
Op Maandag 6 November het die ANB sy 2de verjaardag gevier.
Vyf dae later, op Saterdag 11 November, is die ANB se jaarlikse be-
drywighede afgesluit met die beweging se jaarvergadering in
Verwoerdburg. Tydens hierdie vergadering is die reorganisasie van
die ANB ook afgehandel. 

Ten spyte van die feit dat mnr. Willie vander Grijp weens onge-
steldheid nie die jaarvergadering kon bywoon nie, is hy onbestrede
herkies as voorsitter van die ANB. Ook mnre. Johann Grobler,
Mornay Jansen en Jannie Brink is onbestrede herkies as onderskei-
delik die ondervoorsitter, penningmeester en sekretaris. Ten opsigte
van die addisionele bestuurslid op die ANB se dagbestuur, was daar
egter twee kandidate. Na ‘n stemming is mnr. Tonie Meiring as
nuwe lid van die Dagbestuur aangewys. Hy vervang mnr. Emile de
Villiers, wat die ander kandidaat was. 
Die ANB het sy besluit herbevestig om volgende jaar weer aandag

te gee aan die viering van die Afrikanervolk se nasionalistiese volks-
feesdae. Historiese datums soos 27 Februarie (Majubadag), 6 April
(Stigtingsdag), 31 Mei (Republiekdag), 6 September (Verwoerd-
dag), 10 Oktober (Heldedag) en 16 Desember (Geloftedag) moet
landwyd herdenk word. Hiermee het die ANB vanjaar reeds groot
sukses behaal. Daar was ‘n aantal kleiner herdenkingsfeeste, maar
veral die groot feeste rondom Republiekdag in Pretoria en Heldedag
op Schweizer-Reneke in die Wes-Transvaal was besonder sukses-
vol. Hierop sal volgende jaar voortgebou word. 

Die vergadering is toegespreek deur mnr. Johann Grobler, onder-
voorsitter vandie ANB. Hy het klem gelê op die feit dat nasionalisme
die ongeskrewe maar onbreekbare kontrak is tussen die geslagte wat
verby is, die wat tans leef, en die gelagte wat sal kom, en die wortel
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ANB SLUIT 2006 OP HOË NOOT AF
Na sy eerste twee jaar staan die Afrikaner Nasionalistiese Beweging sterker as ooit. 2006 was 'n vrugbare
jaar vir die ANB. Daar was groei, meelewing en hope nuwe belangstelling in die stryd van Afrikanernasio-
nalisme, veral uit die geledere van jong Afrikaners. Die ANB is kerngesond en gereed om aan
Afrikanernasionaliste wat bymekaar hoort 'n tuiste te bied. 

BB EE RRGG RRUU SS     GG EE LL OO FF TT EE FF EE EE SS
Saterdag 16 Desember 2006

Plek: BERGRUS, 
plaas van Piet en Petro vd Bergh.

10:00 - Geloftediens
Verversings na die diens.

11:15 - Gelofterede  -- Gansie van Deventer
Middagete: Bring u eie piekniekmandjie.

Bring asseblief stoele saam.

Navrae: Piet vd Bergh (012) 735 1731
Magriet van Deventer (084) 589 0684

LETABA GELOFTEFEES
Saterdag 16 Desember 2006

Tyd: 9:30  
Fonteinplaas (NG Kerk Jeugterrein) 

10km buite Tzaneen
Feesredenaar: Dawie Buitendacht

Bring-en-braai. Vure sal voorsien word.
Kontak Carel van der Grijp 

072 593 0491
vir nadere besonderhede.

van die nasionalisme is geskiedenis, volksgebondenheid en volks-
trots. Dit is daarom die nasionalisme wat die volk sal inspireer tot
groter dade wat op die ou end tot oorwinning van die volk sal lei.
Afrikanernasionalisme sal onder begeestering van sterk leiding die

volk se gees ophef en hom besiel met die besef dat sy eie aard en
waardes sy kosbaarste besit is.

Met die stigting van die ANB twee jaar gelede, het ons die basis
van Afrikanernasionalisme beset. Daar moet nou op daardie basis
voortgebou word. Ons moet by ons beginsels bly want uiteindelik
lê krag en sukses, oorwinning en eer by hulle wat eerbaar, onkreuk-
baar, beginselvas en doelgerig op daardie pad loop, want 'n volk is
onvernietigbaar solank hy trou bly aan sy beginsels.

Beginsels, moed, eerlikheid en vasberadenheid gee vastigheid en
vertroue en bly te alle tye die bestanddele van suksesvolle stryd. Dit
stel hoë eise, veral nou wanneer die prys van ons volk se voort-
bestaan op die spel is, aldus mnr. Grobler.

Die ANB se jaarvergadering is afgesluit met 'n heerlike ete, wat
deur mev. Sonja Venter en haar span dames voorberei is.          

Die ANB se nuutverkose Dagbestuur, in die afwesigheid van die
voorsitter, mnr. Willie van der Grijp. Voor (vlnr), mnr. Jannie Brink

(sekretaris) en mnr. Johann Grobler (ondervoorsitter). 
Agter (vlnr), mnr. Mornay Jansen (penningmeester) en 

mnr. Tonie Meiring (addisionele lid).



PW Botha
MET die onlangse dood van oud president PW Botha het politici,
koerantmanne en ander sogenaamde "politieke kenners" byna oor
hul voete geval in 'n poging om mekaar te oortref met hul kom-
mentaar.  Deur die bank was dié kommentaar egter oneerlik en son-
der enige perspektief. Dit was soms selfs lagwekkend. Dit wil
voorkom of dit glad nie polities korrek is om iets positief oor PW te
sê nie. En juis daarom het die kommentators almal dieselfde be-
laglike deuntjie gesing, wat PW Botha as 'n groot apartheidsman
probeer voorstel het. 
Ons moes daagliks in die koerante lees en oor die radio en TVhoor

hoe die "Groot Krokodil" 'n tiran was wat apartheid met 'n yster-
hand in stand gehou het. Hy word voorgestel as 'n groot diktator en
vyand van demokrasie! Die waarheid, soos ons as Afrikanernasio-
naliste dit ken, lyk egter heel anders. PW Botha was een van die
grootste verraaiers van apartheid en afsonderlike ontwikkeling. PW
was een van apartheid se grootste vyande. 

Ons as Afrikanernasionaliste het vir 12 jaar lank 'n verbete stryd
gevoer teen die PW Botha-regering se verraad onder die dekmantel
van "hervormings" in Suid-Afrika. Selfs voordat hy John Vorster in
1978 as Eerste Minister opgevolg het, was PW Botha vir 'n verdere
12 jaar 'n baie belangrike minister in John Vorster se kabinet. Hy
was die man wat Suid-Afrika se weermag tot 'n formidabele mag
opgebou het -- dit moet tot sy krediet gesê word. Maar ongelukkig
was dit ook hy wat in 1979 reeds in die openbaar gesê het dat daar
met die militêre stryd (die oorlog in Suidwes-Afrika en Angola)
slegs tyd gewen word om 'n politieke skikking vir die staatkundige
probleme van Suidwes-Afrika te bewerk! Daarmee het hy indirek
erken dat jong Afrikanerseuns op Suid-Afrika se landsgrense geof-
fer word, sodat die politici tyd kan kry om te onderhandel oor die
oorgawe van Suidwes-Afrika aan SWAPO!

PW Botha was die man onder wie se leiding die NP die Suid-
Afrikaanse kieser oorrompel het om in die 1983-referendum in te
stem tot die driekamer-parlement, waarmee apartheid finaal verni-
etig is! Met die koms van die driekamer-parlement, waardeur dit
tegnies moontlik geword het dat 'n Kleurling of Indiër staatspresi-
dent van Suid-Afrika kon word, het die sagmaakproses begin om
finaal van alle rasseskeiding in die land ontslae te raak. Sonder
daardie stap sou die uiteindelike oorgawe aan die Swart kommu-
niste van die ANC in 'n een-man-een-stem stelsel in Suid-Afrika,
nie moontlik gewees het nie! 

In dieselfde tyd was dit PW Botha wat as staatshoof die finale
goedkeuring gegee het vir die afskaffing van die ontugwet, waar-
mee dit in Suid-Afrika wettig geword het om die onomkeerbare
sonde te pleeg waaraan 'n Witman hom skuldig maak deur sy ras te
verbaster!

Onder die PW Botha bewind is die heel eerste "kwota"-rugby-
speler in 'n Springbokspan gekies. Dit het die pad voorberei vir die
klug van hedendaagse sport, waardeur Suid-Afrika verneder word
voor die wêreld, weens die feit dat administrateurs gedwing word
om onbevoegde gekleurde "kwotaspelers" in alle Suid-Afrikaanse
sportspanne te kies.
Les bes, dit was PW Botha en sy regering wat aan die kommuniste

hul magtige wapen gegee het waarmee hulle die stelsel kon aanval
--die hervorming van arbeidswetgewing in die land! Sonder daardie
onnodige en fatale toegewing, sou die kommuniste nooit die mas-
sas onder die Swartes kon opstook en mobiliseer nie! Dit was die
grootste geskenk waarvoor die Afrikanervolk se vyande kon vra.
En dit was PW Botha en sy regering, met die hulp van die Wiehann
en Rieckert-kommissies, wat dit moontlik gemaak het. 

In die middel 1980's het die NP op verskuilde maniere (byvoor-
beeld deur kamtige belhamels onder die Broederbond) met die
ANC in gesprek getree. PW Botha het voorgegee dat hy dit nie
goedkeur nie. Tog was hy die man wat in die laaste paar jaar van sy
bewind begin het om Nelson Mandela se openbare beeld te herbou.
Met PW se goedkeuring is Mandela se status van 'n veroordeelde
terroris verander na dié van 'n sogenaamde "vryheidsvegter". Man-
dela is met PW se goedkeuring van die tronkselle verskuif na die
gerief van 'n gewone huis op die gevangenisterrein. Vandaar het hy
met die NPregering begin onderhandel. PW Botha het met die hulp
van Kobie Coetsee, destyds die minister van Justisie, en die kom-
missaris van Gevangenisse, genl. Willie Willemse, begin om ge-
sprekke met Mandela te voer, waarin onderhandel is oor voor-
waardes vir sy vrylating!
Regdeur PW Botha se bewind, het ons as Afrikanernasionaliste 'n

verbete stryd gevoer teen die verraad van die Nasionale Party.  Ter-
selfdertyd was die jellievisse en tweegatjakkalse van die Afrikaanse
mediawêreld, met Naspers se koerante aan die voorpunt, die Botha-
regering se grootste bondgenote! Kyk 'n mens egter na die kommen-
taar in Naspers se koerante ná die afsterwe van PW Botha, wonder
jy of daardie kommentators intussen almal geheueverlies gekry het!
Skielik probeer hulle so hard om die kommuniste te beïndruk met
hul tirades teen PW Botha, dat hulle inderwaarheid openbare gekke
van hulself maak. Hoe kan ons dan ooit daardie stryd vergeet? 

Ons, die Afrikanernasionaliste, is die enigste Afrikaners wat van-
dag met eerlikheid en selfrespek kan terugkyk op ons stryd teen PW
Botha en sy makkers. En ironies genoeg, kan ons vandag selfs met
'n bietjie respek terugkyk na ons eertydse opponent, PW Botha. Ten
minste het PW nie soos sommige van sy gewese koukuslede in die
NP totaal gekapituleer voor die kommuniste en selfs by hulle in die
spreekwoordelike politieke kooi gaan inspring nie. PW het ten min-
ste 'n bietjie selfrespek behou. Daarmee het hy ook 'n bietjie waar-
digheid behou. En dit is iets waarop sommige van sy oud kollegas
en die meerderheid van die mediawêreld wat destyds sy pryssan-
gers was, beslis nie vandag kan roem nie. Inteendeel. 

Die ANB word 2!
OP 6 November vanjaar het die ANB reeds sy tweede verjaardag
gevier! Hierdie beweging is gebore uit een van die mees onver-
kwiklike hoofstukke in die geskiedenis van die Afrikanervolk. 
Die ANB is gebore in 'n tyd waarin die lewe van die stryd van Afri-

kanernasionalisme aan 'n baie dun draadjie gehang het. Op onver-
wagse en deeglik beplande wyse, was daar 'n aanslag op hierdie
stryd, wat dit van koers af wou dwing. As dit nie was vir die opoffe-
ring en onbaatsugtige tussenkoms van 'n paar wakker en beginsel-
vaste Afrikanernasionaliste nie, sou alle weerstand teen die ver-
swelging van die kommunis in ons samelewing vandag tot niet ge-
wees het. Maar dit is so beskik dat daar deur hierdie smeltkroes 'n
paar geharde Afrikanernasionaliste moes wees wat die toets van die
tyd deurstaan het. 
Die ANB gee nie voor om die Afrikanervolk oornag te wil red uit

die kloue van die kommunis en die internasionale magte nie. Nog
minder wil die ANB deur onverantwoordelike politieke en ander
speletjies uiteindelik groter verlamming in ons stryd bewerk. Nee,
die ANB se eerste prioriteit is om diegene wat uit innerlike oortuig-
ing bymekaar hoort, bymekaar te bring en bymekaar te hou! Die
kern van die Afrikanernasionalisme moet gesond en weerbaar
gehou word. 
Die ANB gee dus nie voor om die volk te red voor 'n sekere datum,

om die ANC te oorrompel of om Afrikaners ter wille van getalle al-
mal in een kraal te wil jaag, net om ons "regte" in 'n kommunistiese
land voor 'n kommunistiese regime met optogte en petisies en wat
nog alles, op te eis nie. Nee, die ANB is hier om die vlam van
Afrika-nernasionalisme met moed, opregtheid en suiwerheid bran-
dend te hou. Bo alles, voer ons die stryd in geloof en glo en vertrou
ons dat die God van ons vaders, weer op Sy tyd aan die opregtes
uitkoms sal gee.                                                                                       
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Struik Christelike Boeke is 'n afdeling van New Holland Publishing
(SA) (Pty) Ltd. wat 'n lid van Johnnic Communications Ltd is. Buiten
die magdom Swart 'Engelse' wat Johnnic beheer, is die Milner-
belange van ouds verteenwoordig deur 'n onder-voorsitter en 'n nie-
uitvoerende direkteur van Anglo Platinum Ltd. en 'n nie-uitvoerende
direkteur van AngloGold Ashanti Ltd. Milner het reguit gesê: "The
Afrikanerdom must be exterminated". Johnnic is met die finansiering
van dié boek, direk of indirek skuldig aan dieselfde 'misdryf' waar-
van Lloyd George, die Britse regering in die House of Commons,
tydens die tweede Anglo-Boereoorlog beskuldig het. George het
gesê dat "A policy of extermination of children in South Africa", nie
'n direkte opdrag is nie, maar 'n beleid is wat dieselfde effek sal hê,
naamlik die finale oplossing van die Afrikanerprobleem. 
Dié boek, uitgegee in 2006 en geskryf deur Denise Woods, is vol-

gens haar nie as 'n "akademiese werk saamgestel" nie en ook nie
bedoel om "kontroversie te wek" nie.  Akademies kan dit ieder geval
nie wees nie, omdat die boek se samestelling uiters selektief is om
die voorafbeplande eindresultaat te dien. Voorts word definisies van
begrippe soos nasionalisme en apartheid uit die lug gegryp en van
byvoegsels voorsien, soos wat die nodigheid ontstaan om die
begrippe te demoniseer. Verder is dit ondenkbaar dat 'n boek wat die
Afrikanerdom tot in sy wortels aantas, aan kontroversie kan ontkom.
Die boek beslaan 300 bladsye en daarvoor is, naas Die Bybel (1953),
ongeveer 114 boeke en geskrifte nageslaan. Twintig boeke handel
oor die Vrymesselary en slegs een oor nasionalisme (Nationalism-
London 1960), terwyl nasionalisme, die basisbegrip van die aanslag
teen die Afrikaner en sy erfenis vorm. Bekende kritici van Afrika-
ners, se werke is ook nagevors. Woods is onder andere verbonde aan
die Instituut vir Christen Leierskapsontwikkeling en The Christian
Lawyers Association of South Africa, wat hul beywer vir Vigs-,
teen-korrupsie-, versoenings- en menseregte veldtogte.

Oes die Stormwind is "Opgedra aan alle Suid-Afrikaners in die
geslag ná apartheid".

300 Bladsye in 'n neutedop
Twaalf jaar na die "wonderbaarlike oorgang in 1994 na 'n nie-ras-
sige demokrasie", het Suid-Afrika transformeer tot 'n rowerspelonk
(die "Stormwind"). "Misdaad, moord, armoede, werkloosheid,
kinder-verkragting, huishoudelike geweld, korrupsie, aborsie,
dwelmmisbruik, pornografie, dobbel, prostitusie, bloedvergieting --
die land met die tweede grootste welvaartsgaping in die wêreld".
Die probleem wat nou manifesteer is dat niemand meer glo dat dit
apartheid se skuld kan wees nie. Volgens Woods moet daar dus 'n
'storie agter die storie' wees. Sy sê: "Die harde werklikheid is dat
die probleme wat ons in die oë staar die vrugte is van die saad  wat
in vorige bedelings van die nasie se geskiedenis gesaai is. God laat
Hom nie bespot nie". Volksgodsdiens is 'n term wat deur dr. DF
Malan gebruik is en deur ene Moodie gedefinieer word. Dié defini-
sie is 'n konkoksie gestroop van wetenskaplikheid en vorm die basis
van Woods se aanslag teen die Afrikaners. Met "Volksgodsdiens"
("nasionale afgodery"), die spreuk 'wat jy saai, sal jy maai' én
Bybelse bewyse, plaas Woods die Afrikaner en apartheid, terug in
die beskuldigdebank!
Sy sê: "Ons behoort nie die baie inisiatiewe vir kollektiewe berou

oor Apartheid te verwar met die berou wat nodig is oor nasionale
afgodery nie.  Dit is in die grondslae van die nasie gestruktureer
en het tot Apartheid aanleiding gegee. Hierdie is twee verskillende
kwessies.  Afgodery is die wortel; Apartheid is die vrug.  Daar is 'n
werklike gevaar dat die gewigtiger kwessie van afgodery, wat die
deur vir demoniese onderdrukking oopgemaak het, as onbelang-
rik geag sal word en van die tafel gevee sal word. As dit so is, sal
daar nie aan die eerste stap om 'n 'egskeiding' te verkry en die land
uit die greep van hierdie magte te bevry, voldoen word nie". 
Geloofwaardigheid is aan Oes die Stormwind probeer verleen, deur

voor te gee dat die boek die vrug was van vele intersessies, profesieë
en visioene van die Heilige Gees. In Junie 1997, na 'n internasionale
evangeliese konferensie in Pretoria was daar glo "'n duidelike aan-
duiding dat God as't ware 'van rat verwissel het' namate die konfe-
rensie se fokus op die vrystelling van die 'Josua-generasie' en die
Kerk se mandaat om 'dissipels van die nasies te maak' geplaas is".
Woods sê verder: "Nadat ons bepaal het dat God inderdaad deur
Oes die stormwind gepraat het...". As gevolg van 'n profesie aan
Woods en ander te Kroonstad in 1997, het die intersessors "'n ietsie
verstaan van die feit dat die Voortrekkermonument 'n sontempel is...".

ANB NUUSBRIEF

DIE VOORTREKKERMONUMENT
'n BESPOTTING VAN GOD?

Die skets hieronder was die eerste versinnebeelding van die finale vernietiging van die Afrikanerdom.  Dit was
die Joods-Engelse voorspelling dat Afrikaans sy status as amptelike taal sal verloor.  Sewentien jaar later ver-
skyn vanuit dieselfde oord, 'n dodeliker aanval op die Afrikaners, maar dié keer geklee in 'n godsdienstige
gewaad.  In die boek Oes die Stormwind -- van volksgodsdiens, word die Voortrekkermonument bestempel as 'n
son- en Vrymesselaarstempel en moet aldus gesloop word.  Struik Christelike Boeke, die uitgewers van dié boek,
het 'n uitnodiging gerig tot "kommentaar" oor hierdie boek. Die uitnodiging lui: "Ons wil graag van jou hoor".
SUSAN BRINK lewer kommentaar in hierdie artikel.
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'n Nigeriese sendeling intersessor het dit bevestig. Hy sê: "Hierdie is
die altaar wat die nasie beheer". Veertien ander Nigeriërs ("pro-
fete"), "sommige uitvoerende bestuurders van sake ondernemings",
het in Februarie 1994 die land onwettig binne gekom. Hierdie groep
is deur 'n Britse sendeling onderrig. "Hulle het verstaan dat dit God
se plan was om Apartheid af te breek en Suid-Afrika en Nigerië in
'n nuwe strategiese verhouding te bring" -- dit was die vrug van
profetiese drome en visioene. Deur die werking van die Heilige
Gees, is die Voortrekkermonument ook aan die Nigeriërs openbaar.

Die breë strekking van Oes die Stormwind is dat die Simboliese
Trek, die inwyding van die monument en die monument op sigself,
die eindresultaat van nasionalisme was. Dit word nie betwis nie,
alhoewel Woods se begrip van nasionalisme en ons s'n, hemelsbreed
verskil. Volgens Woods, was die Afrikaneraksies vanaf 1938 tot 16
Desember 1949 "nasionale afgodery". Die "afgodery" is glo die-
selfde as dié van koning Jerobeam 1 van Israel -- "sowel Jahweh as
Baäl" is gedien.

Woods skryf: "Alhoewel dit debatteerbaar is, kan dit nie ontken
word dat die Voortrekkermonument inderdaad 'n tempel is nie.
Volgens die erkenning van Gerhard Moerdijk self, die argitek, is die
monument sowel 'n 'altaar' as 'n 'heiligdom'.  Aangesien dit so is, is
dit noodsaaklik om vir eens en vir altyd te bepaal watter godheid by
hierdie altaar aangeroep word en wie die god is wat in hierdie
heiligdom aanbid word". Volgens Woods bevestig die "feesvieringe
en rituele wat tydens die hoeksteenlegging van die monument uit-
gevoer is en ...die argitektuur en ontwerp van die monument self"
dat dit 'n Vrymesselaarstempel is. "Daarbenewens is dit 'n feit dat
geen ander bevolkingsgroep (buiten die blanke Suid-Afrikaners, en
veral Afrikaners) die hele Suider-Afrikaanse gebied in 'n grondlig-
gende territoriale verbond met die gebiedsmagte van duisternis
ingesluit het nie. Geen ander vorm van heksery, afgodery of towery
van hierdie omvang het hiervóór of hierná in Suid-Afrika gebeur
nie". Die kerk en dr. D F Malan se betrokkenheid by onder andere
die monument se inwydingseremonie, het "staatsafgodery... vanuit
die hoogste gesag ingestel". "Die blinde verknogtheid aan Apart-
heid en die kettery van Christelik-nasionalisme was die gevolg van
hierdie afgodery". (Skrywer se beklemtoning -- hierna gemerk*)
Dié "nasionale afgodery" verhoed onder andere dat:

'n Antieke profesie in die boek Jesaja, oor die herstel van Afrika
kan realiseer.

Die Afrikaner nie "die mandaat wat God hom in Afrika gegee het,
...volvoer nie" en so word ons, van ons "skeppingsdoel beroof".
(Prof. Tom Gouws van Pretoria)

Kerkeenheid kan plaasvind.
Die rowerspelonk transformeer in 'n paradys volgens God se Wil.

Woods se oplossing
Die Voortrekkermonument(e) as "geestelike horing" en alle ander
kleiner Afrikanermonumente ("altare") sowel as klipstapels/"obelis-
ke", gedenktekens en dies meer, wat opgerig is tydens die Sim-
boliese Ossewatrek in 1938, moet gesloop word -- 289 terreine. Die
sloping van die kleineres is "debatteerbaar". Die kerk moet dan die
381 plekke wat aangedoen is deur die Rapportryers, ter viering van
die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949, herbesoek om
"alle spore van afgodery te vernietig". Dít ondervang feitlik die gan-
se Afrikanergeskiedenis.

Ignoreer die snert
Dit sal fataal wees!  Die redes is voor die hand liggend. 

Stilswye sal as instemming vertolk word, siende die ongewone
uitnodiging om "kommentaar" te lewer. 

Die voorspelling oor die Afrikaanse taal in 1989 is grootliks
geïgnoreer, met rampspoedige gevolge.

Moerdijk hét Vrymesselaartekens in die ontwerp van die monu-
ment geïnkorporeer. 

Die onmiddellike skyf is Geloftedag -- dié dag waarop die inwy-
ding van die monument ("afgodery") 'n hoogtepunt bereik het -- "Jaar-
likse feeste dien om die verbonde en huurooreenkomste met gebieds-
geeste te vernuwe".

Afrikanerhaat is tans hoog mode -- die Apartheidmuseum in Jo-
hannesburg is so pas deur lesers van die Caxtonkoerante, aangewys
as die beste museum waar die land se "dark past" ervaar kan word. 

Oor die moontlikheid dat die sloping van die monument 'n einde
kan bring aan die rowerspelonk, spreek 'n Engelsman homself as
volg uit: "I doubt it very much, but if that could help, why not, it's an
ugly monument any way!".

Die rol van die "profete" van Nigerië, moet nie onderskat word
nie. 'n Aantal jare gelede is 'n nasionalis van die Egonistam in
Nigerië, Ken Sarawewa en sy mede-nasionaliste, te midde van
wêreldwye protes gehang. Sy 'nasionale afgodery' was dat "they
protested and spoke out against the degradation of Shell Oil".
Dieselfde Shell wat die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie so ter wille
was met hul hoofkwartier, Shell House in Johannesburg, nou ver-
noem na Albert Luthuli. Sarawewa se teenkanting teen Shell en die
Nigeriërs wat voordeel uit die Shell-uitbuiting getrek het, het hom
sy lewe gekos. 

Gestel die Voortrekkermonument word gesloop en die rower-
spelonk transformeer weereens nie tot 'n paradys nie, wat dan?
Woods verduidelik: "God se bedienaars moet die geestelike gesag
oor gemeenskappe, stede, gebiede en nasies waartoe God hulle
geroep het 'koop' of 'die prys betaal' om dit te ontvang". Met die
"prys" reeds betaal, wat bly oor? Die uitroei van diegene ágter die
'afgodswortel', waaruit die 'apartheidsvrug' ontstaan het -- die "ket-
terse" Christen Afrikanernasionaliste! Vergesog? "Daar is uiterse
maatreëls nodig...". Hiervoor span Woods, 2 Samuel 21:1-14 in.
"Toe Dawid die vereiste vervul het om die bloed van die slagoffers
deur die teregstelling van sewe van Saul se afstammelinge te
wreek, 'het God hom (daarna) oor die land ontferm'. Die nasie is
toe bevry van omstandighede wat die gevolg was van 'n vorige
heerser se oortreding. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie
kwessie 'n struikelblok was om die guns van God oor die nasie te
bring.  Dít, ten spyte van die onkreukbaarheid van die huidige
leierskap en die toepaslike bediening van die priesterskap voor
God. Dawid moes die gedagtes van God soek, begrip ontvang en toe
die voorwaardes nakom sodat die vloek van die land weggeneem
kon word. Hierdie beginsel kan nie oorbeklemtoon word nie".(*)

Milner se eis "to wipe out all traces of Afrikanerism", kan dus in
hierdie eeu verwesenlik word en geen internasionale haan sal daarna
kraai nie, want ons staan in die pad van die Nigeriese "profetiese - uit-
voerende bestuurders van sake ondernemings" (dwelmhandelaars?)
en hul Shell House, Milner en ander Nuwe Wêreldorde vennote.

KOMMENTAAR
Dit is hier slegs moontlik om 'n fraksie van Woods se "good old
British jingoistic Boerehaat, thinly disguised as a championing of
black interests" aan te spreek, soos mnr. Jaap Marais gesê het. Die
Boerehaat is dié keer ter wille van die 'geestelike herstel' van die
ganse Afrika. Dié wat die Christendom in Suid-Afrika gevestig en
uitgeleef het, kry nou weer die skuld nadat uhuru nie die gewenste
ubuntu opgelewer het nie, maar 'n rowerspelonk! 

Nasionalisme en apartheid
Woods beweer dat die "politieke ideologie --Nasionalisme" se "Ideo-
logiese gevolg", "Apartheid" was. So is nasionalisme wat "onver-
enigbaar is met Bybelse Christelikheid", "...die produk van sataniese
wysheid..., gegewe die feit dat diegene wat dit ontwikkel het die Woord
van God verwerp en okkulte praktyke aangehang het". Verder is
nasionalisme "die eindproduk van 'n spekulatiewe gedagteproses"
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en lei uiteindelik tot die Nuwe Wêreldorde. Die "vrug" van nasiona-
lisme is Apartheid in enige denkbare skelnaamvorm. 
Nasionalisme volgens HAT, is "'n liefde vir die eie volk of nasie"

en apartheid (klein letter "a") die praktiese weerspieëling daarvan,
naamlik 'n "toestand van afgesonder wees", gebaseer op die God
gewilde werklikheid van volkere verskeidenheid.

Daarenteen is kommunisme 'n ideologie, 'n idee, "fanciful specu-
lation" en in Woods se eie woorde "die eindproduk van 'n speku-
latiewe gedagteproses". Woods se stelling "idees het gevolge", het
haar ingehaal! (*)

Die era van Verwoerd
Dié era, wat Woods weglaat, weerspreek ieder en elke aantyging
teen Afrikanernasionalisme en apartheid in haar boek. Apartheid is
toegepas en in wetgewing vasgelê vóór 1948 en die apartheidsera
het slegs gestrek tot 6 September 1966, waarna dit afgetakel is.
Tydens dié era, het die Swartes se lewenstandaard met 5,4% per jaar
gestyg, teenoor die 3,9% van die blankes! Die "welvaartsgaping"
in 2006, is dus die huidige regering se maaksel.(*)

Afrikaners vereer God opreg
'n Kwartmiljoen mense het die feesvierings in 1949 bygewoon. Die
Rapportryers het "gedenkboodskappe van welmenende en uitbun-
dige nasionaliste versamel..". Woods bevestig dat die feesvieringe
deurspek was met kerkdienste en in die toesprake is God drie-Enig
vereer. Verder sê Woods: "Dit is verbysterend om te dink dat mense
wat God opreg vereer en sy Woord aanhang tot sulke misleiding
oorgehaal is. Dit is verbysterend dat hulle onwetend die oprigting
van 'n sontempel goedgekeur het en hul land gewy het aan die
magte wat by hierdie altaar aangeroep word". Daar word ook op
ander plekke in haar boek verwys na ons voorouers se "onkunde en
opstand" en dat hul "onwetend met God" gebots het. Laastens dat
Moerdijk by implikasie die misleier is. Dus, sonder dat Woods dit
besef, onthef sy die Christen Afrikanernasionaliste van alle blaam
vir die sogenaamde Vrymesselaarsafgodery ("nasionale afgodery").
Dié wat aan die feesvieringe deelgeneem het (met die 'moontlike'
uitsondering van Vrymesselaars), was salig onbewus van die Vry-
messelaars/Baäl argitektuur! (*)

Die agtergrond tot die
ANC/SAKP/Cosatu-oorname

In die aanloop tot die 1994-oorname, word slegs enkele hoofrolspel-
ers uitgelig. Die doel is om Woods daarop bedag te maak, dat die
rowerspelonk die vrug is van die onheilige alliansie tussen 'prakti-
serende' Vrymesselaars, die plaaslike- en internasionale geldmag,
oneerlike 'Christen'-politici, kerkleiers en kommuniste. Hieruit is dit
glashelder wie skuldig is aan "Baäl en Jahweh"-afgodery.

Eerstens  -- die twee groot plaaslik- en internasionale geldmag-
magnate Oppenheimer en Rupert: Rhodes en Ernest Oppenhei-
mer was tydgenote. Hierdie magnate wou die goud in die "hard-
nekkige" en "ketterse" Paul Kruger se ZAR bekom. Die dekmantel
vir dié grypsug was 'stemreg' vir die uitlanders in Johannesburg. Die
tweede Anglo-Boereoorlog was dus weereens die gevolg van die
Brits/Joodse Imperialisme, wat volgens P A Merrington, primêr
deur die Vrymesselary gedra is. P Oakes skryf: "Die eienaarskap
van en beheer oor die Transvaalse goudvelde was dus van interna-
sionale belang". Tydens dié oorlog wou Milner die Afrikanervolk
vernietig. Bykans 100 jaar later, in 1990 skenk Harry Oppenheimer
een miljoen rand aan die ANC vir hul stryd om 'stemreg'. Voorheen
het Oppenheimer & Kie. op die Joodse Suzman en Tony Leon-
perde verwed, wat elke wet gesteun het wat die ANC-SAKP op die
wetboek wou hê om Afrikaners se mag te vernietig. Oppenheimer
en sy sakeryk De Beers se 'grypsug', het hul toe gebaat met 'n paar
miljoen rand se kwytskelding aan belastinggeld. IMPACT berig in
2001 dat Harry Oppenheimer se "Business interests in Rhodesia

increased vastly in 1980 with the abdication of white rule" -- dieself-
de het in SA na 1994 gebeur!
Rupert het tydens die Simboliese Trek in 1938, aktief deelgeneem

aan die "nasionale afgodery". Omrede nasionalisme niks tot jou sak
bydra nie, smee hy bande met die internasionale geldmag en die
Vrymesselaars, waaronder die Rockefellers en die Rothschilds. Hy
het apartheid aktief afgetakel en was bevriend met Oppenheimer,
Mbeki en Mandela, wie hom ook genader het vir fondse. Dit is
meermale in die openbaar en in boeke beweer dat Rupert self 'n
Vrymesselaar was en betrokke was by die beplanning rondom
Verwoerd se moord -- dit is nie betwis nie. (*)

Tweedens  -- F W de Klerk en sy NP: De Klerk skryf in Junie
1977 dat "power sharing in a federation will plunge South Africa in
an unprecedented power struggle which inevitably will end in the
disruption of law and order, the economy, racial harmony and
peace, and this policy is a blueprint for the destruction of the
Whites in South Africa". 

De Klerk het in 1993 die NP se kruithoringsimbool, vervang met
'n sonsimbool/Vrymesselaarsimbool en daarmee saam 'Christelik-
heid' uit die NP geweer. Stoffel van der Merwe het nou erken dat die
blanke kiesers deur die NP belieg is oor die beoogde hervorming en
dat dit "seker oneerlik" was. Die NP het hul opdragte van Oppen-
heimer, Rupert en Kie. ontvang tydens die Carlton- en Goede Hoop-
berade. Op 2 November 2006 publiseer die Nederlands Dagblad, 'n
onderhoud wat Simon C Bax met PW Botha gevoer het, enkele
weke voor sy dood. Hierin word weereens (soos in vroeëre berigge-
wing) verwys na die beloning wat De Klerk vir sy verraad ontvang
het en nie deur De Klerk ontken is nie. PW sê aan De Klerk, tydens
laasgenoemde se besoek aan hom: "De Unesco bood jou geld en een
beurs, de Franse president Mitterrand bood je een doctorsgraad en
een internationale Joodse organisatie offreerde jou een eredoctor-
aat en geld, veel geld.  Ook de Vredesprijs (Nobelprys) werd je uit-
gereikt. Ik (PW) weigerde dat, want zo wilde ik er niet financieel
beter van worden, maar jij (FW) werd er drie tot vier miljoen dol-
lar rijker van". (*)

Derdens -- Biskop Desmond Tutu: Welt am Sonntag (13/5/86)
wys daarop dat terwyl Tutu geleef het soos "a fairy-tale prince ... to
attain his political goals, he raised de facto demands whose reali-
sation would impose sacrifices on the Black masses, but would leave
him untouched". Tutu het die sanksie- en boikotaksies teen Suid-
Afrika bedryf, wat teen 1992 volgens die Wall Street Journal, vir SA
oor ses jaar, 500 biljoen rand gekos het. "Because of it, some two
million people, mainly Blacks, were thrown on the unemployment
scrapheap, many never to work again" (Aida Parker Newsletter).
Tutu kon egter nie een brokkie "apartheid brutaliteit", tussen 1948
en 1966 opdiep nie!

Dié 'Christen' preek onder die kommunistiese 'hamer en sekel'-
vlag en is in 2002, deur Tukkies se Teologiese Fakulteit, met ‘n ere-
doktorsgraad bekroon.(*)

Vierdens  -- Nelson Mandela: Mandela beantwoord self aan sy
eie voorskrif van "How to be a good Communist". Ses jaar na sy
vrylating uit die tronk, was hy al veertig miljoen rand sterk --seker
geleer by die dertien Jode wat saam met hom by die Rivonia-'sabo-
tasie' verhoor betrokke was. Dr. Sipo E Mzimela gee in sy boek
Marching to Slavery: SA's Descent into Communism, 'n uiteenset-
ting van Mandela se aksies. Hy sê: "In ANC circles, it was a well-
known fact that Mandela was a Communist. When he became a
founding member of the ANC's Youth League (ANCYL) in 1943, he
became part of the Marxist group which opposed the Christian
group. The ANCYL did not believe in peaceful change. They want-
ed the violent overthrow of the SA Government. They wanted revo-
lution. That is one reason Anton Lembide, the first president of the
ANCYL, called Mandela an opportunist who could not be trusted".
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Net na sy vrylating in 1990, spreek hy 'n skare toe waar die podium
met die SAKP se vlag gedrapeer was en hy sê: "I salute ... the SA
Communist Party for its sterling contribution to the struggle for
democracy...".

Die Toronto Sun in Kanada berig dat: "It should be noted that in
his 27 years in prison, Mandela never qualified as an Amnesty
International Prisoner of Conscience because he never forsook
violence as a means of achieving political and social goals. The
ANC was a horrendous practitioner of violence. 'Necklacing' was
an ANC abomination, a tyre filled with petrol around the neck of a
person and set alight simply to intimidate and coerce other blacks,
not whites". Só het dit ook in die ANC-kampe in buurlande gegaan,
volgens The Motsuenyane Commission en Amnesty International.
Beide het gevind dat: "...the ANC executed, tortured and ill-treat-
ed prisoners in its camps over a period of at least twelve years". 

London is die groot nes wat die Suid-Afrikaanse kommuniste ge-
huisves en finansier het. Dit is ook hier waar Mbeki in 1987, toe nog
'n lid van die politburo van die SAKP, met die Broederbond onder-
handel het vir die oorgawe aan die kommuniste. Die Africa Confiden-
tial (Jhb. Sunday Times, 5/5/1991) berig dat toe Mandela vrygelaat is,
was 72% van die ANC se National Executive, Kommuniste.

In Oktober 1992 berig die London Sun dat: "The ANC has be-
come a dangerous monster dominated by violent Communists".

Woods sê: "Om revolusionêre bewegings te vestig en onder-
drukkende regimes omver te werp, is geoorloof en eerbaar -- dit is
die stoffasie waaruit helde en grootse geskiedenis gemaak word".
'n Standbeeld van ‘n gebalde Mandela-vuis, die "ikon" (engel of
heilige) gaan naby die monument opgerig word.(*)

Kodesa en afgodery
Dié era voor, tydens en na die twee Kodesas, is ook grootliks deur
Woods weggelaat, buiten vir die rol van die Nigeriese, Brits opgelei-
de "profete": "Hulle het 'n digte kordon van beskerming oor die
onderhandelingsproses getrek om te verseker dat dit wat in God se
hart vir Suid-Afrika was, bereik sou word".

Hier by die Kodesas was saam gebid deur 'Christene', Moslems,
Hindoes, Kommuniste, Vrymesselaars, Voorvaderaanbidders en
ander. In Woods se eie woorde "...is dit noodsaaklik om vir eens en
vir altyd te bepaal watter godheid by hierdie altaar aangeroep
word en wie die god is wat in hierdie heiligdom (Kodesa-Wêreld-
handelsentrum) aanbid word"? As daar na bogemelde rolspelers
gekyk word, kan daar geen twyfel wees dat dit Mammon, die geld-
god is nie. HAT haal dit uit Die Bybel aan: "Julle kan nie God en
ook Mammon dien nie". Kommunisme en naakte/geldmag kapita-
lisme is twee kante van dieselfde munt!

Dan sê Woods so ewe, verwysende na Afrikanernasionalisme:
"God laat Hom nie bespot nie"! Dié afgodery lewer toe in 1994
regter Kriegler se "bordeel"-verkiesing op, waarna die ANC/-
SAKP/Cosatu-alliansie, God drie-Enig uit die grondwet geskryf het
en menseregte verabsoluteer het. 
Nou het die 'menseregte vrug' ryp en vrot geword en 'n Voorvader-

aanbidder/danser open die parlement. Heidense feeste soos
Halloween en 1 Mei wat 'n "high witch holiday" is, is volop en bene-
wens Godslastering, word voorvaderlike geeste op TV opgeroep.
Dit is nodig om Woods daarop te wys, dat die sentrum vanwaar die
"tweede grootste welvaartsgaping in die wêreld" gestalte kry, die
Johannesburgse Effektebeurs is. Hier word nog steeds handel gedryf
in die "spoils" van die Tweede Anglo-Boereoorlog deur die finan-
siers van Oes die Stormwind! Hier word Mammon gedien deur
bogenoemde rolspelers en die Swart kommunistiese 'Engelse'. Voor
dié gebou staan 'n regte Bul (Baäl) en Beerstandbeeld! Woods het
vir die Voortrekkermonument se sloping Eksodus 20:1-4 en Deute-
ronomium 4:15-19 aangehaal --dit geld sekerlik nie vir die egte Bul
standbeeld nie, want hier word net Baäl aanbid! (*)

Die Voortrekkermonument alias
Vrymesselaarstempel

Moerdijk het Vrymesselaartekens in die monument geïnkorporeer.
Dit kan wees omdat hy, soos menige argitek, self 'n lae- óf hoëgraad
Vrymesselaar was, of soos talle ander bloot 'n "copy cat" argitek. So
is daar 'n sterk ooreenkoms tussen die monument en die
Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Dit is egter waarskynlik dat hy
wel 'n Vrymesselaar was, gegewe sy opleiding in Europa en lid-
maatskap van die Royal Institute of British Architects. Nietemin is
honderde geboue en katedrale (kerke) in Europa 'versier/gemerk'
met Vrymesselaartekens en sal slegs een, die Notre Dame in Parys
as voorbeeld dien. Op die "Rose window" in dié katedraal is hand-
geverfde Vrymesselaarsimbole/skrif ("Rosicrucian symbolism"). In
Masonry -- Beyond the Light sê Schnoebelen: "Even to this day, we
have the expression 'Sub rosa', meaning 'under the rose'. Something
communicated 'under the rose' was totally secret and could never be
revealed" -- "The irony of this is that today, in America, if you were
to ask a 32º Mason (Vrymesselaar) whose title is 'The Sublime
Prince of the Royal Secret', what the Royal Secret is, you would be
greeted by a blank stare nine times out of ten". 
Woods bevestig self dat "...(Vrymesselaar) simbole gekodeer is wat

'n verborge boodskap oordra. Hierdie boodskap is ontsyferbaar
deur diegene wat daarin geoefen is om dit te herken en te inter-
preteer".
Woods het twintig boeke oor Vrymesselary nageslaan, waaron-

der een van Schnoebelen, hoekom verswyg sy hierdie eeue-oue
Vrymesselaars 'poets/grap/truuk' om Christene se geboue te 'ver-
sier/merk'? 
Tog is ons skuldig aan "nasionale afgodery", omrede ons God drie-

Enig vereer het in 'n gebou met Vrymesselaartekens en fakkels in
seremonies gebruik het sonder om die heidense simboliek daarvan
te verstaan -- net soos by die Olimpiese Spele gedoen word. Vir
Afrikaners is die 'fisiese' monument nie 'n kerk nie, maar slegs 'n
gebou met sekere kenmerke. Friese wat die Trekkers se geskiedenis
uitbeeld en 'n gat in die koepel, waardeur die son op 16 Desember
op die senotaaf skyn. Niks meer, niks minder nie. Wat die Vrymes-
selaars daarin sien, is hul saak én smet. Wat betref die 'geestelike/-
simboliese' betekenis van die monument, is nie net die woorde
"ons vir jou Suid-Afrika" op die Vrymesselaar, Piet Retief se sim-
boliese graf van betekenis nie --maar al vier die strofes van Die Stem
van Suid-Afrika, waarvan die laaste 'n gebed is, waar God drie-Enig
se genade 'afgesmeek' word. Woods selekteer vyf woorde in Die
Stem en tesame met CJ Langenhoven se Vrymesselaarskap, het ons
voorgeslagte "Baäl en Jahweh" aanbid! (*)

SLOTSOM
Woods het met Oes die Stormwind, Milner se dade voortgesit: "...the
South African struggle continues.  It has changed in character; it is
no longer war with bullets, but it is war still...". 
Die rol van die 'onkundige' Afrikaner "low level --handshakes and

words -- it's a fine Christian organization" Vrymesselaars in die
Afrikanergeskiedenis, is maksimaal uitgebuit. Sodoende word die
aandag afgetrek van die 'hoë graad' praktiserende Vrymesselaars.
Vrymesselaarslosies/tempels is lank voor die Simboliese Trek
opgerig en word aktief bedryf regoor die land. Verder 'onderbek-
lemtoon' Woods dat die 'moderne' Vrymesselary ontstaan het uit
onder andere "..a mixture of Masonic secrets, Islamic mysticism and
Jesuit mental discipline" (Schnoebelen) en dat volgens 'n Joodse skry-
wer (Lazare), "Jode om die wieg"was.(*) Volgens Woods is Vrymes-
selary afgodediens, tog wil sy nie die wortels en aktiewe beoefenaars
daarvan uitroei nie, maar Christen Afrikanernasionaliste en hul mo-
numente! Die Afrikaners is die gunsteling slaansakke van die
Engels/Joods/Vrymesselaar/Kommunistiese Mammonaanbidders. 
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Met Geloftedag wat binnekort weer deur duisende Afrikaners gevier
sal word, sal die geskiedenis van die Groot Trek weer oral in die kol-
lig bekyk word. Tog het die groot klem op die wonderwerk van die
Slag van Bloedrivier, oor die jare veroorsaak dat min mense die
Groot Trek in perspektief kan beskou. Bloedrivier is in Natal en die
Slag van Bloedrivier was dus 'n gebeurtenis wat 'n klein deel van die
Voortrekkers betrek het. Baie Voortrekkers het nooit eers 'n voet in
Natal gesit nie! As gevolg van al die aandag wat aan die Slag van
Bloedrivier gegee word weens die geestelike waarde daarvan, is die
heldegeskiedenis van ander Voortrekkers soms in die agtergrond.

'n Mens hoor soms die argument dat die Groot Trek die geboorte-
proses van die Afrikanervolk was. Tog word daar sterk klem gelê op
die gebeure in Natal in 1838, wat inderwaarheid net een fraksie van
die groter verhaal van die Groot Trek is.
Hoewel daar ander kleiner groepies en families was wat deel uitge-

maak het van die Groot Trek, of wat selfs 'n dekade voor die Groot
Trek reeds noordwaarts getrek het, was daar hoofsaaklik 8 belangrike
Trekkerleiers wat die Oos-Kaap tussen 1835 en 1838 verlaat het.
Hulle was Louis Trichardt, Lang Hans van Rensburg, Hendrik Pot-
gieter, Gerrit Maritz, Piet Retief, Piet Uys, Karel Landman en
Andries Pretorius. Van hierdie 8 leiers is Pretorius die enigste wat nie
met 'n redelike gevolg uit die Kaap getrek het nie. Later sou hy egter
'n groot gevolg opbou, veral toe hy met sy volgelinge na Transvaal
getrek het, nadat die Engelse Natal in geheel oorgeneem het.

Lang Hans van Rensburg se geselskap was die kleinste, naamlik 50
mense. Die grootste Trekkergeselskap was dié van Gerrit Maritz, wat
met 700 mense uit die Oos-Kaap vertrek het. Die ander se aanvank-
like getalle het soos volg gelyk: Louis Trichardt - 53; Piet Uys - 150,
Karel Landman - 177; Hendrik Potgieter - 200 en Piet Retief - 400.
Hendrik Potgieter was een van die eerste drie Trekkerleiers wat die

Kaap verlaat het. Hy, Trichardt en Van Rensburg is in 1835 daar weg.
Potgieter, die seun van die geharde grensboer, Hermanus Potgieter, is
op 19 Desember in 1792 gebore en was dus maar 42 jaar oud toe hy
uit Tarka op trek gegaan het. Sy geselskap was almal gesinne wat
gekom het uit die omgewing van Cradock. By Colesberg het nog
Trekkersgesinne by hom aangesluit. Onder hulle was 'n 34 jarige
Sarel Celliers en die Kruger-familie. 'n Seun uit dié familie, Paul, sou
later die grootste Afrikanervolksleier van sy tyd word. Hy was tien
jaar oud toe sy ouers die tog na die noorde saam met die Potgieter-
geselskap aangedurf het.
Hendrik Potgieter se grootste rede vir sy trek na die noorde was sy

uitgesproke begeerte om vry te wees van enige oorheersing en onder-
drukking. Hy het géén Engelsman vertrou nie, veral nie die Britse
sendelinge nie! Daarom het hy vooraf besluit om te trek totdat hy uit
die gebied was wat die Britte voorheen as Britse grondgebied ver-
klaar het.

Aanvanklik het Potgieter en sy geselskap tot net noord van die
Vetrivier getrek. Dit is in die omgewing van Winburg. Hier was hy
die heel eerste Voortrekkerleier wat betrokke was by 'n transaksie om
grond te bekom, toe hy die gebied tussen die Vet- en die Vaalrivier
vir beeste geruil het van die Bataung-opperhoof. Daarna het Potgieter
se mense hulself in die gebied begin vestig, huise gebou en plase
aangelê en die grond begin bewerk. 
In 1836 vertrek Potgieter, wat uit die aard van sy optrede ook 'n sterk

avonturier-gees geopenbaar het, met 'n geselskap van 10 burgers op
'n ekspedisie verder noordwaarts. Vir die eerste twee weke kom hulle
geen lewende siel teë nie. Net hordes wild en hope menslike ge-
raamtes het hul begroet. Die menslike geraamtes was die werk van

die moordlustige Matebeles onder leiding van Mzilikazi (Silkaats).
Daarvandaan beweeg hulle verder noord, totdat hulle Louis Trichardt
se kamp in die Soutpansberge aantref. Later steek hulle selfs die
Limpoporivier oor en verken die land van die Mashonas in die suide
van die huidige Zimbabwe.
Terwyl Potgieter en sy burgers egter weg was het 'n ramp sy mense

getref waar hulle rondom die Vaalrivier gevestig was. Die eerste Voor-
trekkerbloed vloei, toe Silkaats se krygers die Liebenberg- en Eras-
musfamilies in die omgewing waar Parys vandag geleë is, uitmoor.
Toe Potgieter terugkeer en die nuus verneem, het hy dadelik reëlings

getref dat laer getrek moes word om verdere aanvalle af te weer. In
Augustus 1836 is die eerste Matebele-aanval afgeweer. Daarna volg
die Slag van Vegkop, wat naas Bloedrivier een van die Voortrekkers
se grootste prestasies sou word.  By Vegkop -- in die omgewing van
die hedendaagse Heilbron -- was Potgieter weer 'n pionier. Hy was
die eerste Boereleier wat vir 'n aanval voorberei met 'n verdedigings-
operasie waardeur met ossewaens 'n laer getrek is. Die Matebeles het
met 'n aanslag van 6000 krygers gekom.  Potgieter het net 33 weer-
bare manne gehad, maar die aanval is met die hulp van almal in die
laer afgeweer. Die jong seun Paul Kruger en Sarel Celliers was ook
in dié laer. Aan Voortrekkerkant was die verlies net twee manne.
Sowat 450 Matebeles het gesneuwel. Tog het die Matebeles daarin
geslaag om in die proses 'n aantal perde, 5000 beeste en sowat 50 000
skape te buit.  
Intussen het die Trekkergeselskappe van Gerrit Maritz en Piet Uys

by Potgieter se mense aangesluit. In Desember 1836 is 'n groot ver-
gadering gehou waar Maritz tot voorsitter van die Burgerraad en
Potgieter tot kommandant verkies is. In Januarie 1837 het Maritz en
Potgieter saam teen Silkaats opgetree in 'n eerste strafekspedisie. Die
Matebeles is by Mosega verslaan. Later het Potgieter en Piet Uys
weer opgetree, hierdie keer met die doel om Silkaats finaal te breek.
Die strafekspedisie was so suksesvol dat die Matebeles noordwaarts
tot oor die Limpopo gevlug het en hul daar gaan vestig het. 

Hierna was Transvaal 'n redelike veilige plek vir die Voortrekkers,
want Potgieter het goeie verhoudings met ander stamme soos die
Barolongstam in die gebied gehandhaaf. Potgieter was vir hulle ook
'n redder, omdat hy die Matebeles verslaan het, wat hulle so lank
geteister en uitgemoor het.

Gerrit Maritz en Potgieter se paaie skei ongelukkig later in 1837,
omdat Maritz oor die Drakensberg Natal toe wou trek en Potgieter
eerder noordwaarts wou trek. In Natal het Maritz en Piet Retief se
trekkers saamgekom. Sarel Celliers het saam met Maritz na Natal
getrek. Ná die moord op Retief en sy geselskap en die wrede moorde
by Blauwkrans, Weenen en Moordspruit het die Trekkers in Natal
Hendrik Potgieter se hulp ingeroep. Hy willig in, maar daar ontstaan
'n struweling tussen hom en Piet Uys, wat ook op die noodroep
gereageer het. Nie een van die twee wou homself aan die ander se
gesag onderwerp nie! Elkeen het dus sy eie manne aangevoer. Die
resultaat hiervan was dat Uys en sy manne by Italeni in 'n hinderlaag
gelei is. Nege Boere sterf, waaronder Piet Uys en sy jong dapper
seun, Dirkie. 

Hierna is Potgieter deur sommige burgers, ten onregte, vir die
tragedie van Italeni verantwoordelik gehou. Dit bly egter 'n feit dat
Potgieter  reeds 16 maande tevore as kommandant van die volks-
regering gekies is. Uys het egter 'n reputasie gehad as dwarstrekker.
In April 1837 is daar 'n vergadering gehou waartydens die bestuurs-
reëling van die Voortrekkerrepubliek bepaal is. Retief is op hierdie 
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NOEM die woord "Voortrekkers" of "Voortrekkerleiers" in enige gemiddelde Afrikanergeselskap en daar sal kort
voor lank oor manne soos Andries Pretorius, Piet Retief, Gerrit Maritz of selfs Sarel Celliers gepraat word. Vir baie
Afrikaners was Andries Hendrik Potgieter egter die grootste van al die Voortrekkerleiers. Omdat hy nie direk by die
geskiedenis van die Slag van Bloedrivier betrokke was nie, word sy rol as pionier en Boereleier maklik onderskat.
Potgieter was egter 'n onmisbare skakel in ons geskiedenis. Hardkoppig en eiesinnig vir sommiges, maar 'n dapper
krygsman, onverbiddelike vryheidsvegter en visioenêre Boereleier vir ander. Hoe ook al, dit is 'n feit dat geen
ander pionier en volksleier meer gedoen het om Transvaal as land, vir die vryheidsliewende Boer te verower nie.
KOOS VENTER kyk in hierdie kort oorsig na die lewe van dié interessante man, Hendrik Potgieter. 
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vergadering as goewerneur van die Voortrekkerrepubliek gekies, met
Maritz as die voorsitter van die politieke raad. Uys het aanvanklik
geweier om hom aan die resolusies van hierdie vergadering te onder-
werp, wat in Junie 1837 gefinaliseer is. Eers ses maande later, op 18
Desember 1837 het Uys dit aanvaar en trou gesweer.

Nietemin, na die tragedie van Italeni het Potgieter en sy gevolg
Natal vir goed verlaat. Daarna lê hy later in 1838 'n nuwe dorp aan
op die walle van die Mooirivier. Hy noem dit Potchefstroom. Nog
later laat hy sommige Trekkers in Potchefstroom agter, terwyl hy en
'n nuwe geselskap verder trek. Hy verhuis na die plaas Buffelshoek
teen die Magaliesberg in die omgewing van Rustenburg. In hierdie
tyd word nuwe aandag gegee aan georganiseerde regeringsmaatreëls
vir die Winburg-Mooirivier gebied, wat Potgieter 'n "republiek"
noem. 'n Volksraad kom tot stand, wat inderwaarheid 'n krygsraad
was. As hoofkommandant het Potgieter die hoogste gesag en regeer
hy oor 'n aantal kommandante en veldkornette. 
In 1840 pak die treklus Hendrik Potgieter weer beet. Hy lei 'n klein

ekspedisie na Lourenco Marques om handelsbetrekkinge met die
Portugese aan te knoop. Later, in 1842 en 1844 besoek hy weer hier-
die gebied. Daar het hy in aanraking gekom met 'n Hollander, Smel-
lenkamp, wat hom aangeraai het om met die Voortrekkers verder
noord as die 25ste suiderbreedtegraad te trek, omdat die Britte die
hele gebied ten suide van dié breedtegraad as hul gebied verklaar het.
Potgieter volg hierdie raad. 'n Deel van die Voortrekkers bly in Pot-
chefstroom agter, maar sommige volg Potgieter noordwaarts deur
die Transvaalse Laeveld. In 1845 kom die trek tot stilstand en Pot-
gieter vestig 'n nuwe nedersetting wat hy Andries-Origstad noem.
Later was dit net as Origstad bekend. Hier stel Potgieter 'n nuwe
regering saam en hy beskou die Volksraad van Potchefstroom as
onderdanig aan sy nuwe regering in die Laeveld.

Die Trekkers het die gebied in die winter binnegekom. Toe die
somer egter aanbreek, bring dit groot verdriet en teleurstelling.
Behalwe vir onderonsies met sommige inboorlinggroepe, bring die
hitte van die somer ook die koms van die malariamuskiet. Talle slag-
offers word geëis weens malaria. Die Trekkers beweeg weg van Orig-
stad en vestig hulle sowat 50 km suidooswaarts daarvandaan.. Hier
vestig hulle die dorp Lydenburg, só genoem vanweë die lyding aan
die malaria-epidemie. In Lydenburg proklameer Potgieter en sy Trek-
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DIE VOORTREKKERMONUMENT --- 'n BESPOTTING VAN GOD? (vervolg)
Hoekom spreek Woods nie die 'afgodswortels', Islam en die Jode-
dom, wat die Vrymesselaars 'vrug' gebaar het, aan nie?

Verder is die Vigs-'strikkie' wat Woods dra met haar veldtogte, 'n
miniatuur Vrymesselaarserp -- maak dit haar 'n Vrymesselaar?
Elke keer wanneer sy 'n Clicks-winkel binnestap en afkyk om nie
oor die drumpel te struikel nie, buig sy haar hoof in aanbidding voor
die Vrymesselaarsgode, net soos by die Voortrekkermonument --die
Unicorn kenteken is 'n okkultiese Vrymesselaarsteken!
Aan me. Woods vra ons: In die afwesigheid van Afrikaner "nasiona-

le afgodery" en apartheid in Europa en in die teenwoordigheid van
aktiewe Vrymesselary en geboue deurspek met Vrymesselaarsimbo-
liek, wat het die onlangse onluste/chaos deur "Coloureds and Blacks
in particular" in Europa en meer spesifiek Frankryk veroorsaak? 
Aan me. Woods sê ons: Slaan ag op wat C Berentemfel in 1989 en

G Faye in 2000 gesê het. Faye sê: "..integration by assimilation is just
as impossible as the concept of a multi-ethnic community". Beren-
temfel sê: "As the main supporters of all Communist front organisa-
tions, liberals are 'Communists in free speech clothing'. They are
obsessed with racial equality, which does not exist, and it is their insis-
tence on imposing Western culture on Blacks that is mainly responsi-
ble for the political and social problems South Africa faces today".
Die chaos in die land "wat 'n eie momentum ontwikkel het", is die

begin van die tweede kommunisties/geldmag kapitalistiese revo-
lusie, deur die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie as "eerbare", "revolu-
sionêre beweging"! 

Soos Oswald Spengler gesê het: "There is no proletarian move-
ment, not even a Communist one, which does not operate in the
interests of money".                                                                 

kers hul eie republiek en breek weg van die Potchefstroom volksraad.
Intussen is Natal in 1843 geannekseer. Andries Pretorius het met 'n

groot deel van sy volgelinge oor die Drakensberg getrek en hulle in
Transvaal gaan vestig. 'n Deel van die Natallers het hulle ook in die
Transvaalse Laeveld gaan vestig. Groot onenigheid het geheers, om-
dat Pretorius en sommige van sy volgelinge nie die gesag van Hen-
drik Potgieter wou erken nie. Potgieter het op sy beurt geweier om
van enige gesag afstand te doen. Later het hy en sy volgelinge hulle
in die Soutpansberggebied gaan vestig. In 1949 is Transvaal in vier
dele verdeel, wat elkeen onder 'n ander leier se gesag gestaan het.
Potgieter sou die gesag in die Soutpansberg uitoefen, met Pretorius
in Potchefstroom/Rustenburg, WF Joubert in Lydenburg en Enslin in
Marico. Hierdeur was Potgieter se pionierspore in Transvaal voltooi.
Van Potchefstroom in die Weste tot in die Laeveld in die ooste en die
Soutpansberg in die noorde was hy 'n voorloper en grondlegger. 

In 1852 het Pretorius, sonder die medewete van Potgieter, met die
Engelse onderhandel oor die onafhanklikheid van Transvaal, nadat
die Engelse in die gebied begin inmeng het. Dit het die onenigheid
tussen die twee groot Trekkerleiers verder aangeblaas. Dit was be-
kend dat Potgieter géén Engelsman vertrou het nie. Hy was geheel
teen enige onderhandelings met die Engelse gekant. Kort voor die
twee groot Boereleiers se dood (Potgieter, ironies genoeg, op 16 De-
sember 1852 en Pretorius op 23 Julie 1853) het hulle egter vrede
gemaak. Oor 'n geopende Bybel het hulle mekaar in Maart 1852 die
hand gereik. Die sukses van Pretorius met die Sandrivierkonvensie
in Januarie 1852, waardeur Transvaal se onafhanklikheid deur die En-
gelse erken en bevestig is, het Potgieter se gemoed skynbaar versag. 

Dit is opvallend dat hierdie twee Voortrekkerleiers die enigste van
die 8 grotes was wat enduit geleef en gewerk het om hul doelwit van
vryheid en onafhanklikheid te bereik. Trichardt sterf aan koors in
Mosambiek, Van Rensburg word deur Swartes vermoor in die noord-
ooste van Transvaal, Piet Retief word deur Dingaan vermoor, Maritz
sterf aan siekte, Piet Uys sterf in die slag van Italeni en Karel Land-
man sterf op sy plaas in Britse gebied ná die anneksasie van Natal.

Andries Hendrik Potgieter is een van die heel grootste en merk-
waardigste leiers wat ons volk ooit opgelewer het. Sy energie en
dryfkrag was byna onblusbaar. Sy spoor lê regoor Transvaal en
daarom haat die kommuniste en die Engelse wêreld sy nagedagtenis
vandag nog. Kyk maar na die dorpsname wat in die kommuniste se
visier gekom het oor die afgelope jare, onder andere Potchefstroom,
Potgietersrus en Lydenburg. Almal dra die onmiskenbare merk van
Potgieter se nagedagtenis. En daarom moet dit vernietig word. Maar
die nagedagtenis van hierdie groot Boer sal deur geen kommunis of
Engelsman uit die geheue van enige getroue Afrikanernasionalis
gewis kan word nie.                                                                    


