
Nadat voorstelle vir 'n amptelike vlag vir die ANB van lede gevra
is, is die bestuur oorval deur voorbeelde. Elkeen van hierdie kon-
septe was uniek in sy eie reg. Die bestuur was egter genoodsaak om
die voorstelle te sorteer en uit te dun. Baie van die konsepte het ook
tot 'n groot mate oorvleuel. Uiteindelik het die bestuur enkele kon-
septe uitgekies en hierdie konsepte is aan die Hoofbestuur voorge-
hou vir die finale keuring van 'n vlag vir die ANB. Nadat hoof-
bestuurslede gestem het oor die aangeleentheid is daar uiteindelik
besluit op 'n vlag wat die geskiedenis van die Afrikanervolk in een
vlag saamvat. 

Die vlag wat uiteindelik verkies is, is basies die ou Prinsevlag
(oranje blanje blou) wat die Afrikaner se herkoms en geskiedenis
uit die Blanke Westerse beskawing verteenwoordig, met 'n kleiner
afbeelding van die Vierkleure van die Boererepublieke (Transvaal
en die Oranje-Vrystaat) op die middelste wit baan. Dit stem ook
sterk ooreen met die ou Republiekvlag van Blank Suid-Afrika,
behalwe dat die indringende afbeelding van die Britse vlag nie
daarop verskyn nie. 

Die ANB se Hoofbestuur het egter nie net 'n vlag gekies op die
onlangse hoofbestuursvergadering nie. Daar is ook 'n begroting vir
die res van die finansiële jaar tot aan die einde van Februarie 2006
goedgekeur. Een van die mees verblydende aspekte hiervan is dat
dit lyk of dit moontlik geword het om nou reeds tweemaandeliks 'n
nuusbrief te publiseer. Groot ruimte vir verbetering -- veral ten op-
sigte van debietorder-bydraes van lede -- is egter nog 'n werklikheid
in die ANB se finansiële situasie. 

Mnr. Hendrik de Wet, ondervoorsitter van die ANB, het by die
vergadering as voorsitter opgetree. Hy het
later ook aan nog 'n Dagbestuurslid, mnr.
Johann Grobler, die geleentheid gegee om
Hoofbestuurslede toe te spreek oor organi-
sasie. Soos mnr. Grobler deur die jare be-
kend geword het deur sy sprekende voor-
beeld, was sy boodskap aan die vergade-
ring dat daar met organisasie geen teen-
voeter of beter opsie is as deeglike beplan-
ning en harde werk nie. Niks gebeur van-
self nie en om 'n beweging soos die ANB
se strukture uit te bou sal alleen reggekry
word deur eerlike harde werk van elkeen
wat dit erns het met die saak.

Die ANB kán 'n verskil maak!
Die vergadering is afgesluit met 'n slotrede
deur mnr. Willie van der Grijp, die ANB se
voorsitter. Mnr. Van der Grijp het begin
deur Hoofbestuurslede in te lig oor die po-

sitiewe groei van die beweging. Hy sê dat hy steeds, meer as ses
maande na die stigting van die ANB, gereeld navrae kry oor die
ANB, soos wat Afrikanernasionaliste begin agterkom wat werklik
verlede jaar in die HNP gebeur het. Maar hierdie toedrag van sake
bring ook sy komplikasies. Soos wat die ANB al hoe duideliker sal
manifesteer as dié Afrikanernasionalistiese beweging waarmee die
kommunistiese vyande rekening sal moet hou, sal die aanslag op
die ANB ook verskerp. Ons sal met dieselfde stryd te doen kry
waarmee baie van ons 35 jaar gelede in die HNP te doen gehad het.
Die vyand sal ons probeer vernietig. Hulle sal ons òf doodswyg òf
op ander laakbare wyses probeer vernietig. Hiervoor sal ons ons-
self moet voorberei.
Die ANB sal moet soek na wyses waarop die volk bereik kan word

met ons boodskap, sonder om van die hoofstroommedia afhanklik te
wees. In ons huidige omstandighede sal persoonlike kontak die
enigste ware opsie wees wat resultate kan bring. Huisvergaderings,

huisbesoeke, openbare vergaderings en
ander soortgelyke metodes blyk op hierdie
stadium ons beste keuse te wees.

Mnr. Van der Grijp het hoofbestuurslede
weer gewaarsku teen die nuutste komplot
in Afrikanergeledere en veral teen die rol
van bedenklike figure soos die vulgêre
"filosoof", dr. Dan Roodt en andere wat
sentimente soos taal en kultuur misbruik
om Afrikaners te mislei en te verhoed dat
die volk rondom die regte redes konso-
lideer. Ons mag nooit daaraan twyfel dat
die voortdurende strominge in die Afrika-
nerpolitiek telkens deeglik deur die kom-
munistiese vyand beplan en bestuur word
nie. Die ooreenkomste tussen dit wat nou
gebeur het met die nuutste Roodt-komplot
om die HNP effektief uit te skakel en die 
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ORANJE BLANJE BLOU VIR ANB!
DIE ANB het alweer geskiedenis gemaak tydens dié
beweging se tweede Hoofbestuursvergadering wat
op Saterdag 21 Mei in Pretoria gehou is. Tydens
hierdie vergadering het die ANB sy amptelike vlag
aangewys. Getrou aan die nasionalistiese aard van
die ANB is 'n vlag uit etlike konsepte verkies wat
hierdie organisasie onteenseglik bind aan die ver-
lede van Afrikanernasionalisme.

Mnr Willie van der Grijp, voorsitter van
die ANB, aan die woord op dié beweging
se onlangse Hoofbestuursvergadering in

Meimaand.

Lede van die ANB se Hoofbestuur bestudeer die
voorgestelde konsepte waaruit ‘n vlag vir die nuwe beweging

gekies moes word.

(Vervolg op bl. 8)



Europeërs sê nee vir
grondwet van EU

Die Franse en die Nederlanders het die afgelope tyd met 'n
oorweldigende meerderheid in onderskeie referendums "nee"
gesê vir die nuwe grondwet vir die Europese Unie, wat hulle
deel sou maak van 'n eenheidsregering vir Europa.  

Hiermee gee dié nasies die duidelike boodskap dat hulle
nie deel wil wees van ‘n een wêreld staat, waarin hulle nie
oor hulself kan regeer en hul eie besluite kan neem nie. Dit
is duidelik 'n voortbouing op die onlangse tendens van 'n
herlewing van nasionalisme in Europa en dit moet vir die
globaliseerders van die wêreld 'n skok en terugslag wees.
Die skepping van 'n eenheidsregering vir Europa is nood-
saaklik vir die verwesenliking van ‘n een wêreld regering.
Daar kan nou met sekerheid aangeneem word dat hierdie

uitslag ook die ander EU lande wat nog moet stem, gaan
beïnvloed om "nee" te sê vir 'n eenheidsregering vir Europa.
Die Franse en die Nederlanders se "nee" stem het die hele
plan vir 'n eenheidsregering vir Europa lam gelê, aangesien
al 25 lidlande van die EU “ja” moet stem.

Zuma en die ANC
DIE uitslag van die omstrede en veelbesproke hofsaak
rondom Shabir Schaik is 'n faktor wat die politiek in Suid-
Afrika heeltemal deurmekaar kan krap. Nadat die uitspraak
gelewer is, was die media in Suid-Afrika én in die res van die
wêreld eensgesind oor hul standpunt dat Zuma se politieke
loopbaan so gou moontlik beëindig moet word. Daar kan
immers, ná regter Hilary Squires se uitspraak, geen twyfel
meer wees dat Zuma medepligtig was aan korrupsie nie.

Vir die ANC en vir Thabo Mbeki is die probleem egter
glad nie so maklik oplosbaar nie. Die uitkoms van hierdie
saak skep vir hulle enorme probleme. Om twee verskillende
redes is Jacob Zuma se status in die ANC 'n sleutelfaktor in
die hele politieke landskap. As hy nou summier afgedank
word, kan 'n kettingreaksie aan die gang gesit word wat
drastiese politieke woelinge in Suid-Afrika kan laat plaas-
vind.

Die eerste rede waarom Zuma se vordering in die ANC
belangrik was, is die feit dat hy 'n Zoeloe is. Zuma se teen-
woordigheid in die kabinet as senior ampsdraer het baie te
doen gehad met die feit dat gemoedere in Zoeloegeledere
gekalmeer het. Al hoe meer Zoeloes het die ANC begin
steun en die agteruitgang van die IVP was ooglopend. Dit
was ook duidelik dat Zuma 'n groot invloed op die Zoeloe-
koningshuis uitgeoefen het. Hy het baie daarmee te doen dat
die koning van die Zoeloes deesdae as 'n ANC-handperd
beskou word. Zuma het, ten spyte van sy gebrekkige aka-

demiese kwalifikasies (hy het nie eers standerd 6 gemaak
nie) tog 'n natuurlike vermoë om, soos Zoeloeleiers van
ouds, mense te beïnvloed en te manipuleer, wat van hom 'n
reuse politiek faktor maak. Daarby geniet hy groot steun
onder gewone Zoeloes. 

Die tweede rede waarom Zuma se politieke rol belangrik
is, is die feit dat hy 'n deurtrapte kommunis is. Hy is in die
klas van Chris Hani en Joe Slovo, met byna presies die-
selfde persoonlike geskiedenis as terroris. Die onvoorwaar-
delike en beduidende steun wat Zuma gekry het uit die
oorde van die SAKP en Cosatu kort na die Schaik hofuit-
spraak, spreek boekdele. 
Vir enige politieke waarnemer wat sy sout werd is, behoort

dit duidelik te wees dat die na-Mbeki era dié era in die poli-
tiek van die nuwe Suid-Afrika sal wees waarin die kommu-
niste na vore gaan kom en hul finale plan sal deurvoer om
Suid-Afrika openlik te beheer. Al die wette is in plek en die
tafel is voorberei vir 'n kommunistiese diktatuur wat Zim-
babwe na 'n sondagskool-piekniek sal laat lyk. Dit word al
hoe duideliker dat Jacob Zuma beslis bestem was om 'n baie
belangrike rol te speel in hierdie era. 

Die tweede revolusie
SAAM met die verloop van die politiek rondom die toe-
koms van Jacob Zuma moet die verwikkelinge op grond-
vlak tussen die massas vir die ANC verdere rooi ligte laat
flikker.  

Die afgelope ses maande het dit al hoe duideliker geword
dat die kommunistiese agente baie bedrywig is onder die
Swart massas. Uit die bloute het die ondenkbare (in die lig
van tien jaar gelede se ANC-euforie) begin realiseer, toe
derduisende Swartes in die openbaar begin betoog het teen
die huidige regime se swak bestuur en swak dienslewering.  
Dit is merkwaardig dat hierdie oënskynlik "spontane" op-

stande hoofsaaklik plaasgevind het in groter stedelike ge-
biede met groot industriële bedrywighede en op die platte-
land in gebiede waar daar mynbou en verwante industriële
bedrywighede gesetel is.

Dit is redelik maklik om raak te sien dat die opstookwerk
onder die massas vir hierdie verskynsels waarskynlik ge-
beur via die vakbonde en ander kommunistiese agente wat
onder die massas bedrywig is. 
Hierdie skielike "ontevredenheid" onder die Swart massas

is baie meer as blote ongelukkigheid met die ANC se swak
prestasie. Dis die tweede kommunistiese revolusie wat in
Suid-Afrika in beweging kom. Daarom kan aanvaar word
dat hierdie aksies sal begin sneeubal. En dit kan die hele
politieke landskap in Suid-Afrika begin verander. 
Vir ons as Afrikanernasionaliste is dit belangrik om weer-

eens daarop te let dat die tweede fase van 'n kommunistiese
revolusie gewoonlik die mees gewelddadige en bloedigste
fase is. Dit was so in groot dele van Afrika en veral in
Oosterse lande soos China en Noord-Korea. Die kans dat
dit hier ook so sal wees is beslis baie groot. Juis daarom mag
die nuutste poging om die mag van Afrikanernasionalisme
te verdeel en te infiltreer, nie langer geduld word nie.     
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Tot en met die verkiesing van 2004 was al die tradisioneel oorwe-
gend Blanke politieke partye, met die uitsondering van die Herstigte
Nasionale Party (HNP) reeds by globalisering betrek. Die ANC
regering se legitimiteit is weereens in 2004 onder die vergrootglas
geplaas, toe dit blyk dat 'n al groter wordende getal blankes hulself
distansieer van die "demokratiese" verkiesings. Vir die kommunis-
ties gesinde ANC regering en hul geldmag vennote is die betrek-
king van blankes, veral Afrikaners by verkiesings van kardinale
belang. Afrikanernasionalisme kan ook sodoende die nekslag toe-
gedien word. As voorstander van globalisasie is Roodt die ideale
ambassadeur vir dié doel. Sjiek, hoogs intelligent, veeltalig, self
erkende liberalis, geen rassis, geen regse, geen Afrikanernasionalis,
voorstander vir individuele vryheid sonder sensuur, kompromie-
loos, bewonderaar van Markies de Sade en Nietzsche, pornogra-
fies-sadistiese skrywer, filosoof van formaat -- kortom 'n kulturele
Afrikaner danksy dr. Christina Landman se klassifikasie.

Die media bou Roodt se beeld, net soos dié van genl. Constand
Viljoen destyds, as "die leier wat die Afrikanervolk in hierdie krisis
moes voorgaan".  Tragies genoeg is ene Peter Wilhelm reg as hy sê
die Afrikaners "is looking for a new visionary… driven solely by
insecurity and uncertainty about an unpredictable future".  Die per-
fekte prooi!

Roodt se verlede word aangesny en is relevant, aangesien hy in
Beeld (3/2/'05), op die KKNK (29/3/'05) en op Third Degree
(26/4/'05) bevestig het dat hy onderskeidelik, nie 'n "regse" is nie,
sedert die tagtigerjare "nie van een rigting na 'n ander bekeer is
nie" en "geen rassis is nie".
Roodt studeer aan Wits en as lid van die veelrassige NUSAS, die

Students' African Movement en die hulp organisasie SAVS, neem
hy aktief deel aan die linkse politiek op die kampus en betoog teen
polisie geweld in Soweto. In 1980 is hy die outeur van die ge-
wraakte gedig Volksvreemd, waarin die Afrikaner verneder, be-
swadder, bespot en besmet word, soos net 'n Godloënaar dit kan
doen. Hy vlug in 1985 na Frankryk om militêre diensplig te ont-
duik. Hy keer in 1992 terug "omrede Mandela se vrylating op
hande was".  In 2004 is hy die uitgewer van Kontrei en outeur van
Moltrein, albei  pornografies-sadisties van aard.
In INSIG van Julie 2004 verskyn die volgende:  "Ek (Roodt) is 'n

skrywer en aktivis vir Afrikanerregte wat oor 'n kreatiewe sowel as
analitiese vermoë beskik" en "Daar is niemand anders nie.  Kyk,
daar is eenvoudig nie leierskap nie -- dis hoekom ek nou half, ja,
iewers in die kalklig is of aan die voorpunt van die een of ander
aksie… Hulle (Afrikaners) het my die nodigste". Dié verwaandheid
spruit uit Nietzsche se outobiografie Ecce homo, “sien die mens”.
In Die Volksblad van 19 Maart vanjaar, kommentaar Herder DJS

oor Ecce homo: "Vir Nietzsche lê ons diepste aard juis in die
ontkenning van alle moraliteit, van enige droefheid-oor-die-gebro-
kenheid, en in die radikale herwaardering van alle waardes van die
geloof.  Vir hom lê ons roeping juis in selfhandhawing, selfsug en
die wil-tot-mag -- en hy verag die Christelike liefdesetiek en diens-
moraal. Vir hom is ons grootsheid juis dat ons vry is, onafhanklik
en selfstandig, en alleen kan klaarkom, sonder God, sonder naaste,
sonder liefde. Hy sien homself as eerste Ware Mens, die Profeet van
die Toekoms wat kom, wanneer mense sy leringe sal aanhang méér
as dié van die Gekruisigde. Sy laaste woorde sê dís ons keuse: vir

hóm -- of die Gekruisigde?"
Bogenoemde verduidelik Nietzsche én Roodt se lewensfilosofie

van "waarom ek so wys is, waarom ek so slim is, waarom ek sulke
uitstekende boeke skryf en waarom ek die toekoms is". Oor sy uit-
tartende houding sê Roodt vanaf Oudtshoorn dit is "in order to give
myself a bit of a platform"!
Roodt is tans hoof van die Pro-Afrikaanse Aksiegroep (Praag).  Hy

inisieer die Konfederale Afrikanerforum (KAF) wat volgens hom
"oper is as 'n bordeel". Dit is natuurlik ontleen aan regter Kriegler,
wat na die ongerymdhede van die eerste "demokratiese" verkiesing
in 1994 gesê het:  "Jy kan nie in 'n bordeel werk en kuis bly nie".  
Die HNP, ANC, SAKP, DAen 'n ieder en elk neem deel aan KAF.

Uit die KAF (letterlik en figuurlik) ontstaan toe die Tussentydse
Afrikanerraad (TAR).  
Dít wat die magtige IDASA nie met die HNP onder die leierskap

van mnr Jaap Marais kon regkry nie, het Roodt in 2004 met die
HNP reggekry onder die leierskap van mnr Willie Marais.  Die
HNP is in die veelrassige bordeel betrek.  Roodt is ook betrek as
rubriekskrywer van Die Afrikaner, amptelike mondstuk van die
HNP.  Mnr Willie Marais se strategie was dat Roodt Die Afrikaner
se omset sal vergroot.  Met die HNP was dit immers nog altyd soos
met Bloedrivier.  Polities is gedoen wat menslik moontlik was om
blanke belange, in besonder Afrikanernasionalisme uit te bou, maar
die res was genade van Bo, vir 35 lange jare.  Nadat mnr Willie
Marais besluit het om ekstra versekering in die vorm van die agnos-
tiese, evolusieleer-aanhanger Roodt uit te neem, skeur die HNP.
Roodt misbruik Die Afrikaner vir sy liberale sieninge, lynreg met
dié van die HNP.  Hy beledig die leierskap van die HNP as sou
hulle nie oor intellek en leierskap beskik nie en ploeg na hartelus
met mnr Jaap Marais se kalwers.  Die HNP kan hom nie repudieer
nie, want dit sou 'n erkenning wees dat die beheptheid met Roodt
'n flater was.   Roodt is dus onaantasbaar sover as wat die HNP aan
betref en soos Wilhelm dit stel: "He is exceptionally conscious of
his provocative image and does little to ameliorate it".  Die HNP
het pas voor sy 35 ste verjaarsdag op die galery van Afrikaner
opportunistiese partye beland, om uiteindelik in die welsand te
versink.  Dít is wat gebeur as jy nie die lesse van die geskiedenis
eerbiedig nie. Hölderlin stel dit so:  "Never sacrifice your con-
science on the altar of expediency!"

Mnr Fred Rundle se kommentaar op die internet oor dié gebeure
is:  "Roodt is a vulgar and crude writer…. Roodt is a liberal and
he wants to turn the Afrikaners into a multi racial, bastardised
race….  His (Roodt's) only political success to date was when he
managed to worm his way into the tiny, but principled HNP party
and to divide it, with many supporters leaving….  He has never
declared what his policies are and many of us, including myself,
have been unable to elicit a reply from him in this regard. The ques-
tion may well be asked, who are his political masters and who sent
him to 'save' the Afrikaners for the multi-racial liberal cause?  Most
people are asking what his real agenda is and who sent him to us?
Dare we ask?" 
Wilhelm se kommentaar is: "…there is clearly a sense of conferred

mission -- and it is this that takes him into the fearful white farms,
festivals, the controversy, churches…where he feels at liberty to 
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DIE ROODT FENOMEEN
Dr Dan Roodt het sy bekendheid grootliks te danke aan die hoofstroom media in Suid-Afrika (SA), of soos
hy verkies “Azanië”.  In die geval van Roodt, oorskadu die media se propaganda- hul verslaggewingsrol.
Dié media word deur die ANC regering (SABC), asook die geldmag en hul swart vennote beheer, wat almal
globalisasie of te wel die een wêreldstaat-idee voorstaan. In SA word globalisasie gekortwiek deur
Afrikanernasionalisme, waarvan die ooglopendste kenmerk blankheid is. SUSAN BRINKhet die omstrede
figuur, Dan Roodt, en sy verskyning op die openbare toneel teen dié agtergrond van nader bekyk.

(Vervolg op bl. 4)



speak his complex, possibly at times contradictory mind".
Tans is daar nie klinkklare antwoorde op die Roodt fenomeen nie,

veral siende dat selfs teoloë soos prof. Adriaan Pont in Die Afri-
kaner ingespan word om geloofwaardigheid aan Roodt te verleen.
Dit is egter duidelik wie voordeel daaruit trek.
Op 25 September 2004 word Roodt se TAR aangekondig.  Roodt

is die tussentydse voorsitter en van die tussentydse komitee lede is
o.a. dr. Piet Liebenberg, Henk van de Graaf, dr. Pol Doussy, Piet
Kotze (Volkstaatraad) en 'n spesiale konsultant, Johann Wingard.
Liebenberg, die bekende Afrikaanse handperd het ook in 2003
probeer om mnr Willie Marais by Afrial te betrek, om o.a. apartheid
as sonde te bely.  Die FAK, Afrial en die Volksekretariaat is ook ten
gunste van 'n Afrikanerraad en waarnemer status is verleen aan die
Oraniabeweging. Die TAR beoog aanvanklik om op 6 April 2005 of
31 Mei 2005 (albei reeds verstreke) 'n verkiesing te hou om 'n
verkose Afrikaner Volksraad en president te kies, "wat die regs-
geldige en outentieke verteenwoordigers van die Afrikanervolk sal
wees in sy skakeling met plaaslike asook internasionale gesags-
owerhede oor kwessies rakende alle aspekte van die Afrikanervolk"
(TAR Grondbeginsel  1.1). 
Die grondbeginsels van die TAR sluit o.a. die volgende in:  

1.3 "In sy soeke na 'n vokskonsensus identifiseer sy lede met die
Afrikanervolk soos ontstaan en gegroei het uit getroue afhank-
likheid en gehoorsaamheid aan die God van die Bybel en in die
geskiedenis deur die Bloedriviergelofte bevestig is…". Roodt se
siening oor Bloedrivier lui egter as volg: "Die roeping van die Afri-
kaner is 'n fiksie… as ek by Bloedrivier was sou ek ook graag wou
glo dat God aan my kant was, maar ek is bevrees dit is vandag so
uitgedien soos die ossewa of die voorlaaier." (Voordrag gelewer
voor die Bond van Oud-Jeugbonders, Pretoria, 12 Oktober 2002)
1.6 "Die Volksraad sal sy werksaamhede binne die realiteit van die
huidige politieke bestel binne die RSA najaag..." M.a.w. aan die
plaaslike en nasionale "demokratiese" verkiesings van die ANC/-
SAKP/COSATU bestel en hul globaliserings vennote deelneem.
1.8 "…Georkestreerde sosiale vermenging en die heropvoeding en
kondisionering van ons jeug, sal deur die Volksraad se optrede,
ingevolge sy grondwet en internasionale reg verbied word".
M.a.w. sosiale vermenging is aanvaarbaar solank dit net nie ge-
orkestreer is nie!  
1.9 "Die TAR bepleit derhalwe solidariteit tussen alle Afrikaners
en beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n enkele inklusiewe ge-
sagsliggaam as verteenwoordigend op plaaslike en nasionale vlak
om bona-fide erkenning in hul skakeling met owerhede te geniet en
hul grondwetlike regte asook hul regte as 'n selfstandige volk op te
eis". Roodt se definisie van "alle Afrikaners" is:  "Met 'Afrikaner'
bedoel ons enigeen, ongeag ras of kleur, wie se moedertaal Afri-
kaans is". (Net-Rapport, 20 April 2002)  Afrikaners word reeds ver-
teenwoordig deur die DA van Tony Leon, die Vryheidsfront Plus,
die ACDP asook binne die ANC/SAKP.  Een van Roodt se teiken-
groepe is dus die Afrikanernasionaliste wat buite die ANC/SAKP/-
COSATU bestel staan.  Indien dié Afrikaners by die bestel betrek
kon word, sou enige verset op 'n later stadium as 'n saak van ter-
rorisme aanhangig gemaak kan word.

Op dieselfde geleentheid in Septemner verlede jaar raak Roodt
ook 'n paar ander aspekte van die Afrikanerraad aan naamlik:

"Hierdie poging (Afrikanerraad) is egter uniek, omdat ons
bereid is om risiko's te loop. Daar is geen waarborge dat ons die
proses tot aan die einde kan beheer nie".  M.a.w. die Afrikanerraad
is maar net nog 'n filosofiese eksperiment met die toekoms van die
Afrikanervolk.  

"Die gewone Afrikaner het nog nooit 'n sê in sy eie geskiedenis
gehad nie.  Aangesien demokrasie van Afrikaners weerhou is, het
hulle sektaries begin dink". Soveel twak in so min woorde!

"Die Afrikanerraad behoort in die Ou Raadsaal te setel.  Vrye

toegang vir AR-lede moet van die stadsraad geëis word".  "Befond-
sing is 'n groot probleem… Eise behoort ook aan die regering in
hierdie verband gestel te word.  'n Bedrag van R20 miljoen per jaar
sal nodig wees om so 'n raad se aktiwiteite te finansier". Dit is 'n
herhaling van òf die negentigerjare se Volkstaatraad wat 'n oefe-
ning in futiliteit was òf “president” Hartzenberg se Volksverteen-
woordigende Raad vir sy Volksrepubliek, wat vóór 27 April 1994
in werking sou tree. Akasia stadsaal sou die setel van dié Volks-
republiek wees.

"Daar word beoog om 'n permanente Afrikanerraad van dertig
lede te verkies.  Uit hulle geledere sal 'n skadukabinet aangewys
word". 

"Presidentskandidate sal 'n deposito van R10 000-00 moet
betaal".

"Huidige of voormalige SA burgers wat 18 jaar en ouer is, nie
vir regstellende aksie kwalifiseer nie en oor geldige ID-dokumente
beskik, sal stemgeregtig wees". Vir die oningeligte oor Roodt se
teenstrydige uitsprake, dui dit op blankes. Die probleem is egter dat
die Kleurlinge dikwels ook nie vir regstellende aksie kwalifiseer
nie.  Die Kleurlinge sê meermale dat onder apartheid was hulle nie
wit genoeg nie en nou is hulle weer nie swart genoeg nie!

"Eers as 'n verkose Afrikaanse liggaam tot stand kom wat die
hele spektrum verteenwoordig, sal die regering verplig voel om te
onderhandel". Hier is 'n "Afrikaanse liggaam" wat die "hele spek-
trum" verteenwoordig ter sprake, m.a.w. die Kleurlinge en  Swartes
met Afrikaans as huistaal is ingesluit. Die Afrikanernasionaliste
hoort nie hier tuis nie, want Roodt sê in 'n onderhoud met Fransi 
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Die Roodt fenomeen (vervolg)

(Vervolg op bl. 5)

Dit is beslis nie almal wat goedsmoeds geswig het vir Dan Roodt
se self-aanbieding om ‘n held vir die Afrikanervolk in sy 

huidige dilemma te word nie. Hy het duidelik ook sy vyande wat
deur hom kon sien. Ironies genoeg kom hierdie reaksie vanuit 
liberale kringe, terwyl ‘n groot groep onder die “regses” en die 

“konserwatiewes” Roodt-volgers geword het...



Phillips dat ons heeltemal moet wegbeweeg van die assosiasie van
die taal met nasionalisme. Waarom sal die regering verplig voel om
te onderhandel?  Roodt erken die "demokraties" verkose regering,
so al wat hy moet doen is ook aan verkiesings deelneem, wat hy in
ieder geval van voorneme is om te doen.  Wanneer Roodt & Kie
dan in die bestel opgeneem is, sal die ANC regering ter wille van
die legitimiteit hul gekerm aanhoor, soos dié van al die ander par-
tye en dit dan ignoreer!  Sedert 27 April 1994 kon geen opposisie
party, afsonderlik of gesamentlik daarin slaag om een enkele stuk
wetgewing van die ANC/SAKP/COSATU regering te stuit nie.

“Misdaadbestryding is nodig” -- ["Die totstandkoming van 'n
Afrikanerraad-veiligheidsdiens kan 'n bron van inkomste vir die
Raad word.  Die bestaande kommando's wat tans uitgefaseer word,
behoort op een of ander wyse aangewend te word". (Aldus Gideon
Meiring-TAR 9/10/'04)] Die TAR besef nie dat dit die eerste plig
van 'n regeerder is om sy onderdane te beskerm, nie om wins uit
hulle te maak nie!  Dít is seker 'n voorsmakie van hoe Roodt se "uit-
gesoekte elite" met mede Afrikaners gaan werk.

"Enige individu, organisasie, groepering, politieke party, ens.,
behoort hom vir die Afrikanerraad verkiesbaar te kan stel, solank
hy met ons taal, geskiedenis en identiteit assosieer". Wat is iden-
titeit?  (Roodt se definisie volg hieronder)

"Na tien jaar van leierloosheid, is 3 miljoen Afrikaners besig om
hulself weereens te konstitueer as een volk onder een raad en een
president wat voortaan alle aspekte van hul bestaan sal handhaaf
en uitbou, sy dit dan onder die voorlopige oorheersing van Xhosas
en Indiërs".

Soos uitgewys is die media gedryfde Roodt fenomeen niks nuut
in SA nie. Dit is ook nie uniek aan SA nie. Dieselfde het in Frank-
ryk gebeur toe Le Pen en Mégret se Front National volgens die
media se verdeel en heers resep ondermyn is, asook huidiglik in
Brittanje waar Nick Griffin, die British National Party (BNP) van
stigterslid John Tyndall gekaap het. Tyndall wat graag na Bloed-
rivier verwys, beloof "to maintain the BNP as a Party of 100 per-
cent racial nationalism", sou hy weer as leier verkies word.

Nasionalisme is oral ter wêreld onder beleg van die globaliste.
Nasionalisme is rasgebonde en ook die enigste kenmerk daarvan,
wat met die oog waargeneem kan word. Taal-, godsdiens-, musiek-
voorkeure (kultuur) ens. kan nie met die oog waargeneem word
nie.  Dit is die gróót verskil tussen Roodt se siening van nasionalis-
me en Afrikanernasionalisme.  Soos voorspel, spreek Roodt 'n ver-
doemende oordeel uit oor sy HNP-gasheer in Die Afrikaner van
29 April - 5 Mei '05 as hy skryf: "Nietemin is ons identiteit myns
insiens nie rasgebonde soos dié van die Afrikaan nie. Ons was al
taalnasionaliste, kultuurnasionaliste, volksnasionaliste, maar nog
nooit rassenasionaliste nie.  Trouens, ek sou sê dat die swart rasse-
nasionalisme soos dit deur 'n Aristide, 'n Mugabe, 'n Mbeki verge-
stalt word, taamlik uniek in die wêreldgeskiedenis is. Dit gaan
belangrik wees om hierdie rassenasionalisme aan die kaak te stel
vir wat dit is, naamlik 'n gevaarlike totalitarisme wat mense bloot
op grond van hul ras uitsluit of van hulle teikens maak".
(Beklemtoning deur skrywer) Die skade aan Afrikanernasionalis-
me is dus vir die HNP se rekening. Dít is ook konkrete bewys dat
Roodt se Volksraad inderdaad veelrassig kan wees!

Die media stel Roodt telkens voor as 'n regse, hoë klas gesofisti-
keerde intellektueel (by implikasie dus navolgenswaardig), ver ver-
wyder van die tradisioneel Afrikaner/Boer rassis, wat hulle be-
skryf as, onder andere, "Khaki clad, largely stupid, big bellied, big
ears, bearded, beer drinking rugby fan …". Opmerkings soos dié
word natuurlik nie gesien as rassisme nie!  Roodt distansieer hom-
self ook van hierdie soort Afrikaners en staan onwrikbaar daarby
dat hy nie 'n rassis is nie.  Dit is fataal om op dié skellery te reageer,
want dit is 'n strik om die aandag af te trek van die kern argumente
in 'n debat. In ieder geval word ander rasse op dieselfde wyse

getipeer, onder andere, "hooked nose, money laundering, cigar
smoking cheat.." of  "flat nose, knotty hair, tar tinted savage …".  Al
bogenoemde is niks anders as rasse klassifikasie by ander name
nie. Mnr Jaap Marais stel dit só:  "Rassetrots is nie 'n selfverheffing
of etiese vergryp nie.  Dit is eenvoudig 'n betuiging van selfrespek
as 'n lid van 'n onderskeidende soort mensegroep, waaraan daar 'n
erflike gebondenheid is".  Tyndall sê:  "I never, never, never deny
the charge of being a racist.  I don't go about shouting that I am a
racist -- because that's admitting the validity of a piece of the
enemy's language -- but I never run away from the charge of
'racism' -- and I recommend that neither should you!".  Hy sê
verder:  "A polite, dignified, friendly presentation of our ideas --our
cause -- is desirable.  No question about it.  But this is a world away
from softening up and compromising, of trying to appease our ene-
mies --because believe you me, our enemies will never, never, never
be appeased!".
Roodt is volgens sy eie getuienis by die KKNK 2005, nie bekeer

van sy liberalisme sedert die tagtigerjare nie en word sy “digbun-
del” Kommas uit 'n Boomzol (1980), waarin die gewraakte gedig
Volksvreemd opgeneem is, gelys in sy huidige CV!  Roodt stel dus
telkens diegene teleur wat beweer dat hy bekeer is.
Die Roodt fenomeen is dus niks anders as 'n uitnodiging om in sy

"vryheid, gelykheid en broederskap" bordeel werksaam te wees,
met die skrale troos dat dit 'n hoë klas bordeel is!
Wanneer die verlange na 'n ridder op 'n wit perd die oorhand kry,

is dit gerade om ag te slaan op wat 'n Amerikaanse nasionalis daar-
oor skryf in Instauration (USA), 1997.  Dié weergawe is vry ver-
taal en -kort:
"Miskien sal daar eendag 'n groot leier verskyn, maar dit kan dalk
nooit gebeur nie en daarop moet ons voorbereid wees. Dit kan
voordele inhou om nie afhanklik van 'n individu te wees nie en elke
persoon kan homself staal deur die Louis Beam konsep van
'Leierlose weerstand'. 'n Paar riglyne word gegee waarvolgens
elkeen homself kan inrig, om uiteindelik deel te wees van 'bou
blokke', vir ons gesamentlike vryheid.

Verlos jouself van media vullis.  Dit sluit Hollywood en toe-
skouer sport in, die een is gif en die ander 'n mors van manlikheid.

Onderrig jou kinders tuis indien moontlik en weerhou hulle van
die 'idiot box' (TV).

Teken in op nasionalistiese tydskrifte en skenk geld op 'n ge-
reëlde basis.

Versprei die boodskap deur nasionalistiese publikasies aan
vriende en familie te gee.

Skryf 'n intelligente brief aan die plaaslike koerant en woon
nasionalistiese vergaderings by.

Wees voorbeeldig op alle terreine.
Bevry jouself ekonomies, raak ontslae van gewoonte vormende

kredietkaarte.
Vermy indien moontlik die polisie en weermag as werkgewers.
Leer om vir jouself te werk, jou vaardighede kan van onskatbare

waarde wees indien jy jou werk verloor of aftree.
Geniet die lewe.  Dit mag lank duur voordat die regering in een

stort.  Tot en met dan sal ons waarskynlik 'n uitgerekte verval
beleef.  Wees opgewek en geniet die klein dingetjies in die lewe.
Moenie dat die slegte ouens jou sin vir humor vermoor nie.

Onderrig jouself. Lees alles moontlik. Ons probleme is dieplig-
gend en kom 'n lang pad en om dit te begryp, is die eerste stap vir
konstruktiewe optrede.

Raak betrokke en maak kontak met eners denkendes.
Wees geduldig.  Die heropbou van 'n gemeenskap is langsaam.

Gewapende opstand is sinneloos solank as wat die meerderheid
mense nie geestelik ontvanklik is daarvoor nie.

Moet nooit, nooit opgee nie.  Ons kan slegs oorwin word deur
oor- en op te gee.  Dit is 'n saak van wilskrag".                         
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Genesis 3:23 “Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van
Eden om die grond te bewerk waar hy uit geneem is.”

Met daardie enkele aanhaling uit die Bybel maak dit die landbou
die oudste bedryf op Gods aarde. Met die verloop van vele eeue
het hierdie opdrag van God soos alle ander opdragte nie verander
nie, maar het Hy in sy alwysheid dit goed gedink om volke te ves-
tig waar Hy self die grense getrek het.

Ook hier in ons geliefde vaderland het Hy 'n volk gevestig -- die
Geloftevolk -- Hy het hulle met die hand uitgesoek en hier aan die
suidpunt van 'n donker kontinent geplaas met 'n doel.  Daardie
doel het in die huidige tydsgewrig waarin die Afrikanervolk hom
bevind vir baie indien nie die oorgrote meerderheid blankes, so
vervaag dat daar deur die newels van verraad en bedrog nouliks
onderskei kan word wat die doel nou eintlik was/behels.

Daarom wil die skrywer poog om met dié artikel nie soseer te
fokus op die verskillende bedryfs vertakkinge in die landbou as
sodanig nie, maar die lig vir die gewaardeerde leser meer te laat
val op die dilemma waarin die Boervolk en die landbou verkeer.
Vir 'n groot deel van diegene wat hulle in die landbou bedryf
bevind het dit bloot 'n beroep geword waarin jy jouself kan verryk,
mits jy bereid is om die voorskrifte van die "nuwe meesters" na te
kom en dit te eerbiedig. Die sulkes bevind hulle dan ook in die
sogenaamde hoofstroom politiek waaruit jy nouliks weer kan
ontsnap. Nodeloos om te sê dat hulle permanent vir die volksaak
verlore is en dan in soverre dit die artikel aangaan ook vir die land-
bou.  Vir ander het die problematiek van die bedryf so ‘n omvang
aangeneem, dat daar in die dolle gejaag om oorlewing alleen,
gekonsentreer word op die dag tot dag probleme van huis en aard.
In ‘n groot mate het baie van hulle die onreg wat aan hulle en hulle
kinders aangedoen is deur bedrog en verraad, by hulle laat verby-
gaan in die naam van hervorming en verandering.

Daarom klink dit amper onwerklik dat hierdie jong volkie hom
so blatant laat mislei het deur oneerlike politici, dat daargelate aan-
vaar word -- dit is nou te laat niks kan nou meer gedoen word nie.
Daar is seker geen ander bedryf as die landbou waar in die pols-
slag van hierdie volk so duidelik meetbaar is nie.  Vir baie dekades
het die landbou bekend gestaan as die ruggraat van die volks-
huishouding, vir dekades het die landbou waardig sy plek langs
ander sektore ingeneem om nie net waardevolle buitelandse valu-
ta te verdien nie, maar ook die onmoontlike taak verrig om vort-
durend te sorg dat die voedselmandjie oorloop, met goedkoop kos
vir die massas.  Produksie was van so ‘n aard dat ook hulle ten
noorde van ons, wat voortdurend in ‘n staat van hongersnood ver-
keer, hulle kon versadig met die arbeid van die witman.
Wanneer ‘n indiwidu deel is van hierdie bedryf, is dit miskien vir

so ‘n persoon makliker om deur gesprekvoering met mede boere
(oftewel landbouers soos Agri-SA dit wil) of deur noukeurige
waarneming tot die volgende slotsom kom:  Die landbou bedryf in
ons land is op sy knieë -- die Blanke boer se polsslag het verflou

tot byna onwaarneembare vlakke, om die eenvoudige rede dat die
DOEL waarvoor ons hier gevestig is by die Boervolk verbygegaan
het.  Oor baie jare heen is daar by die boer ‘n skuldkompleks ge-
vestig dat hy dit waaroor hy beskik eintlik aan die swartman ver-
skuldig is, of ten minste moet deel.

Vir soveel dekades was boere blootgestel aan die misleiding van
landbou leiers wat hulle self die oneer aangedoen het om saam met
oneerlike politici in die knoeikamers van die NP en die ANC mee
te doen aan die uitverkoping van blank SA aan ‘n gepeupel wat nie
die vaagste begrip het waaroor ordelike regering gaan nie. Die
deernis waarmee FW de Klerk swart gemeenskappe toegespreek
het, het uitgekring tot by die uithoeke van die mees verafgeleë
Boerplaas, met rampspoedige gevolge vir hulle wat bereid was om
na die NP se misleiding, valse beloftes, openlike verraad en onge-
kende verwarring te luister.  Hierdie verraad van binne was so
sorgvuldig beplan met hulp van buite -- die Chester Crocker's, die
Huttington's en ons Dennis Warrell -- dat die manier waarop dit
plaasgevind het vir die vyand ewe belangrik was as die onderwer-
ping self. Die onderwerping moes verhoed dat daar trots en eer sou
oorbly om ‘n heropstanding te besiel. Alleen met die vermelding van
Kodesa word besef hoe laag die regering van daardie tyd gedaal
het, om terwyl die boervolk magteloos toegekyk het hulle land weg
onderhandel het aan sy vroeëre vyande -- ‘n terroristiese bende los-
gelaat om die land te vernietig.  Onwillekeurig kom die woorde van
Milner na vore: "The Boer war continues. It is not a war with bulits,
but it is war still" --dit nadat hy herken het --"the country is a com-
plete wreck".  Deur die geskiedenis van hierdie klein volkie was
daar altyd hulle wat in die oomblik van nood hulle rug op hulle volk
gedraai het soos wat die woorde van Genl. Louis Botha vir sy ou
vriend Genl. Koos de la Rey se ore weerklink het: “Ek het trou
gesweer aan die Engelse”, net so het FW de Klerk trou gesweer
aan die magte wat nou regeer.  Deur daardie finale daad van ver-
raad het die NP die herverdeling van rykdom gewettig. Deur die
politieke mag aan ‘n swart kommunistiese regime te oorhandig.

Teen hierdie agtergrond staan die landbou vandag in SA -- die
blanke boer is uitverkoop en die uitsprake van die swart regering
word elke dag al hoe meer militant -- selfs onteiening word nou
openlik as ‘n opsie oorweeg om die boer wat nie wil saamwerk
nie, van sy grond af te verwyder. Nasionale Pers plaas voortdurend
artikels waarin die boere gebreinspoel word met die gedagte dat
die pas van sogenoemde grondhervorming te stadig verloop.  In
Landbouweekblad van 6 Mei 2005 haal die voorsitter van die par-
lementêre portefeuljekomitee oor landbou en grondsake ene
Masithela finaal die deksel van die pot waarin hierdie mislukte
resep van grondverdeling besig is om oor te kook. Baie diploma-
ties probeer die voorsitter van die komitee om op subtiele manier
te waarsku as hy sê "dat ‘n klein groepie wittes wat nog vasskop
oor grond hervorming geïdentifiseer moet word en aan die buite-
kant geplaas moet word" --maar gee hy darem terselfdertyd die 

6 ANB NUUSBRIEF                                                           JUNIE 2005

Die dilemma van die Blanke boer raak die ganse volk

Deur Hendrik de Wet

DIE kommunistiese aanslag op landbou in Suid-Afrika is vinnig
besig om tot ‘n klimaks gedryf te word. In hierdie tyd van ‘n ver-
woede geestelike én fisiese oorlog teen die Blanke boer in ons land
blyk dit of baie van ons volksgenote besig is om perspektief te ver-
loor. Die verraad vanuit die geledere van sogenaamde “landbou-
leiers” maak egter ook ‘n belangrike deel uit van die stryd. In hier-
die artikel neem die ANB se ondervoorsitter, mnr. Hendrik de Wet,
self ‘n deurwinterde boer, die situasie in oënskou. Hy ontleed al die
swakplekke, maar gee ook leiding aan boere om te probeer om
perspektief te behou, ten einde hierdie kritieke tyd in die kommu-
nistiese aanslag te oorleef.

(Vervolg op bl. 7)



gerusstelling -- "hulle moet nie aangeveg word nie" (wat dit nou
ookal mag beteken).  Hierdie klein groepie wittes moet deur lede
van die parlement, individue en georganiseerde landbou tot ander
insigte gebring word.  Seker sal dit vir baie in Agri-SA en selfs die
gerespekteerde TLU groot genoegdoening verskaf om mede boere
wat vasstaan te probeer oorreed om hulle nuwe visie vir SA
Landbou met hulle te deel.  ‘n Mens huiwer om die vraag te vra,
maar sou hulle nie daarin slaag om die "klein groepie" tot ander
insigte te bring nie -- wat dan?  Voorts waarsku die voorsitter van
die komitee dat daar nie emosioneel na grond gekyk sal word wan-
neer die prys bepaal word nie -- slegs ekonomiese norme moet
gebruik word.  Grond is ‘n geografiese begrensing vir ‘n volk van
dit wat vir hom dierbaar is. In daardie aarde lê daar opgesluit die
arbeid, sweet en geskiedenis van ‘n volk in eie reg en niemand het
die reg om die Boervolk daardie reg te ontsê nie.  Hierdie land van
ons kom uit die moordkrale van Dingaan -- hierdie land van ons is
in die laer van Bloedrivier in geloof aan ons God afgepleit vir die
geslagte wat moes volg.  
Sou diegene wat soos die voorsitter van Agri-SA dink dat hierdie

grond met geld gekoop kan word, nie kennis neem van daardie
"klein groepie wittes" wat vas skop nie, sal hulle aandadig wees
aan die verhoging van die konflikpotensiaal wat daar heers.
Hierdie Gelofte Land van die Afrikanervolk kan nie vir ‘n ruilmid-

del rand en sent van die geldmag verkwansel word nie want hierdie
Voortrekker aarde is nie net myne en joune om daarmee te maak
soos ons wil nie, dit kom van ver en is van duisende voorvaders
swaar. Ons herkoms en toekoms vlooi uit hierdie aarde -- duur
gekoop deur adel bloed. Daarom sal daar  kennis geneem moet
word dat die grond in ons besit met liefde gekoester word om
ongeskonde aan die nageslag oorhandig te kan word.  Dit is seker
die hoogste ideaal van die boer by wie daar nog liefde bestaan vir
dit waarvoor hy as opsigter aangestel is.

Soos wat die grond kwessie ontwikkel en die produksievermoë
van die boer al hoe meer aan bande  gele sal word, sal die eners
denkendes by wie daar nog trots en selfrespek te vinde is, die
kleiner verskille moet bylê sodat die volk uit een mond vir die
regering van die dag en aan ander wat dit moet weet sal kan sê dat
hierdie bate van die Boervolk on-onderhandelbaar is.  Dit is ‘n
ekonomiese realiteit en geld nie net vir die landbou nie, maar alle
industrie -- dat sodra daar op ‘n vyandig wyse deur die staat met
enige van die basiese produksie faktore ingemeng word dit die
produksie proses onmiddellik nadelig beïnvloed.  Hier is die land-
bou weereens ‘n klasieke voorbeeld van wat besig is om met die
ekonomie te gebeur.  Grond -- een van die belangrikste indien nie
die belangrikste faktor in die produksie ketting van die landbou het
nou ‘n kruitvat geword wat die ANC gebruik om finaal met die
landbou as ‘n ekonomiese vertakking van die volkshuishouding
mee af te reken.  Indien die regime in hierdie doelwit sou slaag om
30% van die beskikbare 86 miljoen hektaar landbou grond teen
die jaar 2014 oor te dra aan die sogenaamde opkomende en
bestaansboere uit die nie- wit gemeenskappe, sal hulle daarin slaag
om hierdie trotse bedryf te reduseer tot ‘n jammerlike karikatuur
van wat dit eens was. 
Vir die kapitaalkragtige entrepreneur wat dan in die nuwe SA sal

voortgaan met sy boerdery aktiwiteite sal daar die ontnugtering
wag dat die nuwe visie, die nuwe voertuig, die nuwe speelveld
waarin hy hom bevind, danksy die rolspelers in die landbou nie die
mas sal opkom nie. (Die moderne terminologie ontleen aan Agri-
SA). Vir die sulkes wat sal oorbly wag daar toenemende druk
vanuit vakbond geledere. Soos tans in die landbou ondervind word
sal die voordele (vergoedingspakket) onhanteerbare vlakke bereik
terwyl die produktiwiteits vlakke voortdurend daal.  Arbeid net
soos grond is ‘n onontbeerlike element in die produksie ketting
van die landbou omdat meganisasie alleen tot op sekere vlakke
moontlik is mits dit ekonomies regverdigbaar is.
Teen hierdie somber agtergrond moet die boer van vandag sy weg

vind, mits hy by die kapitaal instellings soos die handelsbanke en

ander geholpe raak om die nodige bedryfskapitaal te bekom om
nog ‘n finansiële jaar te oorleef waar alle insette (uitgawes) sonder
enige beherende ingryp vanaf owerheidswee besig is om astro-
nomiese afmetings aan te neem. 

As dit alles gesê is sal selfs die leek in die landbou besef dat
daardie onmisbare skakel in die produksie ketting naamlik organi-
sasie of bestuursvermoë deur die inmenging van onbekwame en
kennislose mense totaal vernietig is, omdat die witman sy baasskap
wat oor baie eeue heen ontneem is deur die regulering van arbeid.
Verby is die dae toe daar wedersyds respek tussen werkgewer en
werknemer was, want dit moes plek maak vir nuwe verhoudinge
binne die werkplek, soos bepaal deur die Departement van Arbeid,
in baie gevalle onaanvaarbaar vir beide partye -- werkgewer en
werknemer.  Die gevolg van hierdie kortsigtigheid deur mense wat
veronderstel is om van beter te weet het gelei tot werkloosheids-
vlakke ongekend in die dae van apartheid -- armoede vier hoogty
in die plakkerskampe, want soos die vergoedings pakket  van die
plaaswerker styg groei die plakkerskamp dienooreenkomstiglik.
In die Lanbouweekblad van 7 Januarie 2005 verklaar mnr. Chris

du Toit nou die voorsitter van die Landboubesigheidskamer:
"Enige hoop op sukses in die onderhandelinge en beïnvloeding is
afhanklik van die gesamentlike optrede en die morele en finansiële
ondersteuning van alle landbouers.” (Finansiële ondersteuning --
terwyl landbouskuld op sy hoogste vlak ooit naamlik R35 000
miljoen te staan gekom het.)  Vir hierdie sukses, sê Du Toit, word
almal se betrokkenheid by die strukture van georganiseerde land-
bou vereis.  Later in dieselfde artikel raak dié landbou leier die ver-
stommende stelling kwyt dat indien jy onbetrokke is by die struk-
ture van georganiseerde landbou en jy mense sou verwyt omdat
alles verkeerd gaan dit aan verraad sal grens.  Miskien kan ons (die
boere) Du Toit vergewe vir die kwistige gebruik van die woord
verraad. In die inleidende paragraaf van sy artikel verklaar Du Toit
as volg: "Alles wat jy is, alles wat jy het, alles wat jy bereik, het jy
aan jou omgewing te danke".
Uit die pen van ‘n Bittereinder die nederige erkenning teenoor my

God dat alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek bereik het is
die genade van ons driemaal Heilige God -- dit is die doel waarom
Hy ons hier geplaas het -- om Sy lig van waarheid brandend te hou
in hierdie donker kontinent. In daardie artikel som Chris du Toit
eintlik die totale vraagstuk van Landbou in SA op. Die uiteen-
lopende verskil wat daar bestaan tussen die landbouer van Agri-SA
en die Boervolk as trotse erfopvolger van hierdie Voortrekker
aarde. By die een groep die onbeheersde drang tot onderhandeling
en hervorming, by die ander die voortdurende versugting na ver-
inniging en die handhawing van Christelike Nasionale waardes.
Vir ons wat weet wie ons is en waar ons wortels lê -- mag u ook
krag put vir die stryd uit Jesaja 51:1 "Aanskou die rots waaruit julle
gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is."
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VOLKSBRANDWAG
Oorlewing- & Paraatheidskampe

Die volgende staande kampe word nog in 2005 aangebied:

1. Winterkamp:  27 Junie - 2 Julie
2. Geskiedeniskamp: 23 Sept. tot 27 Sept.
3. Somerkamp:  5 Des. tot 10 Des.

Vir meer besonderhede, kontak die volgende persone:
Rencia de Villiers jnr. of snr., Posbus 166, Alma, 0512. 

E-pos: fanievorster@telkomsa.net
Tel. (014) 721 0007 Sel. 072 445 4835 of 082 324 8637

Willie van der Grijp, Posbus 50 Tarentaalrant, 0859
Tel. (015) 307 1614 Faks. 086 616 1073

Sel. 082 532 9656 E-pos: djb@telkomsa.net
In donker tye soos nou, is die bywoning van hierdie

kampe ‘n noodsaaklikheid vir oud en jonk!
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gebeure in 1993/94 met die Idasa komplot onder leiding van
Constand Viljoen, is opvallend. Net soos wat die mag van die BKA
destyds effektief vernietig is, is byna al die goeie werk van die
HNP se veiligheidsaksies, wat op baie plekke in samewerking met
die TLUSA geskied het, heeltemal verlam of onder Roodt en sy
meelopers se beheer geplaas. Dit beteken dat die Afrikaners op die
platteland nou baie meer weerloos is as 'n jaar gelede, juis in hierdie
tyd dat die kommuniste se revolusie van die "grondhonger mas-
sas" duidelik op hande is... Intussen hou Dan Roodt en sy bende
die volk besig met 'n stemmery (nogal per SMS op selfone!) om 'n
spul verteenwoordigers vir hul "Afrikanerraad" te kies. Hierdie
raad gaan hulle aan die ANC probeer verkoop as verteenwoordi-
gend van die volk, sodat hulle die soustrein kan bestyg met die be-
plande kultuurraad vir Afrikaners wat volgens die kommuniste se
artikel 185 van hul grondwet saamgestel kan word. 
Die ooreenkomste met die verraad van 1993/4 bly verstommend.

Dr. Ferdi Hartzenberg en genl. Constand Viljoen het destyds ook
hul "volksraad" (met ministers en al) verkies. En toe kry hulle die
Volkstaatraad, 'n politieke blindedermpie wat 'n paar opportuniste
vir 'n rukkie van die soustrein se sous laat skep het! Ons moet
daarop let dat daar nou weer, soos destyds, 'n kommunistiese
munisipale verkiesing op hande is wat baie effektief misbruik kan
word om Afrikaners deel te maak van die kommuniste se bestel
onder die valse voorwendsel dat daar koppe getel moet word vir
iets soos nog 'n plan vir "selfbeskikking"!
Met hierdie perspektief besef 'n mens net weer hoe belangrik die

bestaan van die ANB is! Daar moet eenvoudig 'n tuiste wees vir die
nasionalistiese Afrikaner, nie net polities nie, maar ook kultureel,
geestelik en op elke ander volksterrein.
Hierna het mnr. Van der Grijp uitgebrei oor die groter perspektief

van die aanslag teen die Blanke Christendom. Die rol van die Jood-
se geldmag is behandel en dit is in verband gebring met die ge-
skiedenis van die Afrikanervolk. Uiteindelik was daar volgens mnr.
Van der Grijp net een gevolgtrekking. En dít is dat ons as Christene

en Afrikanernasionaliste geen
ander keuse het nie as om
hierdie stryd wat ons vaders
begin het te stry tot die bitter
einde toe. Juis daarom is die
bestaan van die ANB op hier-
die tydstip in ons volk se ge-
skiedenis onontbeerlik.
Die ANB se doelstellings stel

duidelik wat ons wil doen. Om
dié doelstellings te bereik, is
organisasie nodig. Sonder or-
ganisasie, nie noodwendig
groot in getalle nie, maar in
elke woongebied of gemeen-
skap 'n aktiewe kern organi-
sasie, kan ons hierdie stryd
nie voer nie, het mnr. Van der
Grijp gesê. 

Die ANB se uitgangspunt is
om onder andere die onbe-
trokke, apatiese Afrikanerna-
sionalis op die basis van Chris-
telike Afrikanernasionalisme
in beweging te bring. Feit is, as
ons skouer aan die wiel sit en
elkeen sy kant bring, kán die
ANB 'n verskil maak in die
toekoms van ons volk!       

ANB lede van Pretoria kuier saam 
VIR jare al het dit tradisie geword vir mnr. Piet van den Bergh en
sy vrou, Petro, om teen die laatherfs ‘n fuksie op hul plaas noord-
oos van Pretoria aan te bied waar Afrikanernasionaliste vir ‘n dag
lank kan kuier en ontspan. Vroeër het hierdie funksie onder die
vaandel van ‘n ander organisasie plaasgevind, maar na die volks-
tragedie van 2004 was dit vanjaar lede en ondersteuners van die
ANB wat heerlik saamgekuier het op ‘n sonnige Saterdagmiddag
in Mei. Mnr. Willie van der Grijp, voorsitter van die ANB, het die
gaste toegespreek en begeester vir die pad vorentoe. Daarna is
daar heerik saamgekuier rondom die etenstafels, waar gaste kon
smul aan die Van den Berghs se hoenderpotjie. Hierdie funksie
sal in die geskiedenis bekendstaan as die Pretorianers se heel
eerste sosiale ANB-funksie.

(Vervolg vanaf bl. 1)
Oranje blanje blou vir ANB!

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
 Hendrik de Wet (Ondervoorsitter)  - Tel (048) 885-9039
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Johann Grobler (Addisionele lid) - Tel (014) 763-3920

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, 

Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.co.za

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

Eerste Nasionale Bank 
Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Brandwagtak Bloemfontein  
(Takkode 23 05 34)

(Regs) Die gasheer,
mnr. Piet van den
Bergh, verwelkom
gaste en stel mnr.

Willie van der Grijp
aan die woord.

(Onder) Gaste lê
weg aan die Van den
Berghs se heerlike

hoenderpotjie.

Skakel
Dirk Joubert

084 402 6959
Tel. (015) 304 3480

djskrynwerke@polka.co.za
Posbus 128

Tarentaalrant, 0859
Noord-Transvaal

Vervaardigers, verskaffers
en oprigters van alle 
soorte dakke.
Voorsieners van alle 
dakmateriale.
Vervaardigers en 
installeerders van hout 
venster- en deurrame.
Doelgemaakte meubels.
Vervaardigers en 
installeerders van 
ingeboude kaste.
Enige skrynwerk.

Skrynwerke

Carpentry
Skrynwerke van formaat

D
j


