
Doors Erasmus
As 'n mens van Pretoria-Noord stad toe ry in die rigting van die
poort en jy hou aan die linkerkant van die pad stil, voor die afdraai-
pad na Wonderboom en gaan deur ou deure en heining, oos in die
rigting van die Apiesrivier, sal jy die murasie van 'n ou huis en aan-
grensende geboue sien.  Slegs die stewige dik mure is nog staande
terwyl die dak oënskynlik afgebrand het. Agter teenaan die huis is
die oorblyfsel van die eerste skoolgebou.
Die natuur moes skilderagtig gewees het voordat dit bemors is met

rommel en vuilgoed. 'n Entjie suidoos van die huis is 'n klein wit
ommuurde kerkhof. Die grafstene is omgegooi, gekraak en byna
toegegroei met gras en onkruid.  Nadere ondersoek toon egter dat dit
historiese grafte is van TJ (Doors) Erasmus (geboren 14 Junie 1826.
Overlen 11 Mei 1900), sy vrou en nog andere -- pioniers en grond-
leggers van Pretoria, tans egter oënskynlik, soos die geskiedenis
waarvan hulle deel was, vir baie in ons tyd totaal vergete.
Die mistroostige toneel wek egter 'n sterk drang om meer te weet

van die tyd wat die totstandkoming van Pretoria voorafgegaan het
en die geboorte van ons stad self.

Voor die vestiging
Die bekende Voortrekkerkenner en historikus, wyle dr G Preller,
het baie jare gelede 'n onderhoud gevoer met een van die destydse
nog lewende Voortrekkers wat hulle in die gebied, waar Pretoria
ontstaan het, gevestig het. Maria Bronkhorst (gebore Minnaar) be-
skryf die natuur wat hulle hier gevind het soos volg:

"In die dae was die middelste gedeelte van die stad, dit wil sê van
ou Pretoria, oortrek met bome wat ons ‘bontveld’genoem het, klom-
pies en groepe bome, met oop plekke tussenin, wat aan die geheel 'n
parkagtige voorkoms gegee het, waar die Wag-'n-bietjie en die Wit
Buffelpeer bloesems in die somer die lug oorlaai het met heerlike
geure.  Ongelukkig moes die bome weggekap word toe Andries du
Toit met die opmeting begin het".
"Elandspoort en die teenwoordige Arcadia het daar min of meer net

so uitgesien, met verspreide bos en bome, terwyl die grond langs die
rivier dig begroei was tot bo in die poort. Daar het die Rivierwilkers
en ander geboomte dig op mekaar gestaan sodat toe later die  pad
deur die poort verbeter was, mens onder lange lanings deurgegaan
het, met 'n blaredak wat die hemel soms heeltemal uitgesluit het; en
hier en daar gaan die pad deur kristalhelder waterstrome snel-
vlietend soms, en dan weer gedam oor veelkleurige keisteentjies, so
mooi dat ons daarvan uitgesoek het om in 'n bakkie op die voor-
kamertafel te set".

"Oral het brame ruig gerank, en die kinders het mandjiesvol
daarvan versamel wat in die huis die plek ingeneem het van vrugte,
voordat ons ons eie had. Die wilde appelliefies, die soet blou naster-

gal, die  heerlike sandappeltjie, stamvrugte en die verloklike maar
danig sure wilde pruim wat, as dit ryp is amper deurskynend word,
het volop teen die rante gegroei.  As die bobiane dit nie die eerste
bykom nie, het die kinders ook grote hoeveelhede versamel van die
meelagtige mispel, en die wilde rank appelkoos.  Ek was in Natal
en in die Lydenburgse berge gewees, maar nêrens het ek so 'n ryk-
dom van wilde vrugte gesien as hier".

"Die rivier het sy naam gekry, natuurlik, van die duisende Blou-
apies wat daar in die geboomte langs die rivier gehou het -- ratse
diertjies wat daar langs die toppe van die bome rond geklouter het
met die grootste gemak, en op die wyse op en af gegaan het langs
die rivier, van Daspoort tot in die Fonteine vallei en grond toe
gekom het slegs op die stilste en veiligste plekke".
"Die rande en berge in die nabyheid het troppe bobiane gehuisves,

wie se skorre geskreeu mens heeldag kon hoor as hulle verstoor
werd, of saans na mekaar roep..."
"Maar die rivier en die bult links, in die omgewing waar Burgers-

park aangelê word was tegelyk 'n leeunes.  So erg was die leeus en
so groot die skade wat hulle aangerig het, dat manne van ons kleine
nedersetting gereeld jag gemaak het op die ongedierte.  Woensdae
en Saterdae was dit leeujag langs die rivier af, wat ruig bewas was
met riet en geboomte, en goeie skuiling gebied het aan die onge-
dierte wat mens ieder nag kon hoor brul".
"Die jagpartye langs Apiesrivier het selde afgeloop sonder dat daar

van een tot vyf en soms meer leeus of hyenas doodgemaak werd".
Die eerste Pioniers

Na die nederlaag wat die Voortrekkers onder aanvoering van
Andries Pretorius by Boomplaas teen die Engelse gely het, het 'n
aantal Voortrekkers na die Transvaal getrek. Hulle het hulle hier,
waar Pretoria sou ontstaan, die deel wat bekend staan as Elands-
poort, wat strek van die Fonteinedal en Groenkloof tot by Daspoort,
al op die oewers van die Apiesrivier gevestig.
Die plase wat ontstaan het was Elandspoort, Groenkloof, Fonteine-

dal, Daspoort, Garsfontein, Wildebeeshoek (van die familie van
Jopie Fourie), Grootplaas van Andries Pretorius (tans begrawe on-
der die Hartbeespoortdam), Broederstroom (vernoem na drie broers
van Andries Pretorius), Kalkheuvel (die plaas van Marthinus
Wessel, seun van Andries Pretorius, en stigter van Pretoria), Arcadia
(die plaas van Andries du Toit, die tweede landdros van Pretoria).
Dit is ook interessant om kennis te neem van die eerste Voortrek-

kernedersetters; Daniël Elardus Erasmus (1838 op Doornkloof die
latere plaas van genl Smuts by Irene), Doors Erasmus en gesin,
Karel Phillip (Swart Flip) Minnaar en sy vrou Maria Jacoba, Lukas
en Maria Bronkhorst (wat hulle gevestig het in die Fonteinedal en
vir wie 'n gedenkteken opgerig is waar hulle huisie gestaan het), 
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DIE GEBOORTE VAN PRETORIA
DIE stryd om Pretoria in ons dae is welbekend. Terwyl die ANC/SAKP-regime hul bes probeer om Pretoria
te vervreem van sy geskiedenis en sy erfenis, wek dit besonder baie emosie op onder Afrikaners. Pretoria
is die een stad wat uitstaan in Suid-Afrika as 'n baken wat die hart en siel van die Afrikaner se geskiedenis
verteenwoordig. Geen ander stad kan aanspraak maak op 'n groter band met die Afrikanervolk, sy kultuur
en sy geskiedenis nie. MNR. JOHAN DE RIDDER, 'n man wat self besondere bande met dié Afrikanerstad
het, bespreek in hierdie artikel die redes waarom Pretoria se naam en geskiedenis as kosbare skat vir die
Afrikanervolk se nageslag gekoester moet word. Sy uiteensetting maak dit baie duidelik dat geen ander volk
of groep 'n groter aanspraak op Pretoria kan hê as juis die Afrikaner nie.

(Vervolg op bl. 3)



Jacob Zuma
DIE ontwikkelinge rondom die politieke loopbaan van Jacob Zuma
en die bespiegelinge oor sy toekoms as leiersfiguur in die ANC is
die afgelope maand op die spits gedryf. Oor die algemeen word
daar aanvaar dat  Zuma die einde van die pad bereik het as politieke
figuur en belangrike ANC-leier. As die groter prentjie rondom
Zuma en die hantering van sy huidige posisie vanuit kommunistiese
oorde egter bekyk word, kan sake dalk anders lyk. Voeg hierby sy
rol in die verlede en sy profiel binne ANC-geledere, en dit kan stof
tot nadenke word, wat dalk vir 'n verrassende wending in die
toekoms van die Suid-Afrikaanse  politiek kan sorg.

Niks in die politiek gebeur toevallig nie. Veral nie die ontwikke-
ling van 'n politikus se loopbaan as hy geoormerk is vir 'n belang-
rike taak nie. Daarom moet 'n mens nie alleen gaan kyk na Thabo
Mbeki se hantering van die Zuma-kwessie in die ANC en in die
regering nie. Dis belangrik om ook die verlede te bestudeer en dan
projeksies na die toekoms te kan maak, solank sekere gegewe
werklikhede in die politieke arena nie misgekyk word nie.
Die heel belangrikste gegewe werklikheid, wat al te graag deur die

massamedia misgekyk word, is die feit dat Suid-Afrika tans gebuk
gaan onder 'n kommunistiese regime. En net soos wat hierdie kom-
munistiese regime se doen en late vir dekades lank beplan en be-
stuur is deur die bewakers van die kommunistiese meesterplan, sal
dit ook noukeurig beplan en georkestreer word in die toekoms.
Hierdie feit is die heel belangrikste vereiste om te verstaan as enige
politieke ontleder wil bepaal wat op die oomblik aan die gang is in
Suid-Afrika. Daar kan tussentydse opstootjies en woelinge plaas-
vind, maar uiteindelik sal die bewakers van die kommunistiese
meesterplan sorg dat dié plan op koers bly. Om dít egter reg te kry,
moet die regte manne in die regte posisies geplaas word.
Thabo Mbeki is die tipiese voorbeeld van 'n leier wat die voorbe-

reiding doen vir die finale revolusie, waardeur die kommuniste hul-
self posisioneer om die harde werklikheid van kommunistiese be-
heer te laat realiseer. Mbeki is al beskryf as 'n man met 'n Xhosa-
hart en 'n Engelsman se verstand. Hy speel dus 'n rol as die man wat
albei kante aan die politieke spektrum tevrede wil hou. Aan die een
kant gee hy voor om 'n vryemark-ekonomiese stelsel in die land te
vestig, wat die vertroue van die Weste sal wen. Maar aan die ander
kant laat hy genoeg ruimte in sy regering vir die kommuniste om
hulself stewig te vestig in al die regte poste en op al die regte
plekke, gereed vir die finale revolusie. Ná hierdie revolusie --so is
die plan -- sal geen weerstand of bedreiging vir die kommunisme
meer kan bestaan nie. En die super-kommuniste sal kan voortgaan
om die land te plunder met die massas wat eenvoudig nie in staat
sal wees tot enige opstand of weerstand nie.
Uiteindelik is Thabo Mbeki ook maar net nog 'n pion van die kom-

munistiese meesters. As hy opgebruik is, sal hy ook uitgespuug
word. Maar dan sal daar 'n leier na vore moet tree wat in die beste
belang van die kommuniste kan optree. In die lig van die samestel-
ling van die bevolking van Suid-Afrika, die sosio-ekonomiese stand
van die massas én die kulturele agtergrond van die massas sal dié
leiersfiguur tegelyk korrup, diktatoriaal en charismaties/populisties
moet wees. Daarby sal hy vir die grootste deel van die massas aan-
vaarbaar moet wees as "een van hulle" in meer as net die opsig van
ras en velkleur, maar ook in die uitleef van sy aard en karakter. 'n
"Swart Engelsman" sal nié deug nie. Maar 'n korrupte, byna onge-
letterde populis met vyf vrouens, 'n "struggle" rekord waarmee die
gewone Swartman hom kan vereenselwig en 'n onbetwisbare dosis
van die kultuur van Afrika as deel van sy mondering, sal die per-
fekte kandidaat wees. En dít is Jacob Zuma. Om alles te kroon is

Zuma boonop 'n top kommunis! Kortom, Jacob Zuma is uitgeknip
vir die rol van die kommunistiese diktator, wat ná die tweede revo-
lusie die leisels moet oorneem in Suid-Afrika!

Zuma se posisie in die ANC is waarskynlik baie stewiger as wat
die massamedia ons graag wil laat glo. Reeds aan die einde van
1998, kort voor die verkiesing van 1999, het dit bekend geword dat
Jacob Zuma gekies is as voorsitter van 'n super-komitee wat binne
die ANC tot stand gekom het en wat oor die koers van die party en
oor die lot van sy lede sou beheer uitoefen. Saam met Zuma in
hierdie komitee was ander vooraanstaande kommuniste soos Sam
Shilowa, gewese sekretaris-generaal van Cosatu en later premier
van die PWV, Blade Nzimande, sekretaris-generaal van die SAKP,
Gillian Marcus, voormalige adjunk-president van die Reserwebank
en iemand wat al as 'n "woordvoerder van die kommuniste in Suid-
Afrika" gebrandmerk is, Nkosazana Zuma, Jacob se eks vrou en
huidige minister van Buitelandse Sake en Max Sisulu, een van die
kinders van Walter, wie se familie byna deur die bank top kommu-
nistiese vaandeldraers is. 

Hierdie "super-komitee" onder leiding van Jacob Zuma is destyds
in die lewe geroep om toe te sien dat kommunistiese agente in al die
belangrikste top poste in die land gevestig word. Dít is natuurlik 'n
vereiste om te verseker dat die tweede revolusie suksesvol afge-
handel kan word. Verder sou dié komitee ook 'n belangrike rol
binne die ANC speel met sake soos aanstellings van amptenare
binne partyverband, beplanning ten opsigte van partystrategie en
die samestelling van kandidatelyste vir verkiesings! Die vraag kan
dus gevra word: wie is werklik die sterkste man binne die ANC,
Mbeki of Zuma? Dan praat 'n mens nie eers van die invloed van die
alliansievennote nie.
Met die onlangse Shaik-hofsaak en die gevolglike uitbreiding van

die vervolgingsgesag se taak na die punt waar ook Zuma voor die
hof gebring moes word, het 'n interessante katnes met internasio-
nale konneksies aan die lig gekom. Maar dit was veral hierdie inter-
nasionale konneksies en die konneksies na die geldmag wat ook
nuwe klem geplaas het op Jacob Zuma se rol as politieke leier in die
verlede én in die toekoms. Sommige kommentators het in hierdie
verband die klok hoor lui, maar dit was duidelik dat hulle skynbaar
nie die vermoë het om uit te vind presies waar die bel hang nie. So
byvoorbeeld bring die verbintenis tussen Jacob Zuma en Jurgen
Kögl, 'n skatryk Johannesburgse aandelehandelaar, baie meer na
vore as net die Idasa komplot! Dit is inderdaad 'n versterking van
die vermoede dat Zuma waarskynlik die huidige aanslag teen hom
kan oorleef en later wel ANC leier kan word. 'n Mens moet onthou
dat die saak teen hom maande kan duur. As daar moontlik ook nog
'n appèlsaak gaan volg, kan dit enigiets van 18 maande tot twee jaar
duur. En dit bring ons by die einde van 2007! Teen hierdie tyd weet
ons dat die ANC se nasionale konferensie, wat die volgende party-
leier sal verkies, geskeduleer is vir Desember 2007! Wat gaan
gebeur as Zuma teen daardie tyd sy saak wen?

Terug by Jurgen Kögl. Daar was nou baie bespiegelinge oor sy
moontlike rol in die organisering van finansiering vir die Idasa
komplot of net van Idasa as organisasie. Dit is egter te betwyfel of
sy betrokkenheid daar in dié hoedanigheid was. Dit is immers be-
kend dat sekere regerings, soos die Kanadese en Nederlandse rege-
rings, by die finansiering van dié komplot betrokke was. Dit is ook
bekend dat manne van die finansiële kaliber van George Soros by
die finansiering van Idasa betrokke was. Kögl se rol moet eerder be-
oordeel word deur te kyk na sy vriendskap met John F Kennedy jr.
Hierdie konneksie bring 'n mens onwillekeurig weer by 'n direkte
verbintenis na die Amerikaanse CIA! Dit is tog teen hierdie tyd
algemene kennis dat die dinkwerk en navorsing rondom die kom-
munistiese oorname van Suid-Afrika juis by dié vervloekte organi-
sasie uitgebroei het, net soos wat hulle byna elke land wat vir die
geldmag voordeel inhou se politiek insypel en orkestreer!
Dit is egter wanneer die konneksie tussen Zuma en Kögl gemaak

word met hiérdie laasgenoemde feite in gedagte, dat 'n mens ver-
sigtig moet wees om nou agter die massamedia aan te wil praat asof
Jacob Zuma se politieke loopbaan reeds verby is. 
Lees nou weer die tweede en derde paragrawe van hierdie artikel...
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genl. Andries Pretorius, Gerhard Stephanus Bronkhorst, veldkornet
Andries van der Walt, Piet Smit, Joseph Fourie en sy trek, Hendrik
en Kootjie Vermeulen, Andries Francois du Toit (tweede landdros
en eerste opmeter van Pretoria), Andries Beetge, Jan du Preez,
Joachim Prinsloo, Marthinus Wessel Pretorius (die stigter van Pre-
toria wat later die eerste President van die Z.A.R. geword het).

Die Stigting en beplanning van Pretoria
Kom. Gen MW Pretorius koop in 1853 twee plase langs die Apies-
rivier van JJP Prinsloo en A van der Walt met die plan om daarop
'n dorp tot stand te bring ter ere van die nagedagtenis van sy vader,
Gen Andries Pretorius wat kort tevore oorlede is. Alhoewel daar
onder volksraadslede en ander uiteenlopende menings was oor 'n
dorp, was daar oor een aspek van 'n nuwe dorp, of vaste setelplaas
vir die Volksraad, breë eenstemmigheid, naamlik dat dit geleë moes
wees in die "middel" van die land.  In daardie opsig het Pretorius
se grond uitnemend voldoen.  Die Volksraad was egter, om finan-
siële redes, nie te vinde om so 'n dorp aan te lê nie.  Oor die bestek
van twee jaar is meer as een goedgemotiveerde versoek van Preto-
rius summier deur die Volksraad afgestem.
Hierbenewens is sterk beswaar deur 'n groep van dertig oewerbe-

woners teen 'n voorgestelde dorp ook by die Volksraad ingedien.
Alhoewel Volksraadslede twee maal per jaar baie ver moes reis om
beurtelings in Pretoria, Potchefstroom, Rustenburg of Lydenburg te
vergader, was hulle, in die woorde van die bekende Geskiedkun-
dige dr Gustav Preller, skynbaar heeltemal gemaklik om vir sittings
heen en weer te "ossewa".

MW Pretorius het egter nie die stryd opgegee nie, en vir twee jaar
volhard om sy ideaal te verwesenlik.  'n Wending het ingetree toe die
Kerkraad, (daar was op die stadium net een in Transvaal) aan die
Volksraad, tydens sy sitting in Junie 1854, 'n versoek gerig het om 'n
"afsonderlike gemeente te stichten op die aangekochte plaas Elands-
poort". Die  Kerkraad se "kennisgewing" aan die Volksraad het die
begin van 'n dorp beteken, alhoewel dit nie direk so gestel is nie.

Omdat die Kerkraad groot aansien by die Volksraad geniet het is
die versoek deur die Volksraad goedgekeur en het dit die ideaal van
MW Pretorius nader aan verwesenliking gebring.  Daar is dadelik
oorgegaan tot die oprigting van die eerste kerkgebou in die middel
van 'n oop plek wat later bekend sou staan as die Markplein en
daarna as Kerkplein.

Die volgende stap na die geboorte van Pretoria was sy naam.
Verskeie name is deur verskillende persone gegee, en gebruik.  So
bv deur veldkornet Andries van der Walt as "Pretorium", deur die
ouderlinge as "Pretoriusstad"; PJ Marais as "Pretoriusdorp"; ouder-
ling Smit as "Pretoria - Philadelphia" (Dit is die naam wat aan die
Kerkstandplaas gegee is). Op 16 Nov 1855, op die sitting van die
Volksraad te Potchefstroom, word die stigting van Pretoria goedge-
keur en besluit op die naam "Pretoria".
Art 70 - "Voorgekomen de Kommandant Generaal MW Pretorius,

vragende of de twee door Sed  Plaatsen van de heren Prinsloo en
Van der Walt nu voor 'n dorp kunnen worden aangenomen.

"De ed Raad keurt dit voorstel goed, en neemt de twee plaatsen
aan tot dorp, onder de benaming van Pretoria".

"Verder is overgelaten aan de Kommandant Generaal Pretorius
om meerdere erven te verkopen tot bestrijden der schuld en voor
zed. uit te houden 'n blok grond ter zijnen dispositie.” (Oud Preto-
ria dr Gustav Preller).
Op 16 Jan 1857 word Marthinus Wessel Pretorius deur ds Van der

Hoff te Potchefstroom ingesweer as eerste Staatspresident van die
Zuid Afrikaanse Republiek en by dieselfde geleentheid is ook die
"Vierkleurvlag" vir die eerste keer gehys.
In 1858 word 'n Grondwet vir die Z.A.R. aanvaar en word Potchef-

stroom verklaar tot "Hoofplaats" en Pretoria tot "Regeringsetel" van
die Republiek.

Die opmeting van Pretoria
Die volgende noodsaaklike stap in die vestiging van Pretoria was
die uitleg daarvan en opmeting in erwe.  Daar was egter nie 'n land-
meter binne 1 000 myl te kry nie.

Gen Andries Pretorius het Andries Francois du Toit, 'n veelsydige
en bekwame persoon, goed geken.  Toe Pretorius afgetrek het na die
Suide vir sy geveg teen Harry Smith by Boomplaas het hy Du Toit
weer raakgeloop in die omgewing van Caledon waar hy besig was
om onder de Trekboere te smous.  Pretorius het hom oorreed om na
die Transvaal te kom en "die vereisde gereedskap saam te bring om
land op te meet, sodat hy die duisende nuwe plase kon opmeet".
Du Toit het teen die einde van 1856 in Pretoria aangekom, toege-

rus met 'n meetketting, skeepsteleskoop, met waterpas op 'n drie-
poot om te dien as hoogtemeter, 'n dosyn metaalpenne -- ses van
koper en ses van yster -- en 'n kruishout.
Maar nog voordat hy deur Kommandant Generaal Pretorius gena-

der is om die opmeting van Pretoria te doen word hy in die plek van
Phillip Bronkhorst verkies as tweede landdros van die dorp.

Die seun van Francoise du Toit, Gert du Toit, in lewe 'n senator
het die opmeting deur sy vader soos volg beskryf;
"Toe enige proefnemings tot ieder se tevredenheid bepaal was hoe

die grond rondom die kerkie uitgelê sou word om die plein te verkry
na die vier windstreke en van voldoende grootte, word een van de
hoeke vasgestel, 'n pen in die grond gedryf en die rest daarvandaan
opgemeet.  

"Met behulp van 'n naturel moes ek die sware ketting tot op die
vereiste afstand sleep en nadat die hoek bepaal was met behulp van
die teleskoop, werd met 'n koevoet 'n gat in die grond geslaan en 'n
yster hoekpen ingedryf van 'n duim dik en ongeveer nege duim lang.
"De ketting wat ons gebesig het was een wat my vader in Kaapstad
gekoop het.  Dit het bestaan uit vyftig langwerpige skakels, ieder van
een voet lengte -- vyftig Hollandse voete, wat een en vyftig Engelse
voete gemaak het.

"Jare daarna toe behoorlik gekwalifiseerde landmeters, met mo-
derne instrumente, die stad opgemeet het, was iedereen verwonderd
oor die noukeurigheid van my vader se meting. Die opmeting van 78
blokke het ongeveer 'n jaar geneem.” ("Ou Pretoria" pp 64.)
Die volgende stap in die wording van Pretoria was die benaming

van die 80vt wye strate. Die uitsonderlike straatwydte was bepaal
volgens wat nodig is om met 'n wa en osse 'n U-draai te maak.

Die belangrikste strate in die ou Pretoria, dit wil 
sê die middestad, is soos volg vernoem:

Pretoriusstraat is vernoem na pres. MW Pretorius wat die
leeue-aandeel gelewer het in die totstandkoming van Pretoria.

Schoemanstraat is vernoem na Kommandant Generaal Stepha-
nus Schoeman wat so ‘n groot rol gespeel het in die  beroeringe in
die begin jare en in die Burgeroorlog.

Du Toitstraat is vernoem na Andries du Toit, die opmeter van
Pretoria. Die straat het die oostelike grens van die destydse dorp uit-
gemaak, wat gegrens het aan Du Toit se plaas, Arcadia.

Vermeulenstraat is vernoem na Hendrik en Jacobus Vermeulen.
Hulle was van die heel eerste nedersetters in Pretoria.

Bloedstraat het sy naam te danke aan 'n treurige gebeurtenis wat
in 1863 daar afgespeel het.  Dit was tydens die Burgeroorlog. Gen
Stephanus Schoeman het gewoon waar die ou Nasionale Kultuur-
historiese Museum, wat tans gesluit is, nou staan.  Schoeman was
in opstand teen die Regering. Kommandant Paul Kruger het wagte
geplaas op sy grond wat "Klein Schoemansdal" genoem was, met
die opdrag om te belet dat Schoeman in verbinding tree met sy
woning.  Op 'n Sondagmôre in die betrokke jaar ry die jong Koos
du Toit, seun van Andries Francoise du Toit, netjies uitgevat op sy
pragtige blou skimmel die tuin in om vir sy nooi, die dogter van
Gen Schoeman te kom kuier.  Net op die oomblik as die wagte die
ruiter toeroep "Werda!" word die woorde verdring deur 'n hewige
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wind wat oor die dorp gewaai het en Koos ry rustig voort. Die vol-
gende oomblik weergalm daar skote. Die pragtige perd sak in me-
kaar en Koos val op die grond neer met 'n skoot deur die skouer.

Minnaarstraat het sy naam te danke aan Philip Minnaar (Swart
Flip), nog een van die vroegste nedersetters

Prinsloostraat is vernoem na die man by wie MW Pretorius een
van die plase gekoop het vir die uitleg van die dorp, naamlik JJPPrins-
loo (Joachim "Tweeduim" --verwysende na 'n gebrek aan sy hand).

Van der Waltstraat is vernoem na Pretoria se eerste Veldkornet,
Andries van der Walt.

Plekname om Pretoria
Benewens die interessante Straatname van die stad waarvan slegs
enkele voorbeelde genoem is, het ons voorouers ook pragtige name
gegee aan ons fauna, ons riviere, berge, dorpe en stede. Die vol-
gende voorbeelde van sulke name wat almal betrekking gehad het
met eienskappe van die omgewing is tipies: Kwaggapoort, Das-
poort, Wonderboompoort, Koedoespoort, Hartebeespoort, Olifants-
fontein en Elandsfontein.

Hoe het Pretoria in die beginjare gelyk?
Daar bestaan 'n aantal skilderye van Pretoria wat aan ons 'n mooi
beeld voorsien hoe die dorp daar uitgesien het in 1857, 1872, 1873
en 1879.

1857: Die oudste en eerste afbeelding van die dorpie is 'n skilde-
ry van mej Marian Churchill, 'n besoekster uit Natal. Dit toon die
klein dorpie op die golwende veld met rante in die agtergrond.  Pro-
minent is die kerkie met sy wit gekalkte mure, grasdak en trapge-
wel en ses soortgelyke huisies elk met sy ossewa.  Die inwonertal
was toe ongeveer twintig persone.  In 1861 het die dorpie gegroei
tot ongeveer 80 huise en driehonderd inwoners.

1872: In 1872 het die bekende skilder, Thomas Baines, 'n
pragtige skildery gemaak wat 'n panorama van die landskap en die
dorp uitbeeld, vanaf 'n koppie aan die oostekant, met die uitsig na
die westekant waar die son besig is om onder te gaan.  Aan die voet
van die koppie sien ons 'n aantal waens wat uitgespan is, en beeste
wat wei waar Arcadia tans is.  'n Entjie verder vloei die Apiesrivier,
van suid na noord begrens deur landerye wat opgedeel is deur digte
groen heinings van bome. Vanaf die rivier strek Kerkstraat op-
draand na die weste, aan weerskante begrens met sipresbome tot by
die dorp met sy eenvoudige, langwerpige huisies met wit gekalkte
mure en spits grys grasdakke en eenvoudige gewels. Volgens bron-
ne wat geraadpleeg is was die inwonertal op die tydstip reeds
tussen 2 000 en 3 000.

1873: 'n Ander skildery, deur WE Oates, gee 'n besonder mooi
beeld van Pretoria in 1873, gesien van 'n gesigpunt oos van die
Apiesrivier. Dit toon Kerkstraat as 'n wye grondstraat, oorkruis met
waterpoele en wat strek in die rigting van die kerkgebou in die
verte. Noord van die pad is dit 'n ryk en welige landskap oorheers
deur reuse groen wilgerbome.  Suid van die pad is groen landerye
onderbreek deur digte heinings van groen bome.  In die verte is die
dorp met die wit huisies met hulle grys dakke.  Teen die agtergrond
is Pretoria se tipiese rante.

Enkele statistieke en datums
Die groei van Pretoria word weerspieël deur die volgende statistie-
ke en datums.
1849: Die totstandkoming van Z.A.R
1855: Aantal inwoners  = 20
16 Nov 1855: Stigting van Pretoria
1861: Aantal inwoners  = 300
1877: Aantal inwoners  = 3 000 
1877: Anneksasie van die ZAR deur Engeland
1880: Aantal inwoners  = 3 700 
1880: Eerste Vryheidsoorlog: Boere wen alle veldslae.

1881: Herstel van die ZAR se vryheid.
1885: Die ontdekking van goud
1899: Aantal inwoners  =  40 000 
1899: Tweede Vryheidsoorlog
1902: Oorname van die twee Boererepublieke 

deur Engeland
1910: Totstandkoming van die Unie van SA
1961: Totstandkoming van die RSA volkome

onafhanklik van Engeland
1966: Sluipmoord op dr Verwoerd
1994: Die oorname van die RSA deur ANC/SAKP
1996: (Laaste statistiek) 

Aantal inwoners  =  471 258 (Blankes),
asook 1 511 429 (Swartes, Kleurlinge en Indiërs)

Die belangrikste geboue van Pretoria tydens die
bestaan van die Z.A.R

Voor die ontdekking van goud in 1885, het die staatsinkomste slegs
die oprigting van nederige eenverdieping grasdakgeboue toegelaat,
maar na 1885 was daar nie slegs 'n toestroming van buitelanders nie,
maar ook 'n groot styging in die staatsinkomste wat die oprigting
van groter en duursame geboue moontlik gemaak het. Die geboue
vorm 'n waardige eenheid met 'n duidelike Eurosentiese karakter.
Die belangrikste hiervan was die volgende:

Die Goewermentsgebou, tans bekend as die Ou Raadsaal op
Kerkplein.

Die Paleis van Justisie op Kerkplein
Die Staats Gimnasium op die hoek van Bosman- en Proesstraat,

wat in 1970 gesloop is  in weerwil van hewige openbare protes
Die Staats Model School in Van der Waltstraat
Die Staats Meisjes Skool in Hamiltonstraat
Die Kultuurhistoriese Museum in Boomstraat wat opgerig was

in opdrag van pres Paul Kruger en wat tans gesluit is.  Ten tye van
sy sluiting het die museum beskik oor die grootste kultuurhistoriese
versameling in die land.

Die pragtige Hoofkwartier van die Staatsartillerie in Potgieter-
straat, tans verberg deur ander geboue.

Die dertien huise vir die Staatsartilleriste in Artillerieweg by die
Weermag Hoofkwartier

Die groot en indrukwekkende Hervormde Kerk op Kerkplein
wat 1 100 persone kan bevat, maar wat in 1906 deur die Britte ge-
sloop is onder die voorwendsel dat dit bouvallig was

Sewe Forte om Pretoria.
Benewens die genoemde Staatsgeboue is daar die volgende pro-
minente geboue wat tans nog bestaan:

Die NG Kerk in Bosmanstraat
Die Hervormde Kerk in Du Toitstraat
Die Gereformeerde Kerk in Kerkstraat oorkant die Krugerhuis
Die Melrose Huis in Visagiestraat waar die Vrede van Vereniging

onderteken is. 'n Voorbeeld van 'n tipiese herehuis in die 19de eeu.
Die oorlogsjare van 1899-1902 was jare van vernietiging in die twee

Boererepublieke. Gelukkig is Pretoria egter grotendeels gespaar.
Na die Engelse oorname en daarna Uniewording en tydens
die RSA is talle groot geboue opgerig waarvan die volgende
uitstaan:

Die grootse en monumentale Uniegebou met sy fantastiese tuine
1910 - 1914.

Die pragtige stasiegebou 1911.
Die Nuwe Stadsaal ongeveer 1930.
Die Transvaal Museum.
Die letteregebou van die destydse “Transvaal University College”,

wat die begin was van die Universiteit van Pretoria, wat onder Afri-
kanerregering ontwikkel het tot die grootste universiteit in die land.

Die Staatsoperakompleks.
Die ultra moderne Reserwebank, 'n glas wolkekrabber.
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Die Volkskas toringgebou
Die kolossale Universiteit van Suid-Afrika.  Nog 'n produk van

die "Apartheids-bewind".  Die grootste  universiteit van sy soort in
die Suidelike halfrond.

Die Buro van Standaarde
Die WNNR kompleks

Slegs enkele van die belangrikste en onvergeetlike gebeurte-
nisse wat plaasgevind het in en om die stad en waarvan Preto-
ria getuie was, is die volgende:

Die vier inhuldigings van president Kruger as Staatspresident op
Kerkplein.  Twee, in 1883 en 1888, in die nederige klein grasdak
Raadsaal, en tweemaal in 1893 en 1898 in die huidige Raadsaal.

Dié, vir ons treurige en vernederende, maar tog indrukwekkende
vredesviering op Kerkplein met die duisende Britse troepe in 1902. 

Die groot en hartroerende begrafnis van president Kruger op 16
Des 1904, met die opelugdiens suid van die groot kerkgebou op
Kerkplein, sowel as ‘n tweede diens op die oop terrein wes van die
Krugerkerk op die hoek van Potgieter en Kerkstraat. 'n Onvergeet-
like gebeurtenis met 20 000 mense in die stoet na die Helde-Akker
in dié ou kerkhof.

'n Militêre begrafnis gedurende die oorlog vir Boere wat ges-
neuwel het,  'n stoet van duisende na die kerkhof.

Pretoria en die herlewing en opkoms van
Afrikanernasionalisme

1938: Geen ander gebeurtenis het die vlam van Afrikanernasio-
nalisme sterker aangeblaas as die onvergeetlike simboliese ossewa-
trek vanaf Kaapstad tot by die Monument in Pretoria en die Voor-
trekker-Eeufeesviering en hoeksteenlegging van die Voortrekker-
monument. Daarvan getuig die geweldige skare van ruim 200 000
Afrikaners wat dit bygewoon het en tuisgegaan het in 'n reuse tent-
dorp suid van die Monument.

1948: Die dramatiese oorwinning van die Nasionale Party. Die
hele SA onder Afrikanerbewind. Groot vergadering op Kerkplein.

1949: Die reusagtige en skouspelagtige ingebruikneming van
die grootse Voortrekkermonument. 250 000 mense beset die Amfi-
teater en Monumentkoppie en kyk in vervoering na 'n asemrowen-
de massa Volkspelevertoning. Die 2 300 spelers van oor die hele
land, sowel as SWA en Rhodesië bied 'n fees van kleur sang en
beweging met die vorming van 'n reuse ossewa as klimaks.  Afri-
kanernasionalisme bereik 'n hoogtepunt.

1955: Die groot feesviering toe Pretoria 100 jaar oud word.  Dui-
sende trek saam op Loftus Versveld vir nog 'n skitterende Volk-
spelevertoning en boeiende historiese tablo.  Meer as 2 000 spelers
tree op voor 'n gepakte paviljoen en sluit af met 'n tablo van 'n osse-
wa en vliegtuig om die groei van die stad te simboliseer.

1961: Die hele Kerkplein word oorgeneem deur duisende bewoë
Afrikaners toe dr HF Verwoerd, die Eerste Minister en adv. CR Swart,
eerste Staatspresident van die nuwe Republiek van Suid-Afrika, op
die balkon van die Paleis van Justisie verskyn en Suid-Afrika, na
die neerlaag van die Boere Republieke in 1902, uiteindelik weer
volkome vry word van Britse oorheersing.

1966: Die vyfjarige bestaan van die RSA. Seker die grootste saam-
trek by die Monument en die indrukwekkendste militêre magsver-
toon in die land se geskiedenis en daarna die reusagtige byeenkoms
in die Amfiteater vir die toespraak deur dr HF Verwoerd.

6 Sept 1966: Die afgryslike en skokkende tweede aanslag op
dr Hendrik Verwoerd se lewe toe hy in die Parlement deur die
kommunis, Tsafendas, wreedaardig doodgesteek is. Daaropvol-
gende die aangrypende en indrukwekkende staatsbegrafnis en be-
grafnisstoet vanaf die Uniegebou in Kerkstraat af en om die Kerk-
plein, na die Helde-Akker

1988: Die 150 jarige herdenking van die Groot Trek wat die trek
en die simboliese trek van 1938 weer laat herleef het.

Die getuienis van Pretoria
Soos dit vandag onder die verdrukking deur die swart kommu-
nistiese bewind gaan, word die voortbestaan van die wêreldbek-
ende naam Pretoria ook op alle maniere bedreig en word daar geëis
dat die naam verander moet word na Tshwane. Daarmee saam skyn
dit asof die laaste voetspore van die Afrikaner ook in Pretoria, die
Afrikaanse stad, die stad van Paul Kruger, doodgeveeg moet word.

Die sekerste manier waarop die ANC/SAKP ook hierin sal slaag
is die dag wanneer die Geestelike Weerbaarheid van Afrikaners
daarteen sal verdwyn.  Dit sal gebeur wanneer, onder andere, die
hele wordings- en bestaansgeskiedenis van die stad by Afrikaners
in vergetelheid raak.  Daarmee saam sal die Afrikaner se geskiede-
nis, wat so nou verbonde is aan hierdie stad, ook vervaag in ver-
getelheid.  So sal veral ons jeug en jongmense nog meer oop wees
vir die verleidelike stemme om die stryd vir ons voortbestaan en
vryheid te laat vaar en in te val by die nuwe bedeling.

Die getuienis van die grafte
Net soos met plaasgrond, duik die vraag ook op aan wie behoort
Pretoria?   In baie gevalle is boere se grond al van hulle weggeneem
op grond van enkele obskure bene of oorskot van 'n liggaam wat in
die grond op die plaas gevind is en wat dan sou bewys dat die grond
vroeër aan 'n swarte se voorgeslag behoort het.

In Pretoria is talle begraafplase wat honderde-duisende grafte
bevat van Afrikaners en Blankes wat hier geleef en gesterf het.
Ook van talle van ons volkshelde en die voorgeslagte van baie wat
tans nog hier leef.  Is dit dan nie meer as afdoende bewys dat
ons as Afrikaners en ander Blankes 'n regmatige aanspraak
op die eienaarskap van die stad en seggenskap oor sy toekoms
het nie?                                                                                

OKTOBER 2005                                                     ANB NUUSBRIEF                                                                          5

Die geboorte van Pretoria (vervolg)

Die Die ANB word 1 jaar oud!ANB word 1 jaar oud!
Kom vier saam fees in Pretoria!
Onthou u nog hierdie dag?

Kan u glo, dis alweer byna ‘n jaar gelede!
Maar dit is ook ‘n rede om fees te vier en bly
te wees, omdat ons weet dat geen kommu-
nis, liberalis, humanis, liberale filosoof of
verraaier ooit die vlam van Afrikanernasio-
nalisme sal kan blus, solank ons daar is om
die stryd in geloof voort te sit nie!

Bespreek nóú u plek vir die SPOGDINEE in Ver-
woerdburg op 5 NOVEMBER 2005, ter viering
van die ANB se eerste verjaardag! Die dinee sal
plaasvind op dieselfde dag, in dieselfde saal as die
ANB se hoofbestuursvergadering van 5 Novem-
ber. Kaartjies kos R75 PER PERSOON. Kontak
Sonja Venter met u navrae of bespreking by:

083 245 3592



Oktober is die Hervormingsmaand waarin die dwalinge en wan-
praktyke van die destydse Rooms Katolieke kerk aan die kaak ge-
stel is. Dít was die Reformasie en oorsprong van die Protestantis-
me, waarvan ons die dankbare erfgename is.  Dit is ook verwoord
in die ANB se grondslag.

Die woord rewolusie het 'n ewe negatiewe politieke konnotasie,
tog het dit ook ander betekenisse, soos byvoorbeeld die Industriële
Rewolusie, wat 'n massale omwenteling/verandering beteken, met
ander woorde, iets positief.
Onder die gepaste hoof “Stories van Hoop - ONS HET BESLUIT

OM KERK TE WEES!” in Die Hervormer van 1 September 2005,
verskyn daar 'n Hervormingsgetuienis wat 'rewolusionêr' vir al die
hedendaagse Protestantse kerke behoort te wees en lees as volg:
"Dit was 'n GROOT besluit, want ons moes God absoluut vertrou
om Sy Woord te hou. ...Ons het 'n paar finansieel gevaarlike
besluite geneem -- die jaarlikse Basaar en Biltongprojek was uit,
afgeskaf! Dít, terwyl dié projekte verantwoordelik was vir die
grootste deel van ons gemeente se inkomste! Ons het besluit dat
dankoffers voortaan die hoofbron van inkomste in ons gemeente
moes wees.  Dit kon tog nie anders nie -- as 'n bakkery meer geld
maak uit die bier wat na-ure verkoop word as uit die brood
verkope, dan het die besigheid mos verander van 'n bakkery in 'n
bottelstoor! Dit was ons vertrekpunt en ons gemeente het die begin-
sel gesnap".  

Nodeloos om te sê, sedert dié besluit het gemeente Messina nie
meer finansiële nood nie!  Dié Hervormingsgetuienis was 'n heden-
daagse, 16de eeu se daad in die kleine, weliswaar nie gemik teen
die Roomse kerk nie, maar die Protestantse kerke.  Kortom is die
boodskap -- staak die mensgerigte praktyke/bedrywighede!

Komende van 'n jeugdige Nederduitsch Hervormde leraar, ds.
JWT (James) van Heerden, is dit inderdaad 'n 'rewolusionêre' daad.
Hy sluit sy getuienis af deur te sê:  "Aan Hom kom die eer toe!".
Die vraag is of Van Heerden se mentors en die Protestantse kerke

in die algemeen, die implikasies van hierdie getuienis snap?
'n Oordeel is onwetend gevel oor onder andere:

Die aanvaarding van dobbelgeld vir kerklike welsynsdienste.
Die verskraling tussen die grense van kerk en konsert.
Die kommersialisering en humanistiese vervlakking van kerk-

like tydskrifte om aan te pas by die mens se leefwêreld waarin man,
vrou en kind afsonderlik vermaak word en wat insluit -- onder-
houde met SABC se “7de Laan”-akteurs, artikels oor borskanker,
'n walglike weergawe van Prediker 12:1-8, foto's van huweliksher-
denkings en -herbevestigings, sport prestasies, kompetisies, veilings
en basaar stories met bisarre temas.

Die 1983 Bybel met sy Roomse ondertone.
Die Liedboek.
Die propagering van ongeloof in hoogdrawende terme deur die

prof. Van Aardes & Kie.,  wanneer hul die maagdelike geboorte en
opstanding van Christus bevraagteken --"ydele verstandsport" soos
Langenhoven dit beskryf.

Die skrapping van die NH Kerk se Artikel 3 om die kommuniste
ter wille te wees.

Die NG Kerk se Kerk en Samelewing, die Rustenburg beraad,

die Kairos dokument- en Belhar voorpratery, plus 'n magdom
ander.
In teenstelling met dié getuienis van terugkeer tot KERK WEES,

staan te gelyke tyd 'n oproep tot voorbidding vir die owerheid en 'n
bedekte veroordeling van die Afrikaners se nasionalisme, deur
prof. Piet Geyser (Die Hervormer 1/8/2005).   
Geyser is verontwaardig oor die "populistiese irrasionele optrede"

met betrekking tot die Jacob Zuma sage.  Die "populistiese irrasio-
nele optrede" rondom Zuma, na wie hy verwys as ikon (engel/-
heilige), word dan vergelyk met onder andere dié rondom die
Afrikanerheld Jopie Fourie in 1914!

Geyser sê verder:  "…dat ons met die grootste mate van nugter-
heid en getrouheid aan die evangelie moet volhard om te bid en te
werk aan 'n bestel waarin ons in volkome toewyding aan God en in
diens van ons naaste kan lewe".

Só 'n bestel was APARTHEID, met Christelike nasionalisme as
hoeksteen en is dié wat goed en bloed vir die behoud daarvan ge-
offer het, op die kerklike terrein as ketters en op die politieke ter-
rein as 'deranged buffoons' gebrandmerk!

Om lidmaatskap van die Broederbond (1970's) te bekom of te
behou, het 197 predikante van die drie Susterskerke destyds, 'n eed
geteken dat hulle die 'gemeenskap van die gelowiges' sal verbreek,
deur nie te assosieer nie, met Afrikanernasionaliste wat destyds om
beginsel redes van die NP weggebreek het -- die voorstanders vir
die behoud van apartheid!  Dít was gedoen onder die voorsitterskap
van 'n voormalige NG predikant.
Die gestorwe NP, NG Kerk en Broederbond met sy vele Susters-

kerk leraars, het die sleutelrol gespeel om Afrikaners op 27 April
1994 aan die kommuniste uit te lewer. 'n Godlose bestel met 'n hand-
ves van menseregte, waarin geen verwysing na God drie-Enig
geduld is nie en dus nie die papier werd is, waarop dit geskryf is nie.

Derhalwe is Geyser se verwysing onder die opskrif Die kerk in
gedrang, in dieselfde Hervormer, galgehumor. Onder dié hoof ver-
wys Geyser na die oor gelewerde storie, dat die priesters van die
Russiese Ortodokse Kerk besig was met redenasies oor die getal
tossels aan die togas, terwyl die kommuniste besig was om die land
oor te neem.  Die vraag is, sou ons nie beter daaraan toe gewees het,
had ons 'priesters' maar tossels getel?

Asof ons uitlewering aan die kommuniste nie genoegsaam was
nie, gaan Geyser steeds voort om die Afrikaner se Christelike
nasionale erfenis tot aan die wortel aan te tas.
Die briljante NG teoloog dr. Tobie Muller, skryf in 1913 sy groot-

se werk, Die Geloofsbelydenis van 'n Nasionalis. Hy sê:  "Gods-
diens sluit moraliteit in.  Daarom is dit reeds hierom 'n godsdien-
stige plig om nasionalis te wees…. Uit hierdie oogpunt beskou, is
papheid op nasionale gebied 'n religieuse oortreding, dit wil sê 'n
sonde".
T B Floyd sê:  "Daar is niks in die beginsels van nasionalisme wat

bots met die Tien Gebooie of met die Christelike gedrag soos deur
die Brief van die Apostel Petrus beskrywe..".

Die Hervormingsgetuienis van Van Heerden, is 'n pragtige voor-
beeld van hoe God inderdaad Sy Kerk (geloof) in stand hou.
Voorwaar 'n Storie van hoop én tydig!

(Susan Brink)
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HERVORMINGSGETUIENIS VANUIT MESSINA
'n “REWOLUSIONÊRE” DAAD

Vir Afrikaners het die woord hervorming vandag so polities besmet geword dat die oorspronklike 16de eeu
se betekenis daarvan op die agtergrond geskuif is. Dit is ook die puik woordkeuse van kommuniste oral, om
hul kommunistiese rewolusie, of die omkering van die bestaande orde, in 'n godsdienstige Hervormings-
gewaad te klee. Die ANC/SAKP/Cosatu alliansie is geen uitsondering nie. Cedric Mayson skryf in die kom-
munistiese ANC blad Sechaba van Oktober 1987 dat:  "Ons taak is om die kerke se agenda te lei met die
belofte van 'n nie-rassige demokratiese Suid Afrikaanse nasie op die grondslag van die FREEDOM CHARTER".



GEEN ware Afrikaner mag ooit vir Nelson Mandela as 'n volksheld
beskou nie. Christen-Afrikaners en Afrikanernasionaliste in hierdie
land mag nooit inval agter die mense wat Mandela as 'n "ikon"
beskryf nie. Die Afrikanerkind word deesdae in staatskole gebrein-
spoel en daar word van hule verwag om deel te word van die proses
van beeldpoetsing van Mandela deur hom as 'n Volksheld  of "ikon"
te beskou. Dit is egter ons plig om aan hulle uit te spel dat dit hulle
reg is om hulle daarteen te verset en die redes soos in hierdie artikel
uiteengesit, aan te voer.
Dit het mode geword in die media en by sommige Blanke kruipers

soos sportlui om na Mandela as 'n "ikon" te verwys.  Wat beteken die
woord "ikon"?  Die H.A.T. gee die volgende beskrywings "Beeld van
Christus"; "Engel" of "Heilige"; "Christus Beeld"; "Heilige Beeld";
"Afbeelding van Christus" en "Gewyde Portret".

Beeldpoetsing het in Suid-Afrika goedkoop geword. Maar as
Mandela as 'n "ikon" beskryf word, met ander woorde waar hy as
veroordeelde misdadiger, gesoute kommunis, vader van die terreur in
die jare 60's tot laat 80's en vernietiger van die Westerse beska-
wingsnormes, gelyk gestel word aan die Beeld van Christus, is dit
niks minder as Godslaster nie.  

Om die redes waarvoor Mandela in die tronk beland het te ver-
staan is 'n studie van die boek Gister se dade vandag se oordeel van
JPJ Coetzer noodsaaklik. Wie is Coetzer?  Hy was Sekretaris van
Justisie van 1974 tot 1979 en Direkteur-Generaal van Justisie van
1979 tot 1984, lid van die "International Bar Association", "Staats-
veiligheidsraad" en "Nasionale Verkeersveiligheidraad". Na sy aftre-
de in 1984 word hy as Senior Advokaat lid van die Pretoria Balie en
praktiseer vir 'n tydperk van 10 jaar.
Die tydperk waarin Coetzer moes toesien dat uitvoering gegee word

aan die wette wat daarop gemik was om Suid-Afrika van die ver-
swelging deur kommunisme met die gepaardgaande vernietiging
van strukture, uitmoor van onskuldige mense, swart en wit, en die
skep van anargie en chaos, kan dus beskryf word as die mees trau-
matiese tydperk in ons moderne geskiedenis.
Nelson Mandela, tesame met ander bekende terroriste soos Govan

Mbeki (vader van Thabo Mbeki), Walter Sisulu, Ahmed  Kathrada
en andere wat in die Rivonia-verhoor aangekla is, was almal lede van
die "High Command" van "Umkhonto we Sizwe" wat die militêre
vleuel van die ANC/SAKP alliansie was en nog steeds is.

Umkhonto we Sizwe beteken "Spies van die Nasie". Die simbool
van die spies is gekies omdat hierdie wrede moordwapen deur die
geskiedenis deur swart moordbendes teen witmense gebruik is.

Mandela was nooit bereid om deur onderhandeling voordele van
watter aard ook al vir die Swart mense te beding nie. Hy is op 5 De-
sember 1955 saam met 155 ander gearresteer waarvan 95 aangekla
is. Alvorens hulle van hoogverraad in die Hooggeregshof aangekla
kon word, moes 'n voorverhoor in die Landdroshof gehou word.
Hierdie verhoor het op 19 Desember 1956 in die ou Drilsaal in Twist-
straat in Johannesburg voor die Hooflanddros van Bloemfontein,
mnr F. Wessels, begin. Kort na die begin van die saak is al die beskul-
digdes op borgtog vrygelaat.  Vandag, onder 'n Swart kommunistiese
regering, sit Witmense wat op dieselfde klagtes teregstaan alreeds
meer as drie jaar in die gevangenis sonder dat hulle borgtog kon kry.
Dit is wat "Black Justice" genoem kan word.
As gevolg van sekere regsargumente is al die beskuldigdes, behal-

we 30 wat Mandela ingesluit het, destyds in 1956 vrygelaat.
Op 3 Augustus 1959 begin die saak teen hierdie 30 beskuldigdes

maar in Maart 1961 word hulle vrygespreek en die ANC/SAKP-

alliansie het die terroristegeveg voortgesit.
Die eerste twee fases van 'n kommunistiese geweldsoorname,

naamlik passiewe weerstand en onluste het hierna in alle erns begin.
So byvoorbeeld is die Sharpeville polisiestasie deur sowat 10 000
Swartes wat met stokke, kieries, messe, assegaaie, pangas, swaarde
en ander gevaarlike items aangeval. Nege en sestig aanvallers is
gedood en 178 gewond toe die polisie teen hulle opgetree het.
In terme van bestaande bevele van daardie tyd was die Polisie, wat

blykbaar maar 20 man was, gemagtig om hulself en die polisiestasie
te beskerm. Na die voorval het die Kommuniste aan die wêreld
voorgehou dat die rede vir die opmars was die beswaar teen die dra
van identiteitsdokumente. 

Om die terreurdade wat beplan was te bestuur het Umkhonto we
Sizwe (MK), waarvan Mandela 'n lid was, die volgende strukture
gestig. "National High Command",  "Regional Commands", "Local
Commands" en "cells". Aan elke vlak is sekere magte van sabotasie
toegeken. Op 26 Junie 1961, vanuit sy ondergrondse skuiling, reik
Mandela 'n verklaring uit wat die volgende dreigemente bevat: 

"I shall fight Government side by side with you until victory is won". 
"I will continue fighting for freedom until the end of my days". 

In Desember 1961 verlaat Mandela die land op 'n onwettige
manier en in dié tyd begin die terrorisme in felheid toeneem met
bomontploffings in Johannesburg, Durban en Port Elizabeth en
verskeie kragsentrales en kragmaste word opgeblaas.  Intussen het
Mandela weer die land ingesluip. Hy is op 5 Augustus 1962 weer
gearresteer en in Oktober 1962 gevonnis tot vyf jaar gevangenis-
straf vir onder andere die opsweping van werkers tot stakings, met
ander woorde finansiële sabotasie van besighede.  Hierna was hy 'n
held onder die gepeupel.  Intussen het die Kremlin al meer hulp aan
die sogenaamde surrogate van die ANC/SAKP-alliansie verleen,
maar ook groter beheer daaroor gekry.  In 1962 is die wet so ver-
ander dat sabotasie gelykgestel word aan hoogverraad, wat met die
doodstraf strafbaar was. Dit is gedoen omdat MK, waarvan Man-
dela, al was hy in hegtenis, in die High Command gedien het en het
hul operasie Mayibuye, die sabotasiefase van die guerrilla oor-
logvoering teen die Blanke regering van stapel gestuur. Sagte
teikens soos spoorwegstasies, winkelsentrums en kantoorgeboue is
uitgekies. In dié stadium het Rusland, Rooi China en Tsjeggo
Slowakye besluit om die terroriste van wapens, ammunisie en mili-
têre toerusting te voorsien en groot somme geld is ingesmokkel om
MK se bose planne te finansier.

Op die plaas Lilliesleaf, waar meeste van die bose planne gesmee
is, is dokumente gevind wat die planne uiteensit. Die volgende goe-
dere sou bymekaar gemaak word:  210 000 handgranate, l4 800
landmyne, 1 500 tydbomlonte, 144 ton ammoniumnitraat, 27 ton
aluminiumpoeier, 15 ton swart poeier.  

Uit laasgenoemde drie items sou meer as 300 ton hoogs plofbare
materiaal gemaak word.  Deskundiges het bereken dat die plofstof
genoeg was om 'n stad soos Johannesburg plat te skiet.
Ander planne het die volgende ingesluit:

Die ontplooiing van ten minste 120 goed opgeleide en selfver-
sorgde terroriste in verskillende dele van die land en die werwing en
opleiding van plaaslike mense vir guerrilla oorlogvoering.

Die "invoer" van 7 000 opgeleide guerrillas wat onder die bevel
van Rusland sou staan.

Die plant van landmyne in paaie, voetpaadjies en toegangsroetes
van mense wat die revolusie teengestaan het.
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Mandela is nie 'n held nie!
DIT het ‘n gewoonte geword om na die ANC-terroris, Nelson Mandela, te verwys as ‘n “ikoon” in die Suid-
Afrikaanse samelewing. Elke joernalis, sportman of vermaaklikheidskunstenaar wat graag by die kommuniste
wil kruip, word deel van die koor wat Mandela wil ophef tot ‘n byna “goddelike” figuur. MNR. TONIE MEIRING
ondersoek in hierdie artikel die verlede en Mandela se kriminele rekord, om die feite in perspektief te stel en die
klug en godslasterlike aard van die ophef oor dié ou kommunis te ontbloot.

(Vervolg op bl. 8)
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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
 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)

Mandela is nie ‘n held nie (vervolg)
Die aanval van polisiestasies, poskantore, administrasiekantore,

huise van Swart polisiemanne, kragsentrales, krag en telefoonlyne.
Verder is daar prontuit verklaar dat:  "The cornerstone of our gueril-

la operations is to shamelessly attack the weak but shamelessly flee
from the strong."

Een van die dokumente wat by Lilliesleaf Farm gekry is, was in
Mandela se handskrif onder die opskrif "How to be a good Commu-
nist". Hier volg 'n paar aanhalings uit die dokument:

"We, the Communist Party members are the most advanced revo-
lutionaries in modern history and are the contemporary fighting and
driving force in changing the society and the world".

"The Communist Movement still faces enemies which must com-
pletely crushed and wiped from the face of the earth".

"We must live and develop the reality in fighting to change the
world".

"To sacrifice one's personal interest and even one's life without the
slightest hesitation to the cause of the Party, is the highest manifes-
tation of Communist ethics".
Waarvan is Mandela en andere aangekla? In kort kan dit soos volg

saamgevat word:
Die werwing van mense, binne en buite die Republiek om plof-

stowwe te vervaardig vir die vernietiging van bates van die Staat.
Die opleiding van terroriste in guerrilla en militêre oorlogvoering

om 'n geweldadige revolusie te weeg te bring.
Die pleeg van 53 werklike sabotasie dade waardeur:

(i) die veiligheid en gesondheid van die publiek benadeel is.
(ii) die belemmering van Wet en Orde.
(iii) die vernietiging van lig, krag en brandstof toevoere.
(iv) die vernietiging van pos, telefoon en telegraaf installasies

en netwerke. 
(v) die belemmering van vrye beweging en verkeer.
(vi) vernietiging en beskadiging van Staats en privaat eiendom.
(vii) die bevordering van Kommunisme.
(viii) die ontvang van geld om terroriste dade mee te finansier.
In sy openingstoespraak in die hof het die aanklaer, dr Percy Yutar,

onder andere die volgende gesê:
"The accused (wat Mandela ingesluit het) deliberately and mali-

ciously plotted and engineered the commission of acts of violence
and destruction...”

"The planned purpose thereof was to bring in the Republic chaos,
disorder and turmoil --which would be aggravated by the operation of
thousands of trained guerrilla warfare units throughout the country". 

"Their confirmed operations were planned to lead to confusion, vio-
lent insurrection and rebelling, followed at the appropriate juncture by
an armed invasion of the country by military units of foreign powers."

Na die sluit van die Staat se saak kon Mandela onder eed getuig.
Dit is te betwyfel of die aflê van die eed deur 'n Kommunis enigsins
die waarheid na vore sou bring.  Mandela het die alternatiewe keuse
gekies en 'n onbeëdigde verklaring, wat voor die tyd aan die media
uitgedeel was, aan die Hof voorgelees. Hierdeur het hy ook die
moontlikheid van 'n strawwe kruisverhoor deur dr Yutar vryge-
spring. Die verklaring was egter niks meer as Mandela se politieke
manifes nie en daar kan baie min waarde aangeheg word.

Die Afrikanerhater, Alan Paton, het ter versagting van vonnis
gepleit en onder andere die volgende erkennings gemaak:

Die beskuldigdes het nie die mandaat van die gewone Swart
mense gehad om die Staat te probeer omver werp deur die ergste
misdade moontlik te beplan en te pleeg nie.

Die beskuldigdes het hulle volgelinge belieg deur nie te openbaar
dat hulle kop in een mus met die Kommuniste is nie.  
Die aarts terroris en Kommunis Walter Sisulu het toegegee dat die

ANC/SAKP alliansie tot op daardie stadium nooit meer as een
persent van die Swart bevolking uitgemaak het nie.  In sy uitspraak
het Regter Quartus de Wet, wie se aanstelling interessantheidshalwe
voor 1948 dateer, onder andere die volgende gesê:  

"People who organise a revolution usually plan to take over the
Government and personal ambition cannot be excluded as a motive".

"The crime of which the accused have been convicted, the crime
of conspiracy is in essence one of high treason".  "I have decided not
to impose the supreme penalty, which in a case like this, would usu-
ally be the proper penalty for the crime."  Mandela is dus gelukkig
hy het nie die doodstraf gekry nie.  
Regter Rumph het in 'n appélhofsaak gesê: "Die leier of enige per-

soon in 'n leierskapsrol in enige organisasie, kan hom nooit losmaak
van die gevolge van die besluite wat geneem is nie."  So onlangs soos
Maart 2005 het Regter Ronnie Bosielo dieselfde houding ingeneem
en 'n borgaansoek van aangeklaagdes in die "Boeremag" verhoor.

Om hierdie redes moet ons besef dat Nelson Mandela nie losge-
maak kan word van die optredes van MK nie.  Dink maar net aan die
Johannesburgstasiebom, die Kerkstraatbom, die Amanzimtotibom
en die wrede halssnoer-teregstellings deur Winne Mandela en haar
bendes. Dink aan die meer as 1 700 plaasmoorde, die duisende ander
moorde, verkragtings, kapings, bank- en ander rowe.

Dink aan die verval van die Staats-, Provinsiale- en Munisipale
dienste wat veroorsaak is deurdat Blanke kundiges net eenvoudig uit
diens gestel is bloot omdat hulle Blankes is. Dink aan die miljarde
rand wat deur korrupsie, bedrog en diefstal in die sakke van Swartes
beland het.
Gewese Regter President De Villiers het die volgende mening uit-

gespreek: "In my judgement the real cause, for the violent revolution,
is disclosed in the evidence in the Rivonia Case. The revolt was in-
spired by the Communists. The pattern is a copy-book communist
strategy i.e. create chaos by sabotage, by riots, by uprising, paralyse
the public services, create confusion and when the time is ripe, in-
vade, overthrow the Government and set up a communist state".
Dus, wie is die vader van al die wandade wat gepleeg is, die verval

van die dienslewering in die land, die werkloosheid, die spanning
tussen bevolkingsgroepe en die negatiewe houding van alle rasse-
groepe teen die land? Het Nelson Mandela verskoning gevra aan die
slagoffers van die bomontploffings, die sabotasie, die plaasmoorde
en die verkragte vroue en kinders? Nee hy het nie! Het hy hierdie
skokkende dade veroordeel en 'n beroep gedoen op die MK lede om
die voortsetting daarvan te staak. Nee hy het nie! Is hy voor die Waar-
heids- en Versoenningskommissie gedaag en vergewe vir sy wan-
dade? Nee hy is nie!
So hoekom moet die Afrikaner en veral die Afrikanerkind op skool

gebreinspoel word om hom as 'n heldefiguur te vereer?              


