
Vroeg Saterdagoggend 30 September het Afrikaners uit verskillende
dele van die land by die Skougronde op Schweizer-Reneke saamge-
trek, waarvandaan hulle om agtuur in 'n konvooi voertuie met vlae
agter 'n perdekommando sou vertrek na die terrein waar die res van
die dag se verrigtinge sou plaasvind. Die nodige toestemming vir
hierdie optog is weke vantevore by die owerhede verkry. Die ver-
keersreëlings sou deur die betrokke owerhede behartig word.
Kort voor agtuur het die SAPD daar opgedaag met twee minibus-

sies vol Swart polisiemanne, asook ses ander voertuie met bystand-
personeel.  Die bevelvoerder, ene kaptein Sebitso, het gesê dat hulle
daar is om die perdekommando en konvooi motors tot by die terrein
te begelei. Hy het egter gesê dat geen vlae tydens die optog vertoon
mag word nie. Sy opdrag was glo dat indien daar enige vlae vertoon
word, die optog verbied sou word en dat die perdekommando en
konvooi nie deur die dorp mag beweeg nie.
Dit was duidelik dat die SAPD daar was om konfrontasie uit te lok.

Toe gemoedere van die talle jong Afrikaners, wat deel van die
perdekommando en konvooi was, begin kook, het Sebitso ingestem
dat ander vlae vertoon mag word, maar beveel dat die ou Republiek-
vlag, wat reg agter die perdekommando voor die voertuigkonvooi
op 'n bakkie sou wapper, afgehaal moes word en nie vertoon mag
word nie. 

Teen daardie tyd is reeds baie tyd verspil. Die dag se program is
onder druk geplaas. Die voorsitter van die ANB, mnr. Willie van der
Grijp, het toe voorgestel dat die ANB se vlag dan in die plek van die
Republiekvlag vertoon word. Sebitso het eers daartoe ingestem,
maar toe hy die vlag sien, het hy beswaar gemaak omdat dit dan
kwansuis dieselfde as die Republiekvlag is. Net die Union Jack is
nie op die ANB se amptelike vlag teenwoordig nie. Hierna het
gemoedere onder die jong Boerseuns gedreig om hand uit te ruk.
Sebitso het met iemand op sy selfoon begin praat. Die selfoon is aan
mnr. Van der Grijp gegee om met die stasiebevelvoerder, ene sup.
Thambo, te praat. Thambo het aan mnr. Van der Grijp verduidelik
dat hulle opdrag van "Intelligence" gekry het dat die ANB 'n aksie
op Schweizer-Reneke wil begin en hulle dit moet verhoed! 

Mnr. Van der Grijp het aan Thambo gesê het dat die optog wettig

is en dat die nodige toestemming deur die betrokke owerhede gegee
is. Hy het Thambo ingelig dat die ANB, ongeag die SAPD-mag se
teenwoordigheid, met die optog sou voortgaan en as die SAPD dit
sou probeer keer, hulle die gevolge daarvan sal moet dra. Hierop het
Thambo gevra om weer met kapt. Sebitso te praat. Kort daarna het
Sebitso aangekondig dat die optog maar kan voortgaan en dat hulle
die optog tot by die terrein sal begelei. Hulle was egter steeds
moedswillig en het hul voertuie se sirenes aanhoudend laat loei, ten
spyte van 'n versoek om dit --ter wille van die perde --nie te doen nie.

Uiteindelik het hierdie moedswillige taktiek tog tot die ANB se
voordeel gestrek, omdat die perde gelukkig kalm gebly het en die
loeiende sirenes mense uit hulle huise en uit winkels laat storm het
om die indrukwekkende optog gade te slaan. 

Die res van die ANB se heldedagvieringe op 30 September 2006
het alle verwagtinge oortref. Afrikanernasionaliste het van heinde en
vêr daar opgedaag. 'n Skare, waarvan die meeste jongmense was,
het die perdekommando en konvooi met wapperende vlae ingewag.
Met die konvooi se aankoms is Die Stem van Suid Afrika uit volle
bors gesing.  

In sy verwelkoming het mnr. Tonie Meiring ook verwys na die
SAPD as handlangers van die kommuniste wat 'n poging aangewend
het om Afrikanernasionaliste te verhoed om hulle helde te gedenk.
Hierna is die dag afgeskop met perdesport onder leiding van mnr.
Bertus van Zyl wat groot indruk gemaak het. Daarna is met Boere-
sport begin waaraan oud en jonk deelgeneem het. Dit was groot pret.
Die skare toeskouers het soms geskaterlag en baie se kommentaar
was dat hulle nooit besef het dat hierdie sportsoort soveel vermaak
kan verskaf nie. Veral die varkvang was groot vermaak. Die Boere-
sport is vir middagete onderbreek en na middagete voortgesit.

Daarna is 'n veiling van skape en wild, wat deur die Wes-Trans-
valers aan die ANB geskenk is, aangebied. Die afslaer was mnr.
Tonie Meiring. Teen dié tyd het die sonnetjie laag gesit en baie fees-
gangers het ietsie te eet en drink by die stalletjies gaan soek, wat
deur die dag ook verversings aangebied het. Ander stalletjies het
aandenkings te koop aangebied, waaronder ook bekers en borde met 
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ANB VIER HELDEDAG IN WES-TRANSVAAL
OP Saterdag 30 September 2006 was die Wes-Transvaal in rep en roer. Die ANB se groot Heldedag-fees
is op hierdie dag in Schweizer-Reneke gehou. Vanoor die hele Wes-Transvaal, tot in die Kalahari en selfs
van Pretoria en die Rand het belangstellendes na dié Wes-Transvaalse dorp gestroom. Dié streek het
so deeglik kennis geneem van die ANB en van die nuwe gees van Afrikanernasionalisme wat hierdie
beweging uitstraal, dat die nuwe Suid-Afrikaanse polisiediens skoon paniekerig geraak het.

(Vervolg op bl. 2)

‘n Indrukwekkende perdekommando neem deel aan die ANB se heldedagfees in Schweizer-Reneke



Die Jacob Zuma tydbom
DIE bohaai oor die persoon van Jacob Zuma in die Suid-Afrikaan-
se samelewing wil maar net nie gaan lê nie. Daar is egter rede tot
groot kommer oor die manier waarop die politieke verwikkelinge
rondom Zuma oor die algemeen geïnterpreteer en ontleed word.
Sekere lewensbelangrike feite en konsekwensies word geïgnoreer.

Die mees algemene interpretasie in die media was dat Zuma se
opmars as moontlike opvolger van Thabo Mbeki as president van
die ANC én van die land gestuit sou word deur die hofsaak waarin
hy van korrupsie aangekla is. Toe word hierdie saak summier uit
die hof gegooi, nadat die regter die staat daarvan beskuldig het dat
hulle 'n gemors van die ondersoek en die aanklag gemaak het.

Die skielike en drastiese verwikkeling in die Zuma-saak maak
nie sin nie. Sou die anti-Zuma kamp só maklik gekapituleer het?
Die hofsaak teen hom was van kardinale belang. Dit maak net
eenvoudig nie sin dat die staat toegelaat sou word om droog te
maak in hierdie saak nie. Maar waarom het hulle dan?  Die ant-
woord op hierdie vraag is eintlik baie eenvoudig. Vir enige ontle-
der van die politiek in die nuwe Suid-Afrika behoort die taktiek van
Zuma se vyande redelik ontleedbaar te wees -- hulle speel vir tyd! 
Die ANC se volgende kongres, waar die nuwe president van die

party gekies gaan word, vind plaas in Desember 2007. As Zuma
op daardie kongres die nuwe president van die party word, sal min
hom kan keer om ook die ANC se kandidaat te wees vir die pre-
sidentskap van die land in 2009, wanneer die volgende algemene
verkiesing gehou moet word. 

Daar is skynbaar net een manier waarop Zuma se vyande hom
weg kan hou van die kandidaatskap van ANC-president einde
volgende jaar. En dit is as hy 'n veroordeelde misdadiger is òf as
hy steeds teregstaan op 'n kriminele klag in die hof. Daarom is dit
tog duidelik dat die speletjie met die slordige aanklag teen Zuma,
wat onlangs uit die hof gegooi is, net 'n fase is van die anti-Zuma
brigade se strategie. In die pers is daar duidelik en met klem gerap-
porteer dat Zuma enige tyd steeds aangekla kan word. Dus, as die
vervolgingsgesag hier teen die middel van volgende jaar skielik
hulle sake "in orde kry", kan hulle Zuma wéér voor die hof sleep
vir korrupsie. En dan kan hulle die situasie bewerk waar Zuma
teen Desember volgende jaar steeds 'n verhoorafwagtende aange-
klaagde sal wees. 
Wat is die konsekwensies van hierdie strategie? Dit is basies die-

selfde as die konsekwensies wat so baie van die sogenaamde
"politieke kommentators" en joernaliste sedert die begin van hier-
die saak willens en wetens miskyk. Dit is 'n feit dat Zuma vir
maande al deur die kommuniste en die sosialiste (die sogenaamde
linkervleuel van die ANC) as hul kandidaat as Mbeki se opvolger
gebou word. Hierdie faksie is ook die groep met die beste kontak
en die grootste invloed op die Swart blouboordjiewerker -- by
verre die grootste massas in ons samelewing. Die verlede het ge-
wys dat hierdie massas die instrument is waarmee die kommu-
niste hul wil op die samelewing afdwing. Maar die geskiedenis
het ook gewys hoe maklik die kommuniste hierdie massas tot
geweld kan opsweep as hulle nie hul sin kry nie. En dít is die fak-
tor wat op vreemde wyse deur alle "kenners" geïgnoreer word. 
'n Deeglike ontleding van die Zuma-faktor in die Suid-Afrikaan-

se politiek kan ons dus net by een belangrike gevolgtrekking
bring: Teen die einde van 2007 kan Suid-Afrika 'n kookpot van
politieke oproer en geweld word. Saam met ander feite soos 'n
wankelende, bekookte ekonomie, ineenstortende openbare diens-
te en 'n totale disintegrasie van sekerheid en veiligheid in die land,
kan die politieke chaos in die ANC, Suid-Afrika oor 12 maande
in algehele anargie en revolusie dompel.                                  
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volkshelde, vlae en slagspreuke op. 
Die ANB se heldedagverrigtinge in die Wes-Transvaal is afgesluit

met ‘n toespraak deur mnr. Willie van der Grijp, waarin groot Afri-
kaner volkshelde en hul heldedade in herinnering geroep is. 
Mnr. Van der Grijp het aan die feesgangers gesê dat na twaalf jaar

van kommunistiese bewind in SA, dit by die dag al duideliker word
dat die Afrikanerjeug min van sy herkoms en afkoms weet. Die
Afrikanerjeug ken nie sy volksverlede nie en weet nie van die opof-
ferings, lyding en smart wat hulle voorgeslagte moes deurmaak vir
die voortbestaan en behoud van die Afrikanervolk nie. Hoeveel van
hulle weet selfs van die terroristiese aanslag op ons volk van so drie
dekades gelede? Baie tieners van vandag weet nie eers van die
heldhaftige optredes van hulle eie oupas en vaders tydens die grens-
oorlog in Suidwes-Afrika en Angola nie!
Vandag se jong Afrikaners word geleer van die kommuniste en ter-

roriste (ons vyande in die grensoorlog) se sogenaamde "struggle" as
"vryheidsvegters". Ons kinders word geleer dat die kommuniste die
helde is en hulle moet die vyand se valse geskiedkundige dae her-
denk, het mnr. Van der Grijp gesê. Baie Afrikanerkinders vier van-
dag saam met die kommuniste dae soos "Freedom Day", "Youth
Day" en "Heritage Day". Sodoende word doelbewus 'n geslag ge-
skep wat nie net skaam is vir sy volk se verlede nie, maar liewer
saam met die volksvreemdes as burgers van die nuwe Suid Afrika
se reënboognasie gereken wil word. 
Mnr. Van der Grijp het beklemtoon dat, alhoewel die Afrikanervolk
op die pad wat hy gekom het telkemale sy ondergang in die gesig
gestaar het, hy elke keer met bomenslike krag opgestaan het en dié
wat hom onderdruk het in die stof laat byt het, op 'n wyse wat die
wêreld se bewondering afgedwing het.

As Geloftevolk moet ons dus aan ons kinders van die Afrikaner-
volk se heroïese verlede vertel. Ons moet hulle vertel van die ont-
berings, die lyding en smarte wat hierdie volk meegemaak het. Ons
moet hulle vertel van die helde wat hierdie volk opgelewer het en
van die geloof en vertroue wat hierdie volk in sy God gestel het. As
ons dit nie doen nie, ontneem ons die Afrikanervolk se jeug en
nageslag van die voorreg om erfgename te wees van wat God aan
hulle toebedeel het. Dan sal die Afrikanervolk se nageslag 'n iden-
titeitlose bastergeslag wees -- 'n wêreldburger by wie daar geen
sprake van Christelike nasionalisme sal wees nie. 
Mnr. Van der Grijp het beklemtoon dat ons as Afrikanernasionalis-

te vandag hulde moet bring aan volkshelde soos die helde en
heldinne aan die Oosgrens, die helde en heldinne tydens die Groot
Trek -- mense soos Potgieter, Trichardt, Maritz, Pretorius en so baie
ander. Ook aan die helde en heldinne voor en na die slag van
Bloedrivier. En die helde en heldinne tydens die Eerste- en Tweede
Vryheidsoorloë. Dapper manne soos Gideon Scheepers, Danie
Theron, Paul Kruger, Christiaan de Wet, Christiaan Beyers, Koos de
la Rey, JBM Hertzog en andere. Ons moet hulde bring aan die
bykans 30 000 vroue en kinders wat die ontberings in die konsen-
trasiekampe deurgemaak en daar gesterf het -- heldinne en kinder-
helde wat ten koste van hul smart en lyding hulle mans, seuns en
vaders geïnspireer het om tot die bittereinde te veg.
Ons huldig ons helde wat ná 1902 onbaatsugtig die stryd gevoer het

om in 1961 weer 'n vrye Republiek te kon uitroep. Ons gedenk ons
helde en heldinne voor, tydens en na die Rebellie. Maar ons huldig
vandag ook daardie seuns wat op ons landsgrense en daarbuite teen
die terroristebendes geveg het, daar gesterf het, daar vermink is en
waarvan baie vandag nog die fisiese en geestelike letsels saam met
hulle dra. Hulle is ook helde wat met groot opofferings die oorlog
gewen het, maar daarna deur verloopte volksleiers verraai is. 

Teen die einde van die dag is groot vure aangesteek om vleis te
braai.  'n Boeredans het die dag afgerond.
Volgens 'n berig in Die Stellalander, 'n koerant wat in Wes-Trans-

vaal versprei word, het meer as 300 mense die dag se verrigtinge
bygewoon.                                                                               

ANB vier heldedag in Wes-Transvaal (vervolg)
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ANB SE HELDEDAGFEES IN WES-TRANSVAAL IN BEELD
DIE ANB se suksesvolle Heldedagfees in Schweizer-Reneke was ‘n dag wat nog lank onthou
sal word deur almal wat dit bygewoon het. Op hierdie blad bring ons die dag in herinnering
met ‘n paar foto’s oor die dag se gebeure.

3OKTOBER 2006

DIe kleinspan maak gereed vir die sakresies.

Oom Joop Brown, een van die ANB se
grootste staatmakers, saam met Darrel
Gerber (links) en Magriet van Deventer.

(Regs) Mnr.
Tonie Meiring en
mev. Magriet van

Deventer, die
twee groot

organiseerders
agter die fees
aan die werk.

(Links) Ons eie
tieners skep
asem vir die

volgende boere-
sport-item.

Toutrek met ‘n “kinkel in die kabel” agter in die motorhuis...

(Regs) Die
sak is te

groot, maar
die wil is

reeds daar...
Klein Johann
Grobler wou
ook graag
deelneem!

Waar anders as op ‘n ANB-veiling is die gemiddelde
prys wat ‘n skaap behaal R1000?Een moet grond toe -- dis die wet van die kussing...



DRIE EEUE VOOR CHRISTUS
Reeds drie eeue voor die koms van Christus het die beroemde Griek-
se Filosoof Plato, in sy boek Die Republiek die volgende merkwaar-
dige stelling oor "'n Nuwe soort musiek" in Griekeland gemaak:   

"Die invoering van 'n nuwe soort musiek moet vermy word as 'n
bedreiging vir die hele staat aangesien musiekstyle nooit versteur
word sonder dat dit 'n uitwerking sal hê op die belangrikste poli-
tieke instellings nie.

Die nuwe styl werk homself saggies in gedrag en gebruike en
straal vandaar 'n groter krag uit… en gaan voort om wette en kon-
stitusies aan te val terwyl dit die uiterste aanmatiging aan die dag
lê totdat dit eindig in die omverwerping van alles beide in die ge-
heim en in die openbaar".
Vir elke oplettende mens is die ooreenkoms tussen "die nuwe soort

musiek" in Plato se tyd en die "nuwe soort musiek" by name die
sogenaamde popmusiek van ons tyd duidelik. 
Het die nuwe styl hom nie ook saggies en nie so saggies ingewerk

in die gedrag en gebruike, slonserige hare en vuil klere, vloektaal,
openbare onsedelikheid, dwelmverslawing, ens. en vandaar 'n gro-
ter krag uitgestraal en voortgegaan om wette en konstitusies aan te
val, terwyl dit die uiterste aanmatiging aan die dag gelê het nie?  Sal
dit ook nie eindig in die omverwerping van alles, beide in die
geheim en in die openbaar nie?

CALVYN SE UITSPRAAK OOR MUSIEK

Dit was tydens die Hervorming, vyf eeue gelede, dat die groot her-
vormer, Johannes Calvyn, die volgende wyse woorde oor musiek vir
ons nagelaat het: "Musiek is 'n gawe van God -- daarom moet ons
versigtiger wees om dit nie tot ons verdoeming om te skakel nie…
As daar geen ander oorweging was, as slegs hierdie nie, behoort

dit ons inderdaad te beweeg om die gebruik van musiek te matig
sodat dit alle eerbare dinge sal dien en dat dit nie 'n aanleiding vir
ons sal wees om vrye teuels te gee aan losbandigheid nie of om ons
verwyfd te maak in wanordelike genoeëns nie, en dat dit nie die
instrument sal word van wellustigheid of enige skaamteloosheid
nie.  Musiek is die tregter waardeur woorde in die hart van die
mens ingelei word". (Eie beklemtoning).
Met betrekking tot Calvyn se woorde, dink 'n mens dadelik aan die

Afrikaanse popgroep "F… polisiekar", as 'n voorbeeld van growwe
aanmatiging en blatante skaamteloosheid wat "eindig in die omver-
werping van alles in die geheim en in die openbaar".

Laat ons eerlik wees en erken dat die hedendaagse Rockmusiek
presies ontaard het in dít wat Calvyn teen gewaarsku het, naamlik
"'n magtige instrument van wellustigheid en skaamteloosheid."

MUSIEK MOET GOD VERHEERLIK EN DIE
MENS SE GEES VERFRIS

Die verhewe ideaal wat die groot komponis, Johan Sebastian Bach
nagevolg het in die skepping van sy musiek, naamlik dat dit moet
dien om God te verheerlik en om die gees van die mens te verfris,
is ook pole verwyder van ons hedendaagse dekadente en revolu-
sionêre rockmusiek.

DIE ONDERGANG VAN ENGELAND EN AMERIKA
DEUR MUSIEK -- SOOS VOORSPEL IN 1854

Die beroemde Amerikaanse skrywer en natuurkundige, Henry David
Thoreau het in 1854 in sy boek Walden geskryf: "Selfs musiek kan
bedwelmend wees.  So 'n skynbaar onbelangrike oorsaak het byge-
dra tot die val van die Griekse en Romeinse Ryke en sal Engeland
en Amerika vernietig!". Hierby wil skrywer voeg: én het die Blanke
RSA vernietig.  Die BBC het in 1996 dit soos volg gestel: "Nelson
Mandela came to power through music". (Eie beklemtoning)

ELLISPARK 1985
Die reusagtige popfees wat in Januarie 1985 op Ellispark gehou en
bygewoon is deur 120 000 mense, het ook 'n magtige slag geslaan
teen apartheid, soos dit blyk uit die verslag van Beeld van 14/01/1985.
"Die Briunman in die voorste ry praat in die krulkop-man langs hom
se rigting. Hy draai om. 'Apartheid het sy dinges gesien. Net hier --
en dis nie politiek of grondwet nie, musiek het dit reggekry, vandag
is almal een'". (Eie beklemtoning)

KOMMUNISTE EN MUSIEK
Enkele voorbeelde van die gebruik van musiek deur die Kommu-
niste is die volgende:

Die Boek Do It van Jerry Rubin - Dié Amerikaanse kommu-
nistiese jeugleier, maak in sy boek die volgende stelling: "Ons
(d.w.s. die Kommuniste) het jeug, musiek, seks en dwelms en rebel-
lie en verraad saamgevoeg en dit is 'n kombinasie (die rockkul-
tuur?) wat moeilik is om te oorwin."

Mao Tse Tsung - Dié Kommunis het hom soos volg uitgedruk
oor die rocksterre en hulle aanhangers: "Die klank van 'n duisend
musikale gedrogte (Freaks) is nuusbulletins van 'n Jeugrevolusie --
dit is die stem van verandering (change) !"

Soviet Music - Sestien jaar na die Bolsjevistiese Revolusie in
Rusland, lees ons in die blad Soviet Music die insiggewende stelling
van Hans Eisler, die stigter van die "International Music Bureau"
van Moskou, wat deur die kommuniste gestig is na die revolusie om
musiek aan te wend vir die uitbreiding van kommunisme oor die
wêreld: "Ons kan alleenlik in ons strewe slaag as ons weet hoe om
ons Politieke Slagspreuke oor te plant na die sfeer van musiek.

Kommunistiese Musiek is die grofgeskut in die veldslag vir die
Kommunisme".

New Times Moskou - 'n Baie insiggewende artikel oor die aan-
wending van musiek deur die Kommuniste verskyn in September
1971, in sewe tale in dié blad. Die opskrif van die artikel het gelui:
"Welke tipe lied die verstand van die jeug sal swaai". Die artikel lui
onder andere soos volg: "Op die konsertverhoog en oor die radio en
in die winkels waar plate verkoop word, woed daar 'n onsigbare
oorlog van liedjies om 'n politieke vraagstuk van geen geringe
betekenis te besleg nie, naamlik welke tipe lied die verstand van
die jeug sal swaai." (Eie beklemtoning).

Histories - Dit word toegegee dat die voorafgaande aanhalings
in 'n groot mate van historiese waarde is, in die lig van die politieke
omwentelings in die wêreld en veral in Suid-Afrika, waar die SAKP
nou deel is van die regering.  Dit is nogtans belangrik dat ons kennis 
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DIE NUWE SOORT MUSIEK
MUSIEK is ‘n bewese middel wat gebruik kan word om mense te beinvloed. Net soos wat goeie
klassieke musiek die mens se brein kan stimuleer en ‘n positiewe invloed op die mens se
gemoed kan uitoefen, kan “rock-” en “popmusiek” gebruik word as hulpmiddel vir aansporing
en breinspoeling van mense in ‘n revolusie. MNR. JOHAN DE RIDDER, ‘n kenner van die
invloed van musiek om die mens, gee in hierdie artikel ‘n oorsig oor hierdie interessante, maar
ook uiters belangrike onderwerp.

(Vervolg op bl. 5)
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dra van hoé die Kommuniste die potensiaal van musiek nie gering
geskat het, in die stryd om mense en veral die jeug, na hulle kant te
swaai. Skrywer glo dat die moontlikheid dat dié musiek nog aange-
wend sal word om verdere drastiese veranderings in ons land deur
te voer,  nie buite rekening gelaat moet word nie.

MUSIEK IN ONS TYD
Die skrywer David Tame maak interessante en diepsinnige waarne-
mings oor musiek in sy boek The Secret Power of Music.  Hy sê:
"Die 20ste eeu staan musikaal bekend vir die verbysterende verskei-
denheid van klanke, maar ook vir die reproduksie van musiek deur
die radio, CD's, agtergrondmusiek, ens.  Nog nooit in die geskiede-
nis is mense meer onderwerp en blootgestel aan musiek nie".
Opnames het byvoorbeeld getoon dat 'n Amerikaanse tiener min-

stens drie tot vier uur per dag na rockmusiek luister.
DIE ALLEDAAGSHEID VAN MUSIEK

Musiek het inderdaad so alledaags en vanselfsprekend geword dat
meeste mense dit selfs nie meer agterkom nie. Tame wys daarop
dat 'n volle twee uur lange rolprent, waarin agtergrondmusiek deur-
gaans gebruik word, kan verbygaan sonder dat ons bewustelik een
enkele noot gehoor het.

"Wie neem vandag in ag dat waar ons ookal binne hoorafstand
van musiek is werk die invloed daarvan in op ons -- jaag dit of ver-
traag dit ons hartslag, ontspan dit ons senuwees of werk dit op ons
senuwees, affekteer dit die bloeddruk, die spysverteringstelsel of
ons asemhaling.

Wie dink daaraan dat musiek inderdaad fisies en nie net abstrak
is nie en dat lugvibrasies van musiek se klanke nie alleen werklik
en meetbaar is nie maar in staat is om glas te verpletter".

Bob Larson, die bekende rocksanger wat so 'n kragtige kamp-
vegter teen dié musiek geword het, vertel in een van sy talle boeke
hoe tieners rou eiers na rock-konserte geneem het en dit op die ver-
hoog voor die orkes geplaas het.  Voor die konsert halfpad voltooi
is, was die eiers hard gekook, slegs deur die uitwerking van die
musiek.

Dit noop 'n mens om te vra: Wat het dieselfde musiek aan hulle
liggame en organe gedoen?

ENKELE UITSTAANDE KENMERKE VAN ROCKMUSIEK
Die "beat", d.w.s. die allesoorheersende meganiese maatslag

wat die musiek oorheers. Hierdie "beat" het soos 'n aansteeklike
siekte versprei oor die hele terrein van die sogenaamde populêre mu-
siek en soos een skrywer dit stel: “ware ritme en baie musiek dood-
gemaak.” Hierdie tamboerslanery het sy oorsprong in primitiewe
Afrika waar dit aangewend is as opsweping tot geweld en/of wellus.  

Volgens die komponis Stravinsky is daar min of geen ritme in
Rockmusiek nie.

Die ongelooflike herhaling van die woorde en akkoordpa-
trone.

Volume is 'n onmisbare bestandeel van dié musiek. 'n Klankvlak
van 85 desibels (dB) word beskou as die toelaatbare maksimum
om beskadiging van die oor te verhoed.  
In 'n wetenskaplike ondersoek het R W Fearn, 'n dosent van Leeds

Polytechnic in Engeland, die volgende bevind: "Een uit 10 jong
mense wat gereeld na harde popmusiek luister sal 'n verlies aan
gehoor van 12dB ly teen die tyd dat hulle 20 is.  'n Verlies van 93 dB
is die mediese definisie vir totale doofheid".
"The International Organization for Standardisation", 'n amptelike

wêreldliggaam, het vasgestel dat 'n geraasvlak van N85 potensieel
skadelik is.  Van al die popgroepe wat besoek is, vir Fearn se onder-
soek, het nie een musiek gemaak onder 'n klankvlak van N95 nie,
terwyl een uitgebars het teen N115, waarvan 8 minute se bloot-
stelling per dag "ernstige beskadiging" kan veroorsaak.

Toe Die Beatles in die sestigerjare op hulle kruin was, het hulle

gebruik gemaak van 90 watt versterkers.   Die groep Cream het 300
watt versterkers gebruik en Pink Floyd 1000 watt. Saxon het 40 000
watt (60 luidsprekers) gebruik wat hul musiek opgestoot het tot 120
desibels.  Michael Jackson het in 1997 van 400 000 watt verster-
kers gebruik gemaak.
Die volgende uitsprake werp lig op nog enkele uiters nadelige en

gevaarlike gevolge van blootstelling aan popmusiek.
In die boek BK Behavioral Kinesiology deur dr. John Diamond,

President van die "International Academy of Preventative Medicine",
word sy bevindings oor die uitwerking van rockmusiek op 20 000
persone behandel.  Hiervan is die volgende insiggewend:

Sekere liedjies kan jou hart 'n slag laat oorslaan.
Langdurige blootstelling aan hierdie musiek kan moontlik

ly tot blywende skade.
Verlies aan spierkrag.

"Ek het honderde persone gebruik en bevind dat wanneer daar na
Rockmusiek geluister word dit dikwels meebring dat alle spiere in
die liggaam spontaan verswak.
Byvoorbeeld: die normale krag wat nodig is om 'n kragtige man-

like deltoïede spier te oorrompel is omtrent 20kg. Wanneer Rock-
musiek gespeel is was slegs 5kg nodig".

Die versteuring van die breinritme
Dr. BF Laubscher, psigiater van Port Elizabeth, wat wêreldbekend

is op die gebied van psigiese navorsing, het die volgende stelling
gemaak: "Die uitwerking van sulke musiek (harde diskomusiek) op
die mens kan vergelyk word met die gebruik van dwelms. 

Die histerie wat gewoonlik op popfeeste uitbreek, kan deels
toegeskryf word aan die feit dat die breinritme versteur word deur
die musiek en die ligte.  Wanneer dit gebeur verloor die liggaam
twee derdes van sy spierkrag. Dit is om dié rede dat baie jongmense
pootuit is na 'n disko sessie. "Pas op! 'n Mens kan nie die brein
te veel bombardeer met sulke geraas nie." (Rapport 25/5/80).

"BACKWARD MASKING"
Dit is seker vry algemeen bekend dat 'n advertensie verberg kan
word in 'n rolprent sonder dat die kykers bewustelik dit kan sien,
maar dat die onderbewussyn dit wel registreer en dat so 'n persoon
daarvolgens handel.  Omdat dit so effektief en gevaarlik is, is die
praktyk in die meeste lande deur wetgewing verbied.

Nou is 'n soortgelyke tegniek ontwikkel om dit ook op 'n CD of
kasset te versteek. Dit staan bekend as "Backward Masking", om-
dat so 'n boodskap eers bewustelik hoorbaar word wanneer so 'n
plaat of CD agteruit gespeel word.  Die boodskap word ook egter
deur die onderbewussyn geregistreer as die CD op die gewone
manier gespeel word.  Die gevaarlike implikasies van so 'n praktyk
is voor die hand liggend.

KUNSMATIGE NEUROSE
Die moontlikhede wat musiek inhou om enersyds sielkundig ver-
woestend en ook hipnotiserend te wees, is reeds in die twintigerjare
van die vorige eeu wetenskaplik en proefondervindelik deur drie
Russiese wetenskaplikes, Pavlov, Luria en Platonov vasgestel.

Hierdie manne het uitgebreide eksprimente op diere en kinders
uitgevoer met betrekking tot ritme, hipnose en die gekondisioneer-
de refleks.

In sy boek Psychiatry and Psychopathology beskryf Pavlov hoe
hy 'n hond gekondisioneer het en kunsmatig neuroties (mal) ge-
maak het deur ritme.
As eerste stap het hy buisies aan die hond se speekselkliere gekop-

pel en presies vasgestel hoeveel speeksel die dier afskei in 'n nor-
male refleksbeweging wanneer sy kos voor hom neergesit word.
Daarna het Pavlov 'n metronoom geneem en dit gestel om 120 slae
per minuut af te tik elke keer wanneer die dier gevoer word.  Nadat
die proses vir 'n lang tyd herhaal is, is 'n toestand naderhand bereik 
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dat die hond eweveel speeksel afskei net by die aanhoor van 120
slae per minuut, sonder dat kos voor hom neergesit word.  Die hond
was dus gekondisioneer om by die aanhoor van die bepaalde ritme
speeksel af te skei.

Tussen voertye, is 'n ander metronoom aangesit om aanhoudend
60 slae per minuut te tik.  Na verloop van tyd het die hond geweier
om sy bek aan kos te sit by die aanhoor van hierdie ritme.

Die hond was gekondisioneer om geen speeksel af te skei wan-
neer hy 60 slae per minuut hoor tik.

Hierna het Pavlov die instrumente omgeruil en gevind dat die
hond baie senuweeagtig en verward reageer.

Laastens is beide instrumente gelyktydig aangeskakel. Die een
wat vir die hond deur die ritme sê om speeksel af te skei en die
ander een wat vir hom sê om nie  speeksel af te skei nie -- iets wat
onmoontlik is. Die gevolge was dramaties. Die hond se oë het om-
gedop, hy het op sy, sy neergeval, stuiptrekkings gekry en sy tong
in waansin gekou.
'n Kunsmatige neurose is deur middel van ritme bewerkstellig!
Toe Lenin, die leier van die Kommuniste, van die werk van

Pavlov te hore kom, het hy by hom aangedring om by hom tuis te
gaan en sy bevindings te boek te stel. Nadat die boek voltooi is en
Lenin dit deurgelees het, het hy Pavlov laat roep en vir hom gesê:
"Jy het die revolusie gered".

HIPNOSE DEUR MUSIEK
Benewens die feit dat neurose kunsmatig deur ritme teweeg ge-
bring kan word, is dit ook wetenskaplik bevind dat 'n toestand van
vatbaarheid vir suggestie, d.w.s. hipnose, by luisteraars bewerkstel-
lig kan word wanneer die "beat", of ligflitse, met die normale pols-
slag van die mens gekorreleer word.

In die lig van die voorafgaande eksperimente en bevindings van
die genoemde wetenskaplikes moet die volgende voorbeelde van
die uitwerking van popmusiek op gehore beskou word. Aan hierdie
vrugte moet hierdie musiekboom beoordeel word.

DIE TOER VAN DIE BEATLES
Toe die wêreldberoemde popgroep, Die Beatles, in die sestigerjare
van die vorige eeu deur die VSA getoer het, het die bekende blad
die Seattle Times vir dr. Bernard Saibel, kinderleiding-deskundige
van die Staat Washington, genader om 'n uitvoering deur die groep
by te woon en vir die koerant 'n artikel te skryf oor sy indrukke.  Hy
het onder meer die volgende geskryf:
"Die ondervinding om saam met 14 000 tienderjariges te wees by

'n uitvoering deur Die Beatles is ongelooflik en skrikwekkend:  en
glo my dit is gladnie snaaks nie, soos ek eers gedink het dit sal wees
toe ek die uitnodiging aanvaar het.
Die histerie en verlies aan selfbeheersing gaan veel verder as die

skok van die musiek.  Baie van die wat teenwoordig was het veran-
der in vyandige, onbeheersde, skreuende, onherkenbare wesens.

As dit moontlik is -- en dit is -- het ouers en volwassenes veel om
voor verantwoording te doen deur toe te laat dat dit aangaan.
Dit is nie slegs 'n ontspanning nie, soos ek eers gedink het dit sal

wees nie, maar 'n uiters afbrekende proses waarin ouers toelaat dat
hulle kinders betrokke raak.  Die tekens is skrikwekkend.  Normale
herkenbare meisies het hulle gedra asof hulle van 'n demoniese
drang besete was en in emosionele ekstase alle beperkings wat
gesag op hulle lê verwerp …" --Rhythm, Riots and Revolution deur
dr. DA Noebel.

Vir diegene wat op die voorafgaande reageer deur te sê: "Ja dit
mag waar wees, maar dis alles in die verlede", mag dit goed wees
om kennis te neem van 'n berig wat in The Citizen van 18/11/1996
verskyn het:  "Die Beatles se verkope het die van elke ander pop-
groep in die wêreld vanjaar oortref.  Die verkoop van meer as 20
miljoen albums maak hulle die suksesvolste "band" sedert … Die
Beatles".

NIE NET DIE WOORDE NIE -- MAAR VERAL DIE MUSIEK
By baie mense bestaan die idee dat die angel slegs in die woorde van
pop- of rockmusiek geleë is.  As die woorde aanvaarbaar is, sou die
Kaap, Hollands wees.  Dit is 'n verkeerde aanname, wat interessant
genoeg, treffend weerlê word deur 'n geskiedkundige gebeurtenis.

Teen die agtergrond van die voorafgaande verslag oor die uitvoe-
ring van Die Beatles, moet mens kyk na die verloop van die eerste
uitvoering van die komponis Igor Stravinsky se komposisie Die
Ritus van Lente, (The Rite of Spring) in 1911. Volgens Tame is
hierdie werk 'n primitiewe ritueel van voor-christelike landelike
Rusland, wat 'n klimaks bereik met die offerande van 'n maagd.
Die Ritus bereik 'n crescendo van Hedonistiese losbandigheid, wat
suggereer hoe die offermaagd bedwelmd deur die geweldige ritme,
haar letterlik rasend dood dans.

Tame skryf verder: "'n Mens sou vir baie jare as 'n kluisenaar
moes geleef het, om nie te gehoor het van die geweld en die oproer
wat dikwels met rockkonserte gepaard gegaan het nie.  

Dit sou dus nie verbaas het, dat die uitvoering van hierdie werk,
wat so verwant is aan rockmusiek, reeds 40 jaar voor die koms van
rockmusiek, ook uitgeloop het op  oproer.
Verslae wat in daardie jare verskyn het beskryf hoe die gehoor vir

twee minute in stilte gesit en luister het.  Toe kom daar uitroepe van
woede.  Mense wat langs mekaar gesit het, het begin om met
mekaar te veg met vuiste en wandelstokke.  Daarna is die aandag
toegespits op die orkes, wat gegooi is met elke denkbare voorwerp
wat los was.  Die musikante het egter volgehou onder die vlaag van
uitskellery en missiele.  Die uitvoering is beëindig met die koms van
die polisie!"

DIE WOORDE
Dit is opmerklik dat die woorde wat gesing word met rockmusiek,
meesal vir die oningeligte onhoorbaar en onverstaanbaar is. Dit stel
baie ouers gerus.  As 'n mens egter die hipnotiese krag van baie van
die musiek in ag neem, en die vermoë van ons onderbewussyn, ver-
hoed dit nie dat die boodskap onbewustelik ingedra word in die
niksvermoedende luisteraar nie.

DIE MUSIEK SE ASSOSIASIES
Die volgende is kenmerke waarmee die musiek sedert sy begin ge-
assosieer is:

Die afstomping van estetiese gevoel en oordeelsvermoë.
Die vervreemding van persone van hul eie taal en kultuur.
Losbandigheid en skaamtelose seksuele dade.
Die nabootsing van die seksdaad voor duisende.
Bevordering van en die alledaagse gebruik van die liederlikste

vloektaal.
Die bevordering van rassevermenging.
Opsweping tot massageweld.
Blatante Godslastering en anti-christelikheid.
Die bevordering van die misbruik van dwelms.
Bevordering van satanisme, byvoorbeeld die drink van bloed

tydens optredes.
Die bevordering van sadisme. Byvoorbeeld die verbryseling van

lewendige katjies met 'n 10 lb. hamer deur Alice Cooper tydens
uitvoerings.

Aanwending van die musiek vir hipnose en kunsmatige neurose. 

"SATAN SE ROCKMUSIEK REGEER DIE WÊRELD"
As 'n mens na die verbintenisse van die "nuwe soort musiek" kyk,
is dit nie verbasend dat een skrywer, Jeff Godwin, hom in Dancing
with Demons soos volg daaroor uitspreek nie: "Daar is een reël wat
ons nooit moet vergeet nie. 'Rock' is 'rock', of dit nou 'soft rock'
genoem word, of 'acid rock' of 'Christian rock', ons het steeds te 
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doen met 'n musiek wat ouer is as die klassieke, gewortel in die
'Druïde' duiwelaanbidding van Keltiese Engeland en gedoop in die
Voodoo-seremonies van Afrika en die Karribiese eilande. Satan se
Rockmusiek regeer die wêreld. 

Min dinge vandag is meer walglik as Rock&Roll en al die ver-
siersels wat dit omring." (Vry vertaal)

HUWELIKSONTHALE
Indien een voorbeeld uitgesonder moet word om die vervreemding
van hul eie kultuur deur Afrikaners te illustreer, is dit huwelikson-
thale. As jy op die onthaal jou plek aan die pragtig versierde tafel
ingeneem het en probeer om 'n gesprek te voer met jou familielid,
wat jy lanklaas gesien het, kom die agtergrondmusiek in werking
en word jy oordonder deur 'n kakofonie van geraas wat alle denke
en gesprek onmoontlik maak. Straks begin die dansery en word jy
getrakteer op die aanstootlike, suggestiewe en primitiewe bewe-
gings, waar jonk en nie so jonk aan deelneem. Ook hier gee die
"musiek" die toon aan en die atmosfeer, waar beskaafde mense op
die maat van -- onder andere -- die "beat", daal tot die vlak van on-
beskaafdes. Hierdie rockmusiek is ook veral die groot gelykmaker
in ons samelewing en het die wegbereider vir integrasie geword.

"BOERE" ROCKMUSIEK
Moet ons dankbaar en bly wees vir die verskyning van Afrikaanse-
of Boere- rockmusiek oor die laaste twee dekades? Is dit versoenbaar
met ons tradisionele Christelike nasionale lewensbeskouing?
Growwe en blatante vloektaal in Afrikaans is geen aanwins nie.
Tog beklee rock-orkeste en -kunstenaars tans des te meer promi-
nente plekke in Afrikaanse koerante en tydskrifte. Taal, wat voor-
heen onnoembaar was, het nou in dié kringe die inding geword en
is nou tot ons skande nie meer beperk tot die Engelse wêreld nie. 

"HOOGTEPUNTE" VAN DIE VERROTTE ROCKWÊRELD
Vooraanstaande vroue in Washington het in die tagtigerjare met
skok en afgryse uiteindelik tot die ontdekking gekom van wat toe
reeds lank besig was om plaas te vind op rockuitvoerings.  In 'n
artikel in Die Huisgenoot (31/10/1985) word die optrede van som-
mige groepe soos volg beskryf: "Hulle brul, kreun, gil.  Hulle pluk
aan hul hare en ruk hul klere van hul lyf af.  Hulle spring in die lug,
rol op die vloer, gooi 'bloed' oor hul koppe uit en besmeer hul lywe
met ons vra liewer nie wat nie".

Dié vrouens het 'n organisasie Parents Music Resource Centre
(PMRC) gestig en by die regering aangedring dat 'n wet aanvaar
moes word, wat dit verpligtend sou maak vir platemaatskappye om
kopers van rockplate en CD's te waarsku teen die inhoud van die
woorde, deur 'n groot geel etiket met die volgende teks daarop op
alle plate aan te bring:

"Waarskuwing: Mag openhartige lirieke bevat wat beskrywend
is van, een of meer van die volgende, en dit propageer: Selfmoord,
Sodomie, Bloedskande, Verdierliking, Sodo Masochisme, Gewelda-
dige Seksuele Aktiwiteit, Moord, Morbiede Geweld, Onwettige
gebruik van Dwelms en Alkohol."
Daar is nog baie wat geskryf kan word, veral oor die verregaande

godsdienstige implikasie van "Die Nuwe Soort Musiek" vir ons as
Christene en die geweldige rol wat deur die popmusiekwêreld
gespeel is, om die wêreldwye dwelmepidemie aan die gang te gesit
het en steeds te bevorder.
Alles tesame was en is dit 'n ingrypende kulturele revolusie wat die

wêreldtoneel verander het. Soos wyle mnr. Jaap Marais revolusie
verduidelik het: "Wat bo was moes onder kom en wat onder is bo".

DIE NUWE BRITSE ADEL
Die grilllige "rock" karakters van die sestig- en sewentigerjare, is
vandag nie alleen onder die rykstes op aarde nie, maar ook die nuwe
Britse "adel".

Mick Jagger van die Rolling Stones, wat homself daarop geroem
het dat hy immorele en onnoembare woorde deel gemaak het van die
alledaagse spreektaal, is deur premier Tony Blair, 'n Stones aanhan-
ger, benoem vir Koningin Elizabeth II se verjaardag vereringslys. Hy
het in Junie 2006 die ridderskap ontvang en is nou, Sir Mick Jagger.  

Paul McCartney, een van Die Beatles is ook nou bekend as Sir
Paul. Elton John is nou Sir Elton John.

Alice Cooper, bekend vir sy grillerige verhoog voorkoms en sy
sadistiese, bloederige en afstootlike vertonings, waartydens hy on-
der andere, lewendige katjies met 'n hamer verbrysel het, is onlangs
deur die Christelike Kollege, Grand Canyon University, vereer met
'n ere doktorsgraad.  Daar is van hom gesê: "Hy kan as 'n ware
mentor vir ons studente dien…".

John Lennon - die anti-christelike godsdienstige woordvoerder
van Die Beatles, is na sy dood ook bekroon met die Ridderorde en
daar benewens ook met die George Friedrich Handel toekenning
van New York, vir sy bydrae tot musiek.  'n Erediens met sy begraf-
nis is in Liverpool Katedraal gehou.

WAT KAN ONS DOEN?
Laat ons terwille van veral ons kinders se fisiese en geestelike
gesondheid die "Nuwe soort Musiek", sover as wat dit moontlik is,
uit ons huise en van hulle funksies weer.
Laat ons deurgaans die beste in ons huise speel, d.w.s. die mooiste

klassieke musiek van groot komponiste. Ons kan gerus van 'n
sender soos Classic FM gebruik maak, al is dit ongelukkig op
Engels.  Moet nie vergeet van ligte klassieke musiek nie. Maar
vermy "klassieke" musiek waar 'n "beat" bygevoeg is. Gebruik op-
geruimde Volksmusiek en goeie Boeremusiek, nie "beat" musiek of
"Boere Jazz" en popmusiek nie.  As voorbeeld van "gesonde" ligte
musiek wil ek graag die prysenswaardige program Deutsche
Gemutlichkeit van Radio Pretoria voorhou.  Laat ons gerus egte
marsmusiek (sonder 'n "beat") in ons huise en op ons skoolfunksies
laat weerklink.
Moet nie van die kleintjies in die wieggies vergeet nie en sorg dat

hulle ook blootgestel is aan die mooiste, rustige klassieke musiek.
Dit is nie 'n saak van smaak nie, maar wel van selfbehoud.  Laat

ons veral hierdie hele saak, 'n saak van gebed maak!           
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Emil de Villiers (Addisionele lid) -  Tel (082) 651 6775

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, 

Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.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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en geestelike ontberinge, haar pad via Suidwes-Afrika na Suid-
Afrika gevind het.  Hier het sy 'hervorm' en 'n lewende getuienis
geword van Ges. 62:6  "Hervorm veral, volmaak my hart, Heer,
na u smaak."  Hoe het dit gebeur?
Eerstens het haar sondebesef haar laat twyfel of die Roomse aflaat-

stelsel iets aan haar saligheid sou kon doen. Tweedens was haar
aanstaande Boere-Afrikaner eggenoot (soos sy na hom verwys het)
se opregte, nederige lewe en Godvresendheid vir haar 'n getuienis.
Miskien het u haar nie geken, geag of eens raakgesien nie, want

soos sy dit gestel het: "Ek is nie 'n mens vir die 'kalklig' nie.  Ek
kan my bystaan, onderskraging, saam leef en glo net hinter den
kulissen (op die agtergrond) verrig. --Vergeet van beskermvrou op
papier, ek sal dit altyd in my hart wees".  

Bewus van die naderende dood, spreek sy ook sewe dae voor
haar dood die wens uit dat dit net goed sal gaan met die ANB op
die pad vorentoe. 

Het u geweet dat sy vertroud was met die groot komponiste,
operas en dies meer? Dat sy viool gespeel het?  Sekerlik nie, want
selfs dít was hinter den kulissen, omdat die snobisme wat menige
Duitser én Afrikaner daaraan heg, haar nie aangestaan het nie.  Sy
het dus nie net hervorm nie, maar alles afgelê wat struikelblokke
kon wees.
Só sterf Marie-Luise Pfitzenmaier, 'n gebore Rooms-katoliek, op

1 Augustus 2006 as Marie-Luise Barnard, 'n Protestant.
Siels ontroerend was die stille getuienis en medelye van die so-

wat vyftiental blindes, wat haar nóóit kon sien nie, maar wie se
lewens sy aangeraak het.
Soos in die blindes se gedagtes, sal sy ook in ons s'n voortleef as

iemand vir wie die Hervorming nie maar sommer 'n eersgeboorte-
reg was nie -- 'n opregte en nederige Duitser met 'n Afrikanerhart
en -siel, wat menige van ons in die skadu stel.

DIE Hervorming het in Oktober 1517 te Wittenberg in die noorde
van Duitsland 'n aanvang geneem.  Vandaar is die Protestantisme
dwarsoor die wêreld versprei.

Ironies genoeg is die suide van Duitsland vandag oorwegend
Rooms.  Dit is hier in die suide van Duitsland in Ludwigsburg,
400 jaar later, waar Marie-Luise Pfitzenmaier op 3 Junie 1935
gebore is.

'n Rooms-katoliek wat na baie omswerwinge asook liggaamlik-

WANNEER BLINDES HULDE BRING
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Somerkamp

Somer Oorlewing-opleidingkamp:  
4 tot 9 Desember 2006

Laaste kamp vir 2006
Moet dit nie misloop nie!

Kampe word vir beide geslagte aangebied en alle
Volksgenote vanaf die ouderdom van 9 jaar en ouer

mag dit bywoon.  Kampgangers word volgens 
ouderdom en vordering gegroepeer vir opleiding.

(Offisierskursusse vir 18 jariges en ouer 
word op aanvraag tydens 

Oorlewing-opleidingkampe aangebied.)

Bespreek asb. vroegtydig by :
Sekretaresse (Rencia de Villiers)  
014 721 007 / 072 445 4835

Faks: 086 655 5608
e-pos: volksbrandwag@webmail.co.za

of
Voorsitter (Willie van der Grijp) 

015 307 1614 / 082 532 9656
Faks: 086 616 1073

e-pos: djb@telkomsa.net

Die koste per Kamp beloop R170-00 per persoon.
Daar is baie van ons Volksgenote wat dit nie altyd

kan bekostig nie en deur ons geborg word. 
Ons het dus die vrymoedigheid om by Volksgenote

aan te klop om ons daarmee te help. 
Die wat met borgskappe kan help moet asb. hul

bydraes na die 
Volksbrandwag, Posbus 166, Alma, 0512

stuur of direk by die Volksbrandwag se Bankrekening
inbetaal of by wyse van Internet oorbetaal. Meld by
verwysing "Borg" en e-pos inbetaling besonderhede
na Volksbrandwag@webmail.co.za of faks dit na

086 655 5608. 
Tjeks wat gepos word moet asb. betaal

Volksbrandwag uitgemaak- en gekruis word. 
Die Bankbesonderhede is soos volg:
Volksbrandwag / ABSA Nylstroom /

Rekeningnommer: 915 979 0761

DIE BEELD VAN
OOM PAUL

J. R. L. VAN BRUGGEN

En droewig rys die gryse beeld as in
'n Half-vergete droom weer by my op-

Daar lê 'n waas van weemoed om die kop,
Want as 'n vader het hy ons bemin.--

Ver na die noorde staar sy trekkersblik,
Net of hy nou nog vryheidstemme hoor,
Net of sy oë deur donker skadu's boor.

En tog berustend sê: "Laat God beskik!" --

En lugtig dans die bome in die wind,
Waar ook sy grafsuil wit spook in die maan.

Hoe kan ek hierdie windedans verstaan?
Hoe kan my siele daar nou troos in vind?

En 'k kyk weer na Oom Paul. -- 'n Heerlik' lig
Straal van die hemel oor sy grys gesig!


