
In die beginselbasis van die ANB word die volgende beginsel met
nasionalistiese inslag gestel:
"Die anti-Christelike- en anti-nasionale strewe en kulturele een-
vormigheid, die uitwissing van rasse- en volksgrense en die impe-
rialisme met die oog op 'n wêreldstaat (moet) teengestaan word…"
Die rede hiervoor is:

"… sodat die Skepper deur 'n verskeidenheid van volkskulture ver-
heerlik sal word en individue binne hul gemeenskappe veiligheid en
beskerming sal geniet." 
Die metode om dit te bereik is deur middel van Christelike Afrika-
nernasionalisme, wat insluit:

Afrikaans in ere herstel
Hoë sedes onder die volk te vereis
Herinnering aan die geskiedenis 
Oproep tot die terugkeer na die Protestantse geloof 
Inligting verskaf oor volks-vyandige en verderflike magte deur
die eeue tot tans 
Om die leuens en propaganda teen die volk te besweer 
Om rasvermenging teen te staan 

Ter wille van duidelikheid is dit nodig om bogenoemde punte
breedvoeriger te behandel.

Taal en sedes
Wat taalgebruik en morele sedes van ons volk betref, kan kortliks
gesê word dat die twee weerspieëlings is van mekaar. Vuil en ver-
mengde taal getuig van 'n vuil en vermengde mentaliteit. Dit is juis
waarom die gebruik van Engels aangemoedig word onder veral die
jeug, vanweë die anti-nasionale en verraderlike effek daarvan. 'n
Persoon wat slordig met so 'n skoon taal soos Afrikaans omgaan,
getuig van sedelike luiheid, dat hoëre standaard nie vir hom die
moeite werd is nie.

Geskiedenis
Wat die geskiedenis van ons volk betref, is daar ongetwyfeld geen
volk op die bodem van Afrika wat 'n roemryker erfenis het as die
Afrikanervolk nie. Twee van die Afrikanervolk se geskiedkundige
hoogtepunte, was Bloedrivier teen die Afrikanisme en Majuba teen
die Imperialisme. Vandag is daardie twee magte ons steeds vyandig-
gesind -- die Afrikanisme het egter in die laaste 170 jaar gegroei tot
die monster van Pan-Afrikanisme met sy slagspreuk "Afrika vir die
Afrikane!", wat beteken blankes het geen plek in Afrika in die
toekoms nie. Aan die ander kant die Imperialisme met sy onnasion-
ale agenda. Ons volk het egter beide hierdie magte verneder, want
ons het hulle bestry onder die vaandel van God Almagtig, waarvan
die Bloedrivier gelofte tot vandag getuig. Groot helde is uit ons
stryd teen hierdie twee magte gebore, wat ons tot vandag toe be-
geester. Daar is egter tans 'n beduidende poging om die invloed wat
hierdie helde op ons nasionalisme uitoefen, af te takel deur middel
van die universalisering daarvan in Suid-Afrika konteks, deur by-
voorbeeld mense soos Bok van Blerk. Hiervolgens moet die nasio-
nalisme en die held geskei word. Ander wyses waarop ons waarde-
volle geskiedenis deur ons vyande gebruik word is deur byvoor-
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beeld voor te gee dat die Swartes saam met die Boere teen Engeland
geveg en gesterf het vir die land. Dit is bloot nasiebou-taktiek en is
gemik op die aftakeling van die toekomstige geslagte. Die teenoor-
gestelde geskied ook tans, dat die blankes deel gemaak word van
die Afrikaan-erfenis (misdaad). Die voorblad van die Sowetan van
27 Maart 2007 berig byvoorbeeld:  "White gang robs Soweto". Dit
is propaganda ter wille van "vryheid, gelykheid en broederskap".

Terugkeer na Protestantse geloof
Wat van kardinale belang is -- die belangrikste van al genoemde
punte -- is dat die volk teruggeroep moet word tot sy Protestantse
geloof.  Dit is onbetwyfelbaar dat dit die historiese geloof van die
Boer is, en daarmee saam 'n onontbeerlike eienskap van Boer-wees.
Op hierdie punt lê die afval van ons volk meters diep. Hoewel die
ANB nie dogma verkondig nie, stel hy dit tog onomwonde in sy be-
ginselbasis dat "…God erken moet word as die absolute soewereine
God, die Skepper, Onderhouer en Voleinder van alle dinge…". So
ook erken die Trekkers in die gelofte die Protestantse geloof, met as
vertrekpunt die soewereiniteit van God,  wanneer hulle erken dat
ook die nakoming van die gelofte deur hul nasate volkome in God
se hand is:

"Des Zondags morgens, vóórdat de godsdienst begon, het de
Hoofd-Kommandant degenen die de godsdienst zouden verrigten,
by malkander komen, en verzocht hen, met de gemeente te spreken,
dat zy allen volyverig in geest en in waarheid, tot God mogten bid-
den, om Zyne hulp en bystand, in het slaan tegen de vyand; dat hy
aan de Almagtigen 'n gelofte doen wilde, (indien allen wel willen),
- "om zo de Heere ons de overwinning geven mogt, 'n Huis tot zyns
Grote Naams gedagtenis te stichten alwaar het Hem zal behagen,"
- en dat zy ook moesten afsmeken, de hulp en bystand van God,
om deze gelofte zeker te kunnen volbrengen, en dat wy de dag der
overwinning, in 'n boek zullen aantekenen, om dezelve bekend te ma-
ken, zelfs aan onze laatste nageslachten, opdat het ter Eere van God
gevierd mag worden." (Jan Bandjes) Skrywer se eie beklemtoning.

Volksvyandige magte
Die ANB herken baie duidelik die agenda van eenwording van volke
en gelowe. Die eenwording van gelowe is die logiese gevolg en doel
van die eenwording van volke. Die Imperialisme-Internasionalisme
en die Afrikanisme-Internasionalisme is reeds genoem as die tradi-
sionele teenstanders van Afrikanernasionalisme in Afrika. Omdat die
ANB sy lewens- en wêreld beskouing onbeskaamd op die Bybel
fundeer, verstaan ons dat ons vyand se ideologieë satanies geïnspi-
reer is. Hoewel dit uiterlik verskil, is dit in wese dieselfde as gevolg
van 'n gemeenskaplike bron. Hier is die kern van ons nasionalisme:
die manifestering van die geestelike stryd hier op aarde, waar elke
mens 'n rol het. Vir ons as Christene is die stryd reeds gewen, maar
ons word aangesê om die vyand, wat rondloop soos 'n brullende
leeu, se werke te weerstaan en aan die lig te bring. Daar kan kortliks
genoem word wie hierdie vyande is. Daar kan met sekerheid gesê
word dat dit nie een spesifieke groep of ideologie is wat beheer oor 
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Afrikaners en Zuma
DIE afgelope tyd is daar veral in die Afrikaanse pers 'n groot bohaai
gemaak oor 'n paar bekende Afrikaners wat skynbaar "uit die
bloute" aanklank by Jacob Zuma begin vind het. Eers het die be-
kende sanger en akteur, Steve Hofmeyr, wat deesdae ook as 'n
kwasi-politieke aktivis ontpop, by Zuma gaan kuier om "tee te
drink en biltong te eet". Hierdie gebeurtenis het met groot media-
fanfare gepaard gegaan. Later het 'n groter groep Afrikaners,
waaronder mense met 'n "konserwatiewe" politieke profiel, soos
Kallie Kriel van Solidariteit en dr. Dan Roodt van Praag, vir 'n
braaivleis by Zuma se huis in 'n Johannesburgse spogbuurt
opgedaag. Weereens met die nodige mediadekking.
Wat is hier aan die gang? Dit is die logiese vraag wat enige nugter

Afrikanernasionalis sal vra. 'n Man soos Hofmeyr se beeld word
baie lank al in die media gebou as 'n nuwe soort politieke leier wat
namens die Afrikanervolk moet optree. Solidariteit se gunstige ont-
vangs by die media, sedert hulle hul "visie en missie" verander het,
self hulle eksklusiewe Blanke beeld begin afbreek het en as gaste
by die SAKP-kongresse begin gesigwys het, maak hulle lankal
verdag onder Afrikanernasionaliste. Daarby is daar min Afrikaners
oor wat dr. Roodt steeds vertrou, nadat hy hom met 'n meesterplan,
wat erg na 'n foefie van die Intelligensiedienste geruik het, by die
"regses" probeer inwurm het. 

So, waarom vry hierdie vreemde groepie "aktiviste", wat hulself
deur die bank self as redders van die Afrikaner in die openbaar
begin opdring het, juis na Zuma? Dis 'n baie vreemde verskynsel.
Op die oog af lyk dit of hulle gekskeer. Maar behalwe miskien vir
die komediant, Leon Schuster, probeer die meeste ander identifi-
seerbare Afrikaners wat deel was van die vleisbraaiery by Zuma se
huis, tog om hul openbare beeld as ernstige verteenwoordigers van
die Afrikaner met 'n sterk intellektuele grondslag te vestig!
In die pers het sommige kommentators en briefskrywers spotten-

derwys probeer om dié groepie Afrikaners te herinner wat met Piet
Retief gebeur het. Wat die meeste kommentators egter vergeet het,
was om die publiek weer te herinner aan wat so onlangs as 1994
gebeur het, toe die IVP met sy Zoeloe-leierskap die "regses" in die
destydse Afrikaner Volksfront (AVF) soos 'n warm patat gelos het
om deel te word van die nuwe bestel. Enkele weke voor die destyd-
se verkiesing van 27 April 1994 het die Zoeloes die naïewe spul
Afrikaners in die koue gelaat, hul alliansie met dié spulletjie verraai
en in die kommuniste se verkiesing gaan stem, sodat Gatsha
Buthelezi 'n ministerspos kon kry! 

Bogenoemde waarskuwings uit die geskiedenis is egter maar die
punt van die ysberg. Is hierdie nuwe vriende van Zuma werklik so
oningelig en naïef, of is hulle besig met 'n speletjie wat hulle self nie
beplan het nie? Het hulle vergeet wie Jacob Zuma is. Dít is die man
wat in die sewentiger- en tagtigerjare van die vorige eeu as onder-
grondse terroris en voorste kommunis 'n ANC voorvegter was teen
die Afrikanerregering van Suid-Afrika. Hy was betrokke by die
opleiding van MK-terroriste wat burgerlike Suid-Afrikaners met
bomme en ander terreurdade vermoor en vermink het. 
Te midde van sy stryd met ander ANC-leiers het Zuma nog nooit

dié organisasie as sodanig aangevat nie. Inteendeel, hy het by meer
as een geleentheid al heiligskennis gepleeg deur in die openbaar te
verklaar dat die ANC hierdie land sal regeer "tot Jesus weer kom!"
Zuma is 'n harde kommunis! En hy bars van trots daarop én op die
"prestasies" van die kommuniste en terroriste uit wie se geledere hy

kom. So onlangs as 25 Maart vanjaar -- net 'n dag voor die berugte
braaivleis saam met die paar Afrikaners! -- het Zuma as spreker
opgetree by die jaarlikse Chris Hani-gedenklesing. Dié lesing word
gereël deur die SAKP. Zuma het sy toespraak met die volgende
woorde afgesluit: "In conclusion, I would like to say that in memo-
ry of Comrade Chris Hani we should defend our organisation the
African National Congress, its values and traditions. We should
equally defend the SACP and its proud legacy in the political land-
scape of our country. We should also vigorously defend the Alliance,
its unity and revolutionary traditions as a broad leader of the South
African people. We should treasure it and deepen its successes.  We
should always remember that without the ANC, the SACP and the
revolutionary trade union movement, South Africa would not be
what it is today. That means the future of our country is in the hands
of this combined leading force."
'n Dag later braai hy saam met Steve Hofmeyr, Dan Roodt, Kallie

Kriel en ander soortgelyke karakters! Om wat te bespreek? Die
prestasies en tradisies van die kommuniste en terroriste? Of dalk 'n
nuwe plan om Afrikaners by die kommunistiese stelsel in Suid-
Afrika in te trek, veral noudat die DA leierloos geword het en heel
waarskynlik ook nie meer die steun van gefrustreerde Afrikaners
sal trek nie?
Die verleentheid en skande van hierdie vleisbraaiery tussen Zuma,

die kommunis, en sy nuwe Afrikanervriende smeer natuurlik ook af
aan alle ander groepe en organisasies wat op een of ander wyse met
dié manne verbind word...

Die vloek van Suid-Afrikaanse sport
TOE die Afrikanervolk sedert die era van John Vorster bereid geword
het om hul eersgeboortereg, as erfgename van Suid-Afrika as hul reg-
matige vaderland te verruil vir die "voorreg" om weer op die wêreld
se sportvelde verwelkom te word, is sport in hierdie land vervloek.

Die ANC het na hul oorname gesorg dat hulle totale beheer oor
sport in die land verkry het. Nou sit die Afrikaner as tweedeklas-
burgers in Suid-Afrika, sonder 'n vaderland én sy rooskleurige sport-
drome het ook in sy gesig ontplof. Sport het vir Suid-Afrikaners 'n
klug en 'n verleentheid geword.
Tydens die vorige krieket wêreldbekertoernooi in Suid-Afrika het

die politici se inmengery reeds 'n groot verleentheid vir die land
veroorsaak, toe die nasionale krieketspan op tuisbodem nie eers die
halfeindronde kon haal nie. Vanjaar was die verleentheid byna net
so groot. Voor die vertrek van die krieketspan na die Wes-Indiese
Eilande het die media lofliedere gesing oor die span, wat kwansuis
'n "voorbeeld" en "oorwinning" vir transformasie sou wees! En daar
bars die bom toe weer in hul gesigte! Na die een skokkende verto-
ning na die ander, waartydens die SA krieketspan selfs teen 'n min-
derwaardige land soos Bangladesj verloor het en baie diep moes
delf om die halfeindronde te haal, het die koerantskrywers en "ken-
ners" skielik 'n ander deuntjie gesing. Toe skielik word vrae gevra
oor die diepte van die span en waarom sekere Swart gesigte saam-
geneem is op 'n betaalde vakansie, terwyl die span geen diepte of
reserwekrag gehad het nie.

Hierdie gesukkel by die krieket wêreldbekertoernooi was egter
nog aan die gang, toe die ANC alweer 'n aanval loods op rugby, wat
glo nie na wense "transformeer" nie. Die rugbybase skyn blykbaar
weerloos teen hierdie aanslae te wees. Ons kan dus aanvaar dat daar
in September vanjaar 'n "goed getransformeerde" rugbyspan na die
wêreldbekertoernooi in Frankryk sal vertrek. Ons kan ook aanvaar
dat die span in skade en skande sonder 'n trofee sal terugkeer.

Voorwaar, die vloek van Suid-Afrikaanse sport sal voortwoed en
die Afrikanervolk telkens herinner aan die sotlikheid van sy offers
aan die sportgod én aan die verraad teenoor sy nageslag wat gepleeg
is ten spyte van die stryd van Afrikanernasionaliste om hom tot
beter insigte te bring.                                                                  
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die wêreld  wil inpalm nie, maar eerder 'n samestelling van uiterlik
verskillende denkrigtings. Hier kan ons slegs ingelig word deur die
Bybel, wat reeds in Genesis ons meedeel dat twee sade op aarde
bestaan, twee volke. Hierdie twee volke veg geestelik teen mekaar
oor alle eeue. Ons vyande is die verwerptes, wat tans saamgevoeg
word tot 'n eenheid (wêreldvolk) deurdat die kunsmatige verskille
tussen hulle verwyder word. Hierdie verskille sluit in onder andere
in die evolusie/kommunisme, Judaïsme/Sionisme, Mammonisme/-
Globalisme en Vrymesselary/Internasionalisme. Kataklismes word
gebruik om die verwerptes oor verskille heen te verenig, onder die
wêreldvolk se ware god, Satan:
Die Vrymesselaar Albert Pike het in 1871 gesê: "Die Derde Wêreld

Oorlog moet gestook word deur voordeel te put uit die verskille ver-
oorsaak deur die agente van die Illuminati tussen politiese Sioniste
en die leiers van die Islam-wêreld. Die oorlog moet so afloop dat die
Islam en politiese Sionisme mekaar wedersyds vernietig. Intussen
sal die ander nasies, wat verder tot verdeling gebring is deur hierdie
kwessie, geforseer word om mekaar te beveg tot totale fisiese, more-
le, geestelike en ekonomiese uitputting. Ons sal die nihiliste en die
ateïste loslaat, en ons sal 'n noemenswaardige sosiale kataklisme
voortbring, wat in afgryslike detail aan die nasies duidelik die effek
van absolute ateïsme, aarts-barbaarsheid, en die mees bloedige
chaos sal tentoonstel. Oraloor sal die burgery dan, verplig om hul-
self te verdedig teen die wêreld-minderheid van revolusionêre,
daardie vernietigers van die beskawing uitwis en sal die meerder-
heid, ontnugter met Christenskap, en wie se gees sonder kompas of
rigting sal wees van daardie oomblik af, steeds ywerig vir 'n ideaal
maar sonder 'n voorwerp vir daardie ywer, die ware lig ontvang
deur die universele manifestering van die suiwer leer van Lucifer,
wat uiteindelik openbaar word. Hierdie manifestering sal volg op
die algemene reaksie wat volg op die vernietiging van die Christen-
dom en ateïsme, wat terselfdertyd oorwin en uitgewis is."

Op die vraag dus wie agter die "anti-Christelike- en anti-nasionale
strewe en kulturele eenvormigheid, die uitwissing van rasse- en volks-
grense en die imperialisme met die oog op 'n wêreldstaat" die hoofrol-
spelers is, kan geantwoord word, Almal saam. Daar is egter 'n spesi-
fieke groep wat 'n besondere rol speel, vanweë hul geskiedkundige
rol en posisie, naamlik die geestelike leiers van die Jode (Fariseërs). 

"Van ons af gaan alles-oorkoepelende terreur uit. Ons het in ons
diens mense van alle oortuiginge, van alle leerstellinge, Monargiste,
Volksmanne, Sosialiste, Kommuniste, en Utopiese Dromers van elke
tipe. Ons het hulle almal ingespan vir die werk: Elkeen van hulle is
op sy eie besig om die laaste oorblyfsels van gesag weg te beitel en
om alle vorme van gevestigde gesag omver  te werp. Dit het alle
state in 'n toestand van pyn en lyding; hulle pleit vir  kalmte en staan
reg om enige offer te bring vir vrede: Maar ons sal hulle geen vrede
gun totdat hulle in die openbaar, en met onderdanigheid, toegee aan
ons Internasionale Superregering." (Protokol 9 van die Geleerde
ouderlinge van Sion).
Dit is hulle wat die ware Messias, Jesus Christus vermoor het, van-

weë hul blinde begeerte om "uitverkore volk" te wees op aarde. Hul-
le verwag iemand, wat as Messias aanvaar sal word om hul vyande,
alle nie-Jode, aan hulle te onderwerp. Hierdie is die probleem agter
alle probleme, soos Martin Luther al uitgewys het 460 jaar gelede:
"Daar is iets waarop hulle grensloos roem en trots is, en dit is hul
afkoms van die voorste mense op aarde, Abraham, Sara, Isak,
Rebekka, Jakob en van die twaalf patriarge, en derhalwe van die
heilige volk van Israel. Paulus homself erken dit in Romeine 9:5:
‘aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees’
ensovoorts. En Christus self verklaar in Johannes 4:22 ‘die salig-
heid is uit die Jode’. Daarom sien hulle hulself as die eerbaarste,
die mees voortreflike mense op aarde. In vergelyking met hulle en in
hul oë is ons, die nasies (Goyim), nie eers mense nie; ons verdien nie
eers om as wurms beskou te word deur hulle nie. Want ons is nie uit

daardie hoë en eerbare bloedlyn en afkoms nie." (Oor die Jode en
hul leuens.)

Laat dit sommer 'n ernstige waarskuwing vir óns volk wees, om
nie ook onsself, as vleeslike "uitverkorenes" te beskou nie.  

Leuens en Propaganda
Omdat die ANB poog om deur middel van die waarheid te stry, is
sy stryd geregverdig en sal op die lange duur suksesvol wees --dit is
gewaarborg, want die duisternis kan die lig nie uitdoof nie. Ons
vyande het op die leuen as hul aangewese wapen besluit. 

Daar is 'n magdom leuens teen ons volk versprei oor die jare, die
grootste hiervan rakende apartheid. Deur aan apartheid, wat niks
anders is as goeie buurmanskap nie, 'n nuwe en bose betekenis te
gee, is dit uiteindelik verander in 'n sogenaamde "sonde teen die
mensdom". Hierin is al die magte van die duisternis verenig in weer-
stand, wat die valsheid van hul uiterlike verskille bewys -- van die
Rooms Katolieke tot die 'gereformeerdes', kommuniste, 'kerkmense',
'Afrikaners', 'Engelse', ensovoorts. Ons geïnisieerde vyande weet
egter dat daar met apartheid niks skroom nie, soos byvoorbeeld die
Jode se toepassing daarvan op hulself onder die nasies wanneer dit
hul pas. Die rede vir die disintegrasie in die moderne samelewing is
egter nie as gevolg van apartheid, soos verkondig word nie, maar as
gevolg van 'n tekort aan apartheid. Waarom sou Swartes dan hierheen
gestroom het as apartheid vir hulle so gevaarlik was? Die waarheid
is eerder dat apartheid loodreg indruis teen ons vyande se agenda van
een-wêreld  en een-geloof waar die Satan as god aanbid word. 
'n Ander leuen wat die aanslag teen ons aanvuur is dat ons die land

gesteel het van die inboorlinge in 1652. Die waarheid is egter dat
ons voorouers eers met Swartes (Xhosa) kennis gemaak het 120 jaar
na volksplanting. Voor dit was hul enigste kontak met Hottentotte
(wat in 1713 grootliks uitgesterf het as gevolg van pokke) en Boes-
mans. Nie een van hierdie groepe het in hulle bestaan in Afrika van
duisende jare, enige poging aangewend om die land te onderwerp
en te ontwikkel soos die witman gedoen het nie. Dit was ons
voorouers beskore om dit hier te kom doen. Dit het ons gedoen deur
aan ander te gun wat ons, onsself gun en dit is steeds die ANB stand-
punt, soos uiteengesit onder 3.4.2 van die beginselbasis.
Ander leuens teen ons sluit in die fantasie, dat die 1994-verkiesing die

ANC eienaars van die land gemaak het en dat alle mense gelyk is. 
Al bogenoemde leuens is bloot ontwerp om by die blanke 'n 'jam-

mer ek lewe' houding te kweek. In Duitsland is dieselfde gedoen
deur middel van "anti-Semitisme" en in Amerika deur middel van
"slawerny". Hoewel die Britte ons tradisionele imperialistiese vyan-
de was, dra hulle vandag die stigma van "kolonialisme". Al hierdie
etikette is bloot instrumente om die blanke te ontneem van sy reg om
homself te vestig én hom uit te beeld as wrede onderdrukker. Die
vraag is egter, indien die blanke uit die geskiedenis verwyder word,
waar sou die wêreld   gewees het? Dit is duidelik dat die blanke spe-
sifiek die wêreld van diens was, wat intellek en gewete betref. On-
gelukkig, deur middel van hierdie aanslag teen hom, is daar vandag
slegs 15% blankes in die wêreld bevolking. Die vernietigende idee
van sogenaamde demokrasie, sal binnekort sorg dat geen blanke
regering meer êrens in die wêreld  bestaan nie -- 'n dom gewetenlose
"Nuwe wêreld".

Rasvermenging
Aan die hand van bogenoemde neem rasvermenging vinnig toe.
Daar het eens 'n wêreld  bestaan waar hierdie euwels teengestaan is
met wetgewing. Artikel 3.2.3. van die ANB beginselbasis sê: "Die
volkere-verskeidenheid word aanvaar as 'n Skeppingsdaad en daar
moet gewaak word teen rassevermenging." Vandag is dit onregver-
dig en absoluut on-Christelik, soos die NG kerk ook sê:

"Daar is met die Codesa-onderhandelinge spesifiek gekies vir 'n
sekulêre grondwet in onderskeid van die vorige bedeling waarin die 
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Die oplewing in die prominensie van die "denkers" in die Afrikaner-
samelewing is al geruime tyd aan die gang. 'n Onlangse artikel in die
dagblad, Beeld, deur die letterkundige en skrywer, Charles Malan,
was egter die eerste blatante erkenning in die hoofstroom media dat
die hedendaagse Afrikaner deur die media en deur politieke mani-
pulasie gelei word om die "denkers" as hul nuwe leiers te aanvaar.
Malan het vir die eerste keer al die basiese feite oor hierdie onder-

werp in een artikel saamgevat. Hy wys daarop hoedat die ou garde
(die "verkramptes"), wat in die verlede hoofsaaklik uit die geledere
van die NP, die Broederbond en die Afrikaanse Kerke aan die
Afrikaners as leiers voorgehou is, besig is om heeltemal te verdwyn.
In hul plek kyk die Afrikanervolk deesdae glo op na jong dinamiese
"denkers", wat die leiding by die groot Afrikaanse kultuurorga-
nisasies, in die akademie en in die Afrikaanse media oorgeneem het.
Boonop is die "verkrampte" elemente by die Afrikaner se politieke-
en arbeidsorganisasies, soos die vakbond Solidariteit, ook groten-
deels geëlimineer, aldus Charles Malan.
Niemand kan ontken dat daar wel groot verskuiwings in die leier-

skorps van groot Afrikaner-organisasies plaasgevind het nie. Die
vraag is egter of dit ten goede of ten slegte gebeur het? Is dit goed
dat leiersposisies by die Afrikaner se kultuurorganisasies die een na
die ander deur liberale denkers en humanistiese "intellektuele" oor-
geneem word? Is dit goed dat humanistiese denke selfs in die kerke
'n vastrapplek kry?  En dan, seker die belangrikste vraag met die
toekoms van die Afrikanervolk in gedagte -- waarheen is ons as volk
op pad as die "filosowe" ons politieke leiers word? Kan hul huma-
nistiese lewens- en wêreldbeskouing versoen word met dié van 'n
Afrikanernasionalis? Het hierdie nuwe "slim" leiers die wysheid in
pag om ons volk in die regte rigting te lei, of is hulle hoogs intellek-
tuele politieke semantiek inderdaad maar net 'n ander vorm van die
dood in die pot vir Afrikanernasionalisme?

Wat is filosofie en wat is wysheid?

Om die gevaar van die nuwe tendense in ons samelewing in te sien,
is dit nodig om eers die aard en geskiedenis van die filosofie te bekyk. 
Daar is sekere "denkers" wat die filosofie beskou as "die wetenskap

van wysheid"! Dit word ook genoem die "wetenskap wat soek na die
grondwaarhede, wat 'n totaalblik van die realiteit wil verkry." Deur
die eeue het filosowe hul besig gehou met denke oor byna elke
wetenskap. Maar dit was veral die natuurwetenskappe en die
geesteswêreld wat denkers nog altyd die meeste gefassineer het. In
albei gevalle was die mens en sy verhouding tot die verskillende
fasette van die wetenskap 'n gunsteling onderwerp. Maar na mate
die mens tegnologies en wetenskaplik vordering gemaak het en
vooruit begin gaan het, het die denkers al hoe verder van die geestes-
wêreld af begin beweeg en al hoe stewiger in die humanisme ge-
anker geraak. Hierdie tendens het dan weer 'n omgekeerde uitwer-
king gehad, wat beteken het dat die resultaat van die filosowe se
denke al hoe verder van die Westerling se geloof verwyderd geraak
het. Sogenaamde "realisme" en die wetenskap het vir hulle die kern
van hul denke geword en hulle het die fout begin maak om die ware
Skepper van die wetenskap te verloën, ten einde die wetenskap self
as die begin en die einde van alles te beskou.

Alle moderne denkers is egter nie humaniste nie. Daar is ook die-
gene wat deur hul werk juis die dwalinge van die humaniste uitge-
wys het. In sy filosofiese werk Oor gode en afgode maak Marthinus
Versfeld, 'n Afrikanerdenker met sy wortels geanker in die Afrikaner
se Christelike lewens- en wêreldbeskouing, die volgende belangrike
opmerking: "Uit die staanspoor moet daar onthou word dat die
oriëntering van die Middeleeuse filosofie van dié van die moderne
verskil. Die hoofonderwerp van die moderne filosofie is die pro-
bleem van die aard en die beperkinge van die verstand. Die groot
onderwerp van die Scholastici was nie die aard van die menslike
verstand nie, maar dié van God." Dus, iewers langs die pad het die
"denkers" besluit dat die mens nie meer 'n God nodig het nie, maar
dat die mens homself as't ware in 'n posisie van sy eie god in kan
filosofeer. 
Is hierdie uitgangspunt dus 'n norm vir wysheid? Indien nie, wat is

wysheid dan? Miskien moet 'n mens begin deur eers weer die ou
waarheid te herhaal dat baie kennis nie noodwendig wysheid waar-
borg nie. Dus, geleerdheid - die resultaat van die inwinning van ken-
nis -- beteken nie noodwendig dieselfde as wysheid nie. Maar die
wyse Salomo het ons duisende jare gelede al geleer dat "Die vrees
van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en
tug." (Spreuke 1 vers 7) 'n Mens kan baie kennis hê, maar steeds 'n
sot wees! Hierdie siekte kom tog te dikwels voor by die huma-
nistiese "denkers" van ons tyd én by hul voorgangers. 

Aan die ander kant kry ons die gevalle van manne en vroue wat
baie wysheid in pag gehad het, sonder dat hulle werklik die boeke-
kennis of geleerdheid gehad het. Pres. Paul Kruger was hiervan een
van die beste voorbeelde. Sonder veel formele skoolopleiding kon
hy homself later in sy lewe laat geld voor koninklikes en wêreld-
leiers. En aan die einde van sy lewe is hy geroem as 'n groot en wyse
gees. Hy het wysheid in oorvloed gehad, sonder die boekekennis,
waarskynlik omdat hy die ware beginsel van die wysheid geken het... 
Dus, hoewel 'n mens moet saamstem dat wysheid te doen het met

die grondwaarde en begrip van alle realiteit, moet 'n mens ter-
selfdertyd bely dat dit nié noodwendig deur boekekennis verkry kan
word nie.

Die invloed van die "denkers" op die geskiedenis

Dit word algemeen aanvaar dat die Chinees, Confucius, die eerste
bekende groot "denker" in die geskiedenis was. Hy het vyf eeue
voor Christus geleef.  Daar is selfs sommiges wat geglo het dat hy
'n god was, wat ook uit 'n maagd gebore is. Tot vandag word hy deur
sommige Chinese as 'n god aanbid. Onlangs het daar weer 'n artikel
in die pers verskyn waarin gerapporteer is dat daar in die heden-
daagse China 'n grootskaalse neiging is om weer die leringe van
Confucius ter harte te neem. Hoewel hy sterk op die "sedelike"
gekonsentreer het en baie leringe geskep het wat in vandag se lewe
as edel en wys beskou kan word, was Confucius reeds 'n humanis
by uitstek. 

Eeue voor Christus was daar in die antieke Europese beskawing
ook reeds "denkers" en "filosowe" wat 'n groot invloed op hul same-
lewing uitgeoefen het. Daar was groot geeste soos Socrates, Plato, 
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Aristoteles, en andere. Daar kan geen twyfel wees dat "denkers"
soos hierdie wel in sekere opsigte 'n positiewe invloed op die ge-
skiedenis gehad het nie. Tog was veral die genoemde drie manne
ook die "denkers" wat beskou kan word as manne wat die grondslag
vir die moderne filosofie gelê het, waarin die humanisme op die
voorgrond begin tree het by die Westerse mens. Uit die oogpunt van
'n hedendaagse Christen was hulle immers inderdaad heidene. 
Dit kan egter nie betwyfel word dat die "denkers" van die Middel-

eeue, veral dié wat hulle op die natuurwetenskap toegespits het, 'n
baie groot aandeel gehad het in die uiteindelike Renaissance wat die
Weste uit die donker put van daardie tyd gered het nie. As daar nie
in daardie tyd "denkers" was wat bereid was om die staatsgesag en
die fabels van die mitologie uit te daag nie, het ons dalk vandag nog
almal met perdekarre gery en geglo dat die wêreld plat is! Sommige
van die "denkers", selfs hulle wat vooruitgang vir die wetenskap
gebring het, moes egter met hul lewens betaal vir hul baanbrekers-
werk, veral omdat die kerk van daardie tyd die intellektuele vooruit-
gang wat hulle gebring het, gevrees het.

Selfs die Hervormers van die Christengodsdiens kan ook as
"denkers" beskryf word, wat deur die Heilige Gees gelei is om baan-
brekerswerk te doen wat die geskiedenis van die Westerse wêreld
vir ewig verander het.
Daar was sedert Plato reeds in die werk van die "denkers" baie kon-

flik te bespeur tussen die geloof van die Hebreërs (Israel van die
Bybel) en die wysbegeerte van die Grieke. 'n Gebrek aan insig oor
hierdie saak en die invloed wat die verskillende mitologieë uit die
antieke tyd op die vorming van die latere Christelike kerk gehad
het, veroorsaak vandag nog verwarring en misverstande oor die
geskiedenis. 

Tog was daar gelukkig filosowe en "denkers" wat sedert die Re-
naissance en die Hervorming besef het dat "alle waarheid 'n enkele
bron het en dat hierdie bron God is", soos die Italianer Thomas
Aquinas dit in die dertiende eeu na Christus gestel het. Aquinas gaan
verder. Hy sê ook dat "alle waarheid, of dit van die natuurkunde of
die wiskunde of die filosofie of die teologie is, ontspring uit God en
word weer in Hom versoen."

Die filosowe ná die Middeleeue

Na afloop van die Middeleeue het die tydperk in die geskiedenis
aangebreek waarin die moderne groot moondhede tot stand gekom
het. Dit was egter ook die tydperk waarin die filosofie byna geheel
oorheers is deur van die gevaarlikste "denkers" van alle tye. Filoso-
we uit hierdie era het die basis gebou wat die kern van alle boosheid
in ons tyd gevorm het. Hier dink 'n mens aan "denkers" soos Karl
Marx, Voltaire, Friedrich Nietzsche en natuurlik, Jean-Jacques
Rousseau. Die meeste van hierdie "denkers" kan vandag met reg as
dissipels van die bose beskryf word. Hulle publiseer byna almal
werke waarin die westerse Christelike godsdiens, die bestaan van
God en die beginsels van die Christendom aangeval, bevraagteken
en selfs bespot word. Marx gaan selfs verder en word saam met
Friedrich Engels die vader van die kommunisme. Dit is nogal inte-
ressant dat een van die "denkers" van Marx as jongman sterk beïn-
vloed het, niemand anders as Immanuel Kant was nie! Kant word
deur sommiges as 'n belangrike denker vir die Christelike geloof
beskou. Maar Kant se werke was so ingewikkeld en moeilik, dat
selfs sy getroue assistent, Lumppe, erken het dat dit hom byna tot
raserny gedryf het. Of Kant werklik 'n oortuigde gelowige was, is
sterk te betwyfel.

In hierdie era, die sogenaamde post-middeleeue tydperk, is die
grondslag gelê vir die magte van die duisternis om byna onmiddel-
lik ná die kerkhervorming weer 'n vastrapplek in die sosiale- en poli-
tieke samelewing én in die kerkgemeenskap te kry. Die gif sou hier-
die keer egter op 'n ander manier as die vorige keer toegedien word.
Waar die magte van die duisternis tydens die Middeleeue met krag-

dadige oordaad hul wil op die massas afgeforseer het en hulle opset-
lik oningelig gehou het ten einde hulle te manipuleer, sou hulle nou
met groot geduld 'n nuwe strategie volg. Hulle sou die strategie volg
wat die skelm kleremakers gevolg het om die arme kaal Keiser van
die beroemde fabel te mislei. Met ander woorde, breek hul geloof
met sielkundige manipulasie, deur hulle te laat glo dat net die "slim
mense" die waarheid ken. Die dommes is tog mos maar 'n klomp
skape wat nog aan die fabels van 'n God, sy Seun en die Bybel glo.
Laat hulle glo dis net die rasionele denkers wat die insig het om te
besef dat die mens eintlik maar self god is...

Marthinus Versfeld noem Jean Jacques Rousseau "die verslawer
van die mensdom" en "die vernietiger en verrottingsimptoom" van
sy tyd! Rousseau was inderdaad die eerste super-humanis. Sy liefde
vir homself en sy verwaandheid oor sy eie "natuurlike goedheid" het
inderdaad die platform geskep vir die moderne humanistiese same-
lewing, waarin "menseregte" 'n nuwe godsdiens geword het. Meer
hieroor later.

Die "Nuwe Hervorming"

Sommige van die belangrikste filosowe en "denkers" van die era na
afloop van die Middeleeue tot en met die negentiende eeu kan met
reg beskou word as die grondleggers van die hedendaagse huma-
nisme. Ook die oplewing in die deïsme wat in ons tyd so prominent
na vore tree, se wortels lê by die filosowe van die post middeleeuse
era. Die vinnig-groeiende "nuwe hervormingsbeweging", wat dees-
dae skynbaar baie gewild is onder sommige prominente Afrikaners,
is inderdaad maar net 'n flouerige mombakkies vir die deïsme. 

Dieselfde humanistiese verwaandheid wat onder die filosowe
van die post-middeleeue voorgekom het, is te bespeur onder die
deïstiese, agnostiese "denkers" onder die moderne Afrikaner.
Terloops, dit is miskien nie algemeen bekend nie, maar die "Nuwe

Hervormers" sit nie stil en wag vir die volgende sarsie geestelike
bokhael van die kerke nie. Hulle het reeds hul planne agtermekaar
en hulle is ingebind by 'n organisasie wat hulle die "Nuwe Hervor-
mings Netwerk" noem.  Manne soos die gewese rebelse NG Kerk
teoloog, prof. Sakkie Spannenberg is by die organisasie betrokke.
Hulle hou gereelde byeenkomste in Pretoria, Johannesburg en
Bloemfontein. Onder die manne wat hul byeenkomste bywoon en
al voor dié "nuwe hervormers" in lesings opgetree het, tel die sanger
Steve Hofmeyr en die nuwe voorsitter van die FAK, prof. Danie
Goosen -- toevallig ook twee van die "denkers" wat in Charles Malan
se genoemde Beeld-artikel as nuwe Afrikanerleiers genoem is...

Humanisme en menseregte

Die gevaar van die situasie waarin ons beland het met die oplewing
in die deïsme en gepaardgaande agnostiese denke, is dat dit so
lekker inpas by die ander geloofsbelydenis van die moderne same-
lewing -- die menseregtekultuur. In die boek Afrikanernasionalisme
en die nuwe Suid-Afrika, die mees onderskatte werk van die groot
Afrikanernasionalis, Jaap Marais, is die gevaar van hierdie "nuwe
godsdiens" sterk aangespreek. In die nuwe bestel wat in Suid-Afrika
tot stand gebring is, is alle realiteit van ons situasie eenkant gestoot
en ondergeskik gestel aan die nuwe allesoorheersende geloofsbely-
denis van menseregte! 
Interessant genoeg is dat die slim filosowe en denkers van ons tyd

óók al hul denke ondergeskik stel aan die gesag van die beginsels
van demokrasie en menseregte. Hierdeur bou hulle egter enige argu-
ment of rede uit die staanspoor op sand, omdat die "realisme" wat
die denkers van ouds so belangrik geag het in die proses uitgeska-
kel word. 

Soos gesê, kan Jean Jacques Rousseau, 'n filosoof wat in ons tyd
wyd geag word, beskou word as die eerste super-humanis. Sy liefde
vir homself het geen perke geken nie. In die proses het hy egter juis 
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die orde van God uitgedaag, omdat die individu in God se orde
ondergeskik gestel word aan gesagstrukture soos die volk en die
gesin. Rousseau se filosofie skep egter vir die mens die geleentheid
om van sy verantwoordelikhede teenoor die volk en die gesin te
ontsnap. Hierin lei hy deur voorbeeld. Hy het sy eie verantwoorde-
likheid van vaderskap ontduik deur eenvoudig sy kind weeshuis toe
te stuur! Hierna het hy hom op Plato beroep, wat gepredik het dat
die gesin 'n lastigheid vir die volmaakte staatsbestel is. Plato het
voorgestel dat die "wagters" (leiers) van die volk vroue gemeen-
skaplik moet besit. Geen vrou mag permanent met een man saam-
woon nie. Hulle moet ook die kinders gemeenskaplik besit, sodat
die vader nie sy kind nie, en die kind nie sy vader ken nie!

So het Plato reeds die saadjie geplant vir Rousseau om eeue later
sy eie gestalte aan die "demokrasie" te gee. Rousseau het beweer dat
sy afskuwelike verwerping van sy kind hom soos 'n burger van Plato
se staat laat voel. Hy het hieroor so goed gevoel, dat hy in sy eie
staatsleer 'n voorskrif maak om van die wrede werklikheid van per-
soonlike betrekkinge na die "liefdevolle almag van die staat" te
ontsnap! In sy werk Sosiale verdrag beweer Rousseau dan dat die
"algemene wil onfeilbaar is" -- 'n stelling wat vandag nog dien as
hoeksteen vir die skeefgetrekte "demokrasie" in 'n land soos Suid-
Afrika. En kyk net hoe lyk Suid-Afrika, ná net 12 jaar van die
seëviering van die "algemene wil"!

Rousseau word ook algemeen aanvaar as die skepper van die ge-
dagte van "vryheid, gelykheid en broederskap", dié slagspreuk waar-
mee die Franse revolusie aangevuur is. Dit is ook vandag nog die
beginsel agter die filosofie van "menseregte". Boonop het dit ook
die beginsel agter die moderne teologie van die Christendom ge-
word. Soos Jaap Marais in sy bogenoemde werk egter uitwys, is
hierdie "gelykheidsdogma" die kiem wat uiteindelik die verrotting
en vernietiging van ons samelewing sal bewerk. Ironies genoeg, en
in teenstelling met die kernbeginsel van die filosofie, skree die
"gelykheidsdogma" van die menseregtekultuur juis teen alle realiteit
in die samelewing! En uiteindelik maak hierdie "gelykheidsdogma"
van die massas die slawe van die magte agter die skerms -- 'n ver-
wesenliking van die uiteindelike groot ideaal van die kommunis! 

Wat is Humanisme?

Die amptelike definisie sê dat humanisme 'n wêreldbeskouing is wat
die menslike waardigheid, die vryheid van die mens en die waardig-

heid van die persoonlikheid vooropstel en godsdiens van minder
waarde ag. Maar hoe lyk humanisme in die praktyk? Hoe lyk dit in
'n land soos Suid-Afrika, waar gespog word dat ons konstitusionele
bestel een van die mees liberale en humanisties gevorderdste ter
wêreld is? 

Humanisme kan vandag beskryf word as 'n filosofie wat sentreer
om verskillende menslike belange en ideale.

Dit is 'n sluwe rebellie teen God en die onbuigbare beginsels en
handleidings van Sy Woord. 

Dit ontken die werklikheid van 'n persoonlike God, die inspirasie
van die Bybel, en die Godheid van Christus.

Dit ontken die Bybelse vertolking van die Skepping en dit onder-
skryf die wetenskap van die Evolusie.

Dit ontken en verwerp sedelike waardes en leer dat daar is geen
absolute, geen reg of verkeerd is nie.  Elke mens moet vry wees om
sy eie ding te doen, solank as dit nie skade aan enigiets of enigie-
mand anders aanrig nie. 

Dit ontken die bepaalde rolle van die man en die vrou, soos dit
deur die orde van God bepaal word.

Dit glo aan seksuele vryheid tussen eendersdenkende individue,
ongeag van ouderdom of ras, ingesluit begrippe soos vrye seks en
homoseksualiteit.

Dit glo in die reg tot aborsie.
Dit glo in die verwydering van nasionale patriotisme en die be-

vordering van globalisme.
Die "denkers", ons nuwe leiers?

Op die keper beskou, wat het die moderne filosowe en "denkers"
nou eintlik vir die mensdom beteken? Daar is min filosowe wat nie
een of ander vorm van demokrasie as die volmaakte regeringstelsel
voorstaan nie. En hulle denke sentreer almal uiteindelik in die
humanisme. 

Waarom sou ons dus vandag as volk die toekoms wil ingaan met
die "denkers" en filosowe as ons leiers? Die Afrikanervolk het onge-
lukkig oor die afgelope vier dekades, sedert die vervlakking in ons
volksiel ingetree het met die materiële voorspoed wat die sukses van
apartheid gebring het in die sestigerjare, 'n ongesonde geromani-
seerde beeld van die "slim mense" in ons samelewing gekry. In
sekere gemeenskappe onder die Afrikaners het geleerdheid nie net
'n verhoogde sosiale status gebring nie, maar ook 'n waarborg vir
leierskap! Of die "geleerdes" aan die nodige vereistes voldoen het
om die volk met ware wysheid te kon lei, het ons onsself min ge-
steur. Die gevolg was dat geleerde idiote se pad van verraad en ver-
woesting vandag die grootste smet op ons onlangse geskiedenis is.
Dit was die teologiese professors, die sosioloë, die filosowe en die
belangrike manne met die swaar militêre range op die skouers wat
voor geloop het om die Afrikaner as skaapvolk, wat slaafs gevolg
het, na die slaglem te lei.
In die verlede het die belangrike mense, die slim leiers, ons probeer

oortuig om nader te beweeg aan die nuwe wêreldneiging van 'n
omhelsing van die menseregtekultuur. Noudat ons egter in die web
van die kommunis vasgevang is, besef die magte agter die skerms
blykbaar dat die Afrikanervolk nie meer so opgewonde is oor sy
situasie nie. Maar om te keer dat die Afrikaner sy nasionalistiese
wortels herontdek en 'n terugkeer daarheen maak, word die "den-
kers" en filosowe deesdae met 'n nuwe suikerlagie van "konserwa-
tisme" aangebied. Skielik is dit die denkers en filosowe wat teen hul
aard in vir die volk se taal- en kultuurregte in die bres begin tree! 

Die vraag is: Gaan ons wéér val vir nog 'n foefie wat ons vyande
uitgedink het? Of gaan ons daarin slaag om die ware humanistiese
aard van die "nuwe leiers" te ontbloot en die volk terug te lok na die
harde fondamente van Afrikanernasionalisme?
As ons wyse leiers in die klas van pres. Paul Kruger, dr. DF Malan, 
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Teen die hele wêreld vry... (vervolg)
Christelike geloof 'n dominante rol gespeel het, selfs in die formule-
ring van die wette van die land. Hier dink mens juis aan die aantal
wette wat huwelike gereguleer het, asook byvoorbeeld die Wet op
die Verbod van Handeldryf op Sondae (Sabbatswette) en wette wat
die verbod op georganiseerde sport op Sondae gereguleer het. Ook
baie van die ander 150 apartheidswette wat bestaan het -- waarin
onder andere die beginsels van Christelike Nasionalisme toegepas
is, kan hier genoem word. Die gevolge hiervan was die ingrypende
aantasting van gelyke regte van alle mense."
Vandag geld presies 'n teenoorgestelde wet, genaamd "nasiebou",

in terme waarvan die hoëre homself vrywillig moet verlaag ter wille
van 'n valse vrede. Dit veroorsaak dan sogenaamde 'gelykheid'. Die
hoogste offer vir hierdie 'vrede' is rasvermenging, en word selfs aan
ons voorgehou as 'Christelik-nasionaal' deur die kerke, media
(Naspers, 7de Laan, en andere), regering, sporthelde, ensovoorts.
Ons vyande weet egter dat 'gelykheid' 'n mite, 'n vernietigende
bygeloof is, met uitwissing van die meerdere as doel:
"Lank gelede in antieke tye was ons die eerstes om tussen die mas-

sas mense die slagspreuk ‘Vryheid, Gelykheid, Broederskap’ uit te
roep, woorde wat vandag aanhoudend herhaal word deur onnosele
stembus-pappegaaie wat vanuit alle oorde toegesak het op hierdie
lokaas, en dit weggevoer het, tesame met die voorspoed van die
wêreld, die ware vryheid vir die individu, wat voorheen so goed be-

skerm was teen die begeerlikheid van die gepeupel. Die voorne-
mende wyse manne van die Goyim, die intellektuele, kon nie kop of
stert uitmaak van die geuiterde woorde in hul abstraktheid nie; het
nie gesien dat in die natuur daar geen gelykheid bestaan nie, dat
daar nie vryheid kan wees nie; dat die Natuur self ongelykheid van
verstand, karakter en vermoë vasgestel het, net so onveranderlik
soos gehoorsaamheid aan die natuurwette." (Protokol 1 van die
Geleerde ouderlinge van Sion).
Hierdie is die wêreld  wat aan ons voorgehou word om van deel te

word, die Nuwe Wêreld . Net soos Mugabe en elke revolusionêr se
lokaas altyd 'n slagspreuk was van 'n “beter lewe vir almal”, is dit
ook wat aan ons belowe word wanneer alle rasse, gelowe volke en tale
uiteindelik daarmee heen is. Ons elkeen het 'n plig om hierdie utopie
te opponeer, want dit gaan oor veel meer as net die vleeslike -- dit
gaan eintlik oor die totale vernietiging van die Evangelie sodat die
hoogste waarheid op aarde uitgedoof is en alle mense die leuen glo
en agter die dier aanloop. Die Bybel verseker ons egter dat as gevolg
van die soewereiniteit van God, dat dit nooit sal gebeur nie, maar dat
daar wel 'n oorblyfsel sal wees wat nie mislei kan word nie,
vreemdelinge en bywoners, vyande van die wêreld. 

Openb. 13:8 "En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid,
almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die
boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie."

DIE Avocatak van die ANB het op 11 April 2007 'n konsert gehou
by die Dankbaar CVO Skool.
Die konsert wat gratis aangebied is, het ten doel gehad om die tra-

disionele Afrikanerkultuur te laat herleef en terselfdertyd die ANB
beter bekend te stel. Oom Roelf Martins, 'n beskermheer van die
ANB, het in dié verband 'n kort oorsig gelewer ten opsigte van die
ontstaan en doelstellings van die Beweging. Hy het beklemtoon dat
die uitdra van suiwer Christelike Afrikanernasionalisme, die alle-
somvattende doel van die ANB is en sal lei tot die herwinning van
die Afrikanervolk se vryheid. Voorts verkondig die ANB nie onhaal-
bare aksies nie en akkommodeer nie volksvreemde kultuur nie.

Afrikanernasionalisme moet in sy totaliteit nagestreef word. Die uit-
bou van nasionalisme is volgens Oom Roelf 'n geloofsdaad -- ken-
nis ís mag, maar geloof is oorwinning.
Die konsert is geopen deur ds. Hannes Dreyer en het 'n verskeiden-

heid items opgelewer, wat gewissel het van ligte vermaak tot die
meer ernstige. Daar was onder andere sangsolo, dwarsfluit, trompet-
duette en voordrag gelewer deur onderskeidelik Mornay Jansen,
Suzanne Lüthauer, Braam van Tonder se orkes en Oom Roelf en
vier van sy kleinkinders.

Op eg Afrikanernoot, het die volkspele laer Christiaan de Wet,
onder leiding van Abraham Landman, hul passies uitgevoer. Dan
was daar die komiese toneelstuk, Die Trein, opgevoer deur die
Greyling-egpaar Jan en Henriette en mev. Mariëtte Maree.

Die hoogtepunt vir die CVO -leerlinge, was gewis die Jan van
Riebeeck vasvra kompetisie. Mev. Martie Klopper het dit aangebied
en die R500-00 prysgeld wat deur die Avocatak geborg was, is
uiteindelik deur die twee spanne gedeel. Die gelofte gemaak deur
Jan van Riebeeck, om 6 April jaarliks te herdenk, is weereens deur
hierdie vasvra belig.

Die konsert is op 'n hoë noot afgesluit, met puik voordragte deur
mev. Rina-Maria Schepers, 'n bekende in die toneelwêreld.

Die konsert is ook bygewoon deur mnr. Sam de Klerk van die
Bloemfonteinse Kultuurvereniging. De Klerk het homself vereen-
selwig met die aard van die ANB konsert.                                  

BLOEMFONTEIN HOU KONSERT

Die gehoor luister aandagtig!

Slim vang sy baas... (vervolg)
Marthinus Versfeld, Hendrik Stoker, Hendrik Verwoerd of Jaap Marais
kan kry om ons te lei, behoort geen Afrikanernasionalis enige beswaar
te hê nie. Maar ons sê beslis nee-dankie vir karakters soos Danie
Goosen, Johann Rossouw, Steve Hofmeyr, Dan Roodt, Coenie
Burger, Tim du Plessis, Flip Buys, Kallie Kriel en ander dergelikes.

Luister na Salomo
Na alles wat gesê is, kan 'n mens maar net saam met die Prediker
uitroep dat daar niks nuuts onder die son is nie! Maar wat sê Salomo
oor die wysheid? Was hy dan nie volgens die Woord die mees wyse
man wat ooit geleef het nie?

Juis daarom sê Salomo in Spreuke 9 vers 10 die volgende: "Die
beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van
die Heilige is verstand."Vir die slimmes en die "denkers" van ons tyd
mag hierdie enkele versie klink soos die gedweep met die Christelike
godsdiens. Maar hoeveel groot geeste in die geskiedenis het nie al
van hierdie waarheid getuig nie! Hierdie paar woorde van Salomo
som die fondament van die wysbegeerte van 'n Christen gelowige op. 

In God, deur God en tot God is alle kennis, wysheid en die vol-
maakte rede. In die kennis van God setel die fontein van wysheid.
Deur geloof en gehoorsaamheid kan die mens ook so naby as
moontlik kom aan volmaakte wysheid.                                       
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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
 Tonie Meiring (Addisionele lid) -  Tel (072) 057 3470

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.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)

DIE jaarlikse tradisionele potjiekosdag op Bergrus, die plaas van
mnr. Piet van den Bergh en sy gade, Petro, is vanjaar weer op ‘n
heerlike herfsdag in Maart aangebied. Soos gewoonlik was dit ‘n
geleentheid waarop Afrikanernasionaliste uit Pretoria en omgewing
vir ‘n dag lank kon kuier en ontspan. Daar was geen toesprake of
formaliteite nie, net ‘n geleentheid om te kuier en te gesels. En dan
natuurlik die gebruiklike hoogtepunt van die dag --die Van den Berghs
se hoenderpotjie, waaraan gaste kon smul. Die opbrengs van die
funksie sal gebruik word om die ANB se fondse te versterk.         

ANB-lede van Pretoria kuier
weer saam op Bergrus
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VVoo ll kk ss bb rr aa nn dd ww aa gg
Winterkamp

Winter Oorlewing-opleidingkamp:  
24 tot 30 Junie 2007

Moet dit nie misloop nie!
Inskrywings sluit 4 Junie 2007
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 aan-
vraag 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
Carel van der Grijp 
072 593 0491

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 AFRIKANER NASIONALISTIESE BEWEGING
nooi Afrikanernasionaliste om te deel

in die herdenking van

RR EE PP UU BB LL II EE KK DD AA GG
Republiekwording is 'n baie belangrike gebeurtenis

op die kalender van die Afrikanernasionalis.
Wees deel van die Afrikanervolk se nagedagtenis

wanneer ons dié geskiedkundige dag herdenk. 

Die verrigtinge wat volg op die
Hoofbestuursvergadering sal 'n aanvang neem met

'n Republiekdag-toespraak deur 
mnr. Koos Venter om 12:00.

Daarna sal middagete aangebied word teen 
R 40,00 per persoon, 

insluitend wyn en koeldrank. 
Laerskoolkinders gratis.

Na middagete volg 'n opvoering deur die
Verwoedburg CVO Skool, wat onder andere deur

middel van 'n spreekkoor, die ontstaan van die
Republiek sal uitbeeld.

PLEK:
NG Kerksaal, op die hoek van
Burgerlaan en Langebrinkweg,

Lyttelton 
DATUM: SATERDAG 26 Mei 2007

TYD: 12:00 

Skakel gerus met Jannie Brink 
(011) 787-7895

vir nadere besonderhede.


