
Die ANB het tot stand gekom as 'n bastion vir die Blanke Christen
en Afrikanernasionalis in 'n tyd toe dit wou blyk of selfs die laaste
vesting van ons volk ook deur swakkelinge uitgelewer is.  Met trots
en dankbaarheid vir die seën wat dié beweging die afgelope jaar kon
ervaar, het lede en ondersteuners letterlik vanoor die lengte en breed-
te van Suid-Afrika opgeruk vir die ANB se eerste verjaardagdinee.
Die verwelkoming by die dinee is deur mnr. Willie van der Grijp 
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DIE ANB IS EEN JAAR OUD!
IN November 2004 is daar uit vyandige geledere gespot
met die nuutgestigte Afrikaner Nasionalistiese Bewe-
ging. Daar is leuens verkondig oor 'n sogenaamde
"leierskapstryd" (en dit word steeds gedoen) en daar is
nie geskroom om mense in die proses te belaster en te
beswadder nie. Die ANB het al hierdie woelinge getrot-
seer. En op 5 November 2005 kon lede en ondersteu-
ners van dié beweging die heuglike gebeurtenis van die
ANB se 1ste verjaardag met 'n spogdinee in Verwoerd-
burg vier.

Roelf Martins het die voorreg gehad om ‘n heildronk in te stel op
die ANB se 1ste verjaardagdinee. Hier is hy aan die woord.

DIT is met leedwese dat die ANB, kort voor die ter perse gaan van
hierdie Nuusbrief, verneem het dat sy ondervoorsitter, Hendrik de
Wet, op 22 November 2005 tragies in 'n motorongeluk oorlede is. 
Hendrik het oor jare heen, soos net 'n De Wet dit kan doen, on-

baatsugtig sy plig nagekom teenoor sy volk. Hy het gereeld die
meer as 800 km vanaf sy plaas, Ebenhaezer in die Hofmeyer dis-
trik (waar die De Wets sedert die negentiede eeu reeds boer) ge-
reis, om vergaderings ten behoewe van sy geliefde Afrikanervolk
by te woon. Hy het 'n magdom vergaderings en Geloftefeeste
toegespreek in sy kenmerkende driftige, soms emosionele, styl.  

Minder as 18 maande gelede, het die HNP van Hendrik as
onderleier verwag om saam met die ongelowige pornograaf,
Dan Roodt, in dieselfde juk te trek. Hendrik se antwoord hierop
was: "As u 'n man soek om die stryd van die Afrikanervolk te stry,
dan moet u na my toe kom... maar ek is nié bereid om die pad
met Dan Roodt te loop met die Afrikanervolk se geskiedenis nie".  
Ná dreigemente van skorsing deur die HNP het Hendrik eerder

bedank, as om sy politieke beginsels en morele waardes te skei
van sy onverbiddelike Christelike geloof. Vir Hendrik was dit
maklik om te sê: "Néé, ek en my huis, ons sal die HERE dien".
In bogenoemde verband was Hendrik se verwysing na Markus

13:13 in die slot van sy artikel in hierdie Nuusbrief, inderdaad
ook op hom van toepassing -- "En julle sal deur almal gehaat
word, ter wille van My Naam, maar wie volhard tot die einde toe,
hy sál gered word!"  
Só het Hendrik gelewe en só het hy gesterwe.
In die lig daarvan dat Hendrik en Anita kinderloos was, was sy

betrokkenheid by die stryd soveel te meer merkwaardig. As onder-
voorsitter van die ANB, mede stryder en vriend, sal Hendrik se
heengaan 'n groot leemte laat.  Die ANB betreur sy heengaan en
bid die Here se vertroosting toe aan Anita en sy familie.

Hendrik het in April vanjaar 60 geword. Hy laat sy vrou Anita
en sy susters Deline Engelbrecht en Magdalena Griessel agter.
Ons as vriende, volksgenote en strydgenote is platgeslaan deur

die nuus van Hendrik de Wet se tragiese dood. Maar ons berus
terselfdertyd in die wil van ons Vader, wat nie kan fouteer nie.
Die digter het gesê: "Ek hou van 'n man wat sy man kan staan...
met 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk... en 'n wil wat so vas
soos 'n klipsteen staan." Ons salueer jou, Hendrik! As daar ooit
'n man tussen die Bittereinders onder die Bittereinders was wat
die volle verpersoonliking van hierdie woorde van die digter
was, dan was dit jy.                                                                            

HENDRIK DE WET OORLEDE

(Vervolg op bl. 4)



Die komende plaaslike verkiesings
DIE ANC/SAKP-regime het uiteindelik die datum aangekondig
vir die derde plaaslike verkiesings in die nuwe kommunistiese
bedeling. Nou sal die sirkus in alle erns begin. Die ANB se begin-
sels en doelstellings maak dit baie duidelik dat dié organisasie en
sy lede nié sal deelneem aan verkiesings in hierdie kommunistiese
bedeling nie.
Mnr Willie van der Grijp, voorsitter van die ANB, het dié bewe-

ging se standpunt soos volg verwoord in sy toespraak voor die
onlangse jaarvergadering: "Daar lê 'n munisipale verkiesing voor.
U weet wat ons standpunt oor deelname aan die regime se ver-
kiesings is. Ons is nie 'n politieke party nie, maar wanneer die tyd
daar is sal ons sekerlik 'n verklaring uitreik om die volk te maan
om nie te gaan stem nie. Deur te gaan stem word daar nie net
erkenning en legitimiteit aan die ANC se onwettige kommu-
nistiese grondwet gegee nie, maar ook erkenning gegee aan 'n
grondwet wat in stryd is met die Woord van God."
Hierdie verkiesings gaan in baie ander opsigte ook baie belang-

rik wees. Die ANC/SAKP-regime se huiswerk is gedoen. Die
kans is baie goed dat hulle ná die verkiesing ook landwyd 'n
tweederde meerderheid op plaaslike vlak sal hê. Hierdie toedrag
van sake gaan 'n groot faktor wees in die kommuniste se tweede
revolusie. Dit is juis op plaaslike vlak waar die samelewing tot
stilstand geruk kan word. Dit is nou reeds duidelik dat die
ANC/SAKP-regime nie in staat is om metrorade ordentlik te
bestuur nie. En na afloop van die komende verkiesings, sal hierdie
situasie vererger, veral as die ANC meer verteenwoordigers as
voorheen in die plaaslike rade kry. Die gevolge is logies -- wet-
teloosheid en agteruitgang van dienste in stede en dorpe sal daag-
liks vererger. Hierdie situasie sal op sy beurt weer omstandighede
kweek waar die kommuniste sal kan intree met hul planne ten
opsigte van die tweede revolusie. Dit sal nog meer chaos en wet-
teloosheid bring. En so sal ons baie vinniger kom by die punt waar
totale verval uiteindelik ook algehele ineenstorting van die stelsel
sal bring.
Die groot Afrikanernasionalis, Jaap Marais, het ons voor sy dood

aanhoudend gewaarsku dat die huidige bestel een of ander tyd in
duie sal stort en dat dit dan gepaard sal gaan met geweld. Die tyd
het aangebreek dat ons hierdie waarskuwing begin ernstig opneem
en planne in plek sal kry om die kragte van alle Afrikaner-nasiona-
liste te konsolideer, sodat ons die komende aanslag sal oorleef. 

Dan is daar die ander aspek van die verkiesing, wat direk 'n
uitwerking sal hê op die vraag wie almal as Afrikanernasionaliste
bymekaargebring moet word omdat hulle bymekaar hoort. Die
komende verkiesing sal ook die dag van waarheid wees vir die
stand van sake in Afrikanergeledere. 

Een ding is seker -- die plaaslike verkiesing van 1 Maart 2006
gaan ook 'n groot waterskeidingsdag in Afrikanergeledere wees.

Pretoria 150
SOOS ons in die vorige uitgawe van hierdie nuusbrief uitgewys
het, is Pretoria dié Afrikanerstad in ons land wat die nouste ver-
bintenis het met die geskiedenis van die Afrikanervolk. Daarom
was dit goed dat Pretoria se 150ste verjaardag behoorlik gevier is.
Hoewel die ANB weens verskeie redes nie by die amptelike vie-
ring betrokke was nie, was dit tog 'n dag wat deur Afrikaners ge-
vier móés word. Die ANB was egter reg om hom te distansieer
van die komitee wat die amptelike fees gereël het. Die ANB se
standpunt was dat daar nie saamgewerk kan word met liberale- en
veelrassige organisasies om so 'n fees te reël nie. Dit is in die ANB

se nasionalistiese aard om eerder 'n fees met minder mense te
ondersteun, as om saam te werk met liberaliste en veelrassige
organisasies, net ter wille van getalle. 
Uiteindelik is die ANB se standpunt reg bewys. Terwyl letterlik

alle ander Afrikaner-organisasies deel geword het van die ampte-
like fees, het die feeskomitee groot verleentheid oor sommige van
hulle gebring. Die ANB verfoei ook die wyse waarop die boere-
kommando's, wat aan die optog met honderde perde deelgeneem
het, deur die feeskomitee verneder is toe 'n bus met die veelras-
sige finaliste van 'n skoonheidskompetisie (sic) voor die perde-
optog uitgery het. Dit het gegrens aan verraad.

Daar is selfs gerapporteer dat sommige van hierdie veelrassige
groep "skoonhede" later in die amfiteater openlik gesit en rook het,
terwyl feesgangers besig was om die Transvaalse Volkslied te sing! 

Verder was dit besonder teleurstellend om in die pers te moes
lees hoe die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans
(GHA) betrokke was by 'n kompetisie waarin "kuns" misbruik is
as blatante propaganda van liberalisme en humanisme. Veral die
"skilderye" wat uiteindelik as wenners of kategoriewenners aan-
gewys is, was skokkend. As die ATKV of Rooi Gert Opperman se
Voortrekkermonument-organisasie alleen daarby betrokke was,
sou dit verstaanbaar gewees het, omdat hulle lankal aan die kant
van die vyand van Afrikanernasionalisme veg. Maar die GHA!
Hoe kan dít toegelaat word deur die bestuur van hierdie orga-
nisasie, wat deur die visie van Jaap Marais in 1994 herstig is om
die taalstryd namens die Afrikanernasionalis te veg in die nuwe
bedeling! Om darem sulke openlike propaganda van die liberalis
en die "nuwe orde" in die vorm van "kuns" met pryse te beloon!
Dit is openlike verraad.
Die bestuur van die GHA skuld die Afrikanervolk 'n verskoning.

Vuil spel met "grondhervorming"?
DIE kommuniste en hul ondersteuners raak blykbaar by die dag
meer ongeduldig met die grondroof-plan, wat onder die dekman-
tel van "grondhervorming" uitgevoer word. Dit is duidelik dat
hulle nie hou van die weerstand wat hulle ervaar uit Afrikaner-
geledere nie.

Brandstigting is sedert die 1800's deur swartes aangewend om
grensboere van hul grond te verdryf. Tydens die blanke bewind
het wetstoepassing dié tendens onderdruk. In die dekade wat die
1994 verkiesing voorafgegaan het, het brandstigting egter weer
begin toeneem. Die publisiteit wat Winnie Mandela geniet het toe
sy 'n vuurhoutjiedosie as intimidasie-wapen aangewend het, het
beslis hierin 'n rol gespeel.

'n Mens sou verwag dat, ná die ANC oorname, dié tendens sou
afneem, maar dit het egter in so 'n mate toegeneem, dat dit vandag
aan die orde van die dag is. Na die nasionale grondberaad in Julie
2005 te Johannesburg blyk dit dat die afbrand van weiding, lande,
vrugteboorde en plantasies op georganiseerde wyse geskied. Bene-
wens die brande wat deur die weerlig veroorsaak word, ontstaan
daar brande te gelyke tyd op verskeie plase regoor die land. Dít kan
nie aan toevalligheid toegeskryf word nie. Dele wat gered word,
word dikwels binne 'n week weer aan die brand gesteek.
Die aandrang van 'n ongekwalifiseerde versnelling van die grond-

hervormingsproses op die grondberaad, wat onder andere deur
die regime se Minister van Landbou en Grondsake,  Thoko Didiza
gesteun is, het waarskynlik iets hiermee te doen. Die gedagte is
ongetwyfeld om die blanke boer wat reeds onder die droogte ge-
buk gaan, met die afbrand van plase finansieël so te knak, dat hy
van die grond af moet padgee en sodoende sal die grondhervor-
mingsproses versnel word.
Van staatsweë se kant word min gedoen om brandstigters vas te

trek. Dit skep die indruk dat die wil ontbreek om wetgewing in
hierdie verband tot die letter toe te pas. Boere moet hulle staal teen
hierdie wyse van intimidasie en op georganiseerde wyse 'n poging
aanwend om self brandstigters vas te trek en voor die howe te
bring. Daar kan nie toegelaat word dat hierdie poging om hulle
van die grond af te dryf, nie aangespreek word nie.                
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Daar word deesdae so maklik en op gereelde basis na hierdie
geweldige ramp verwys, wat besig is om elke uithoek van die aarde
te bedreig, soveel so dat baie van ons wonder of die mensdom
werklik bewus is van wat hierdie term, naamlik globalisering, in
facto vir die onderskeie volkere (veral Christen volke) inhou. 

Soos wat die ingeligte persoon wel bewus is, word daar dikwels
in gesprekke -- ook artikels -- verwys na die sogenoemde "Global
Village", daar word gepraat oor die Illuminati en allerlei ander vreem-
de en minder vreemde begrippe. Weens die natuurlike geneigdheid
van die mens om altyd die makliker uitweg te kies, gebeur dit dan
ook baie dikwels dat wanneer ernstige onderwerpe, soos onder
andere hierdie tema ter sprake kom, die meeste hulle daarvan dis-
tansieer of noodgedwonge meedoen aan 'n gesprek wat hulle dink
hulle nie eintlik raak nie. 

Dit is opmerklik hoe hierdie gedragspatroon in die samelewing
begin deurwerk en die standpunte van groepe of indiwidue tot so 'n
mate bepaal, dat die "moderne" en "verligte" mens liewer enige ge-
sprek oor die essensie van sy/haar voortbestaan, probeer vermy. As
gevolg van hierdie ontwyking om die werklikhede van ons tyd te
sien vir wat dit is en die gebrek aan realisme, het daar 'n denksprong
in die gemoedere (geesteswêreld) van die moderne mens plaas-
gevind, wat hom verhinder/verhoed tot enige selfondersoek, met
die tragiese gevolg dat die grootste deel van die samelewing hom
op 'n glybaan van liberale denke bevind, wat stelselmatig sy eie
momentum opbou. 

Omdat die begrip globalisering wêreldomvattend is, met die uit-
eindelike doel om alles en almal te onderwerp aan 'n Nuwe Orde,
is die blote gedagte van 'n bestel, wat alles en almal gelyk maak, op
sigself weersinwekkend. 

Om dit te vermag, is dit baie duidelik dat 'n proses van onom-
keerbare verandering (hier ter plaatse FW de Klerk se visioen) deur
duistere magte geïnisieer en aangeskakel moet word, om die laaste
brokkie van hierdie legkaart in te pas by die groter geheel. In ons
Vaderland Suid-Afrika, het ons alreeds baie ver gevorder op hierdie
dwaalweg van selfvernietiging. Enkele voorbeelde is die aanvaar-
ding van 'n politieke party se valse versekerings dat daar wigte en
teenwigte sou wees --die aanvaarding deur kerke en baie van hulle
lidmate dat apartheid sonde is, was almal faktore wat bygedra het
en die nodige stukrag verleen het tot die uiteindelike aanvaarding
van swart kommunistiese oorheersing. 
Hierdie "openheid" en vervlakking in die gees van Christenmense

het tot gevolg dat spesifiek die Afrikanervolk, tot so 'n mate gede-
moraliseer is om ook die volgende en die daaropvolgende veran-
dering/hervorming wat op hom afgeforseer sal word, te aanvaar.
Demoralisasie is 'n noodsaaklike element van enige suksesvolle
revolusie. Daarom het die ou Sjinese strateeg Sum Tsu lank gelede
reeds gesê: "As jy 'n nasie wil oorwin, moet jy hulle eers demora-
liseer en hulle wil tot weerstand vernietig". Met hierdie brok kom-
munistiese strategie in gedagte, verg dit net eenvoudige boere-realis-
me om te besef dat die Afrikanervolk 'n sagte teiken geword het, vir
hulle wat subtiel besig is om die karakter van ons volk te vermoor.
Wanneer daar vandag 'n versigtige analise van moderne denkpa-
trone gemaak word, is dit baie duidelik dat daar 'n humanistiese
moraliteit besig is om te groei in die siel van die Afrikanervolk.
Gedurende die laaste ongeveer 50 jaar, het daar wêreldwyd 'n totale
kentering plaasgevind ten opsigte van aanvaarbare morele kodes,

wat as basis moet dien om onderlinge verhoudings tussen onder-
skeie volkere en state te bewerkstellig. Enkele voorbeelde is die
bedenklike "morele kodes" wat Suid-Afrika gebruik het om die
eertydse Rhodesië tot aanvaarding van swart meerderheidsregering
te dwing. Ook die houding van Brittanje teen Rhodesië. Op 19 Mei
1968 stel Harold Wilson 'n algehele handelsverbod teen Rhodesië
in, met volle steun van die Verenigde Nasies! Dieselfde "morele
kodes" is ook later aan Suid-Afrikaanse kiesers voorgehou om te
verander en maar te aanvaar, met die volle steun van die Westerse
wêreld. Teen die agtergrond van globalisering, verteenwoordig
hierdie insidente amper 'n nietigheid, maar tog is dit van die uiter-
ste belang vir die voltooiing van die Nuwe Wêreld legkaart en die
sogenaamde Nuwe Orde konsep, wat gevestig moet word. Miskien
moet hier net terloops genoem word dat, nadat Pik Botha voor die
VVO verklaar het dat sy regering se beleid “wegbeweeg van dis-
kriminasie” sal wees en premier Vorster dit in die Senaat opgevolg
het met sy "gee my ses maande"-toespraak (5 November 1974) -- 'n
toespraak ook geskryf deur Tienie Groenewald -- dit wêreldwyd
(globaal) verwelkom is. Selfs die swart Vrymesselaar, pres. Kaunda
van Zambië, het die toespraak verwelkom as “die stem van rede
waarop Afrika gewag het”. 1974 was die jaar van indringende hoë-
vlak gesprekke, want vir 'n tweede maal het Vorster ook pres. Banda
van Malawi --nog 'n swart Vrymesselaar -- in die geheim besoek. 

Om seker te maak dat hierdie knoop aan die suidpunt van Afrika
in belang van die voornemende wêreldheersers deurgehaak sou
word, het bepaalde Britse sakelui, Tiny Rowland van die Lonrho-
groep geïdentifiseer as hulle man in Afrika. Onnodig om te vermeld
dat die heer Rowland 'n hooggeplaaste Vrymesselaar was, wat uiter-
aard kontakte en vriende op hoë vlakke oor die hele wêreld heen
gehad het. Dit het dan ook net drie dekades geduur en siedaar,
Lonrho is uitgebou tot 'n multinasionale maatskappy, wat sy greep
op die meeste ekonomieë in Afrika verkry het. In hierdie proses van
finansiële magsbou in Afrika, is daar 'n groot deel van hierdie leg-
kaart voltooi tot bevrediging van die magte, wat telkens as oorwin-
naars met die buit wegstap. 

Hierdie samevatting van gebeure, slegs twee jaar nadat dr
Verwoerd uit die weg geruim is, laat mens besef dat daar magte aan
die werk is wat vir niks en niemand sal stuit nie. Hierdie scenario
wat opsommenderwys aan u voorgehou word, kan net sowel enige
ander plek in die wêreld afgespeel het. Al verskil sou wees dat die
betrokke persone ander name sou gehad het, maar die gemeen-
skaplike einddoel -- alleenbeheer oor die planeet aarde -- staan by
hulle vas!

Dit is met huiwering dat skrywer die volgende inligting met die
lesers van ons Nuusbrief wil deel, omdat die strekking daarvan
moontlik aanstoot mag gee. Tog moet daar kennis geneem word dat
hierdie "totale aanslag" (bekende woordkeuse van die Nasionale
Party) eintlik gemik is teen die siel van die Christendom. As daar
in aanmerking geneem word dat die Christene in Europa teen 'n
tempo van 32 000 siele elke Sondag die kerk van Christus verlaat,
sal dit seker nie vergesog of arrogant klink as skrywer beweer dat
wanneer daar van 'n aanslag teen Christene gepraat word, die Afri-
kanervolk hierdie diaboliese magte se hoof teikengroep sal wees
nie. Die res van die beskaafde wêreld en ook die minder beskaafde
lande, is reeds nie meer 'n faktor wat Christenskap aanbetref nie, 
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GLOBALISERING --
VERNIETIGER VAN NASIONALISME

ONS hoor en lees deesdae al hoe meer van “globalisme” of die sogenaamde “global village”. Die vraag is egter
of Afrikanernasionaliste werklik die gevaar van hierdie euwel verstaan? Wat is globalisme en hoe pas dit in by
die meesterplan van die magte wat nasionalisme teenwerk? MNR. HENDRIK DE WET, onder-voorsitter van
die ANB, werp in hierdie artikel die kollig op globalisme en waarsku teen die gevolge daarvan.
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behartig. Die ANB-dames het gesorg vir 'n smullekker driegang-
maal. Hier het mev. Sonja Venter weer die leiding geneem, soos sy
sedert die stigting van die ANB nog met elke vergadering ten opsigte
van die saal- en etereëlings gedoen het. Hiervoor is sy spesiaal deur
mnr. Van der Grijp bedank. Hy het ook 'n geskenk aan haar oorhan-
dig namens die beweging, uit dank vir haar onbaatsugtige werk. 

Voor die ete het mnr. Roelf Martins, een van die beskermhere van
die ANB, 'n roerende heildronk op dié beweging en op die stryd
van Afrikanernasionalisme ingestel. Mnr. Martins was die man wat
op 6 November 2004 die amptelike voorstel gemaak het dat daar 'n
nuwe beweging tot stand moes kom. Daarom was dit gepas dat hy
dié heildronk sou instel. 

Mnr. Manie van Heerden het gaste ook aan die ANB se unieke
grondslag en beginsels herinner deur dit op treffende wyse voor te dra.
Vroeër die dag het die ANB se vierde Hoofbestuursvergadering en

die eerste amptelike jaarvergadering plaasgevind. Tydens hierdie
vergadering is die Dagbestuur en Hoofbestuur van die ANB gekies.
Die eerste Dagbestuur is, soos verwag, onbestrede herkies. Mnr.
Willie van der Grijp is die voorsitter en mnr. Hendrik de Wet die
ondervoorsitter. Daarby is mnr. Mornay Jansen herkies as penning-
meester en mnr. Jannie Brink is weer die sekretaris. Die addisionele
lid is mnr. Johann Grobler.

Met die ANB se finansies gaan dit ook voor die wind. Dit word
baie gesond bestuur en die beweging is nou reeds in die posisie om
tweemaandeliks 'n nuusbrief uit te gee. Aandag moet egter nog op
takbestuursvlak geskenk word aan debietorders, wat groter seku-
riteit aan die ANB sal bied.

Die jaarvergadering, wat onder voorsitterskap van mnr. Hendrik
de Wet geskied het, is afgesluit met 'n besielende boodskap van
mnr. Willie van der Grijp. Mnr. Van der Grijp het Hoofbestuurslede
dringend gewaarsku teen nuwe pogings tot "eenheid" onder Afri-
kaners, wat ontroue leiers of organisasies met 'n bedenklike baan-
rekord bymekaar wil gooi in 'n eenheidsaksie, net ter wille van die
eenheid. Ons beginsels is vir ons kosbaar en geen tydelike voordeel
mag swaarder as ons beginsels weeg nie. Ons almal weet wat die
gevolge van die Afrikaner Volksfront, die AEB en ander soortge-
lyke samewerkings planne was. 'n Herhaling daarvan kan net die
noodsaaklikheid vir die konsolidasie van Afrikaners wat uit inner-

like oortuiging bymekaar hoort, vertraag. So sal die herlewing van
Afrikanernasionalisme op die lange baan geskuif word. 

"Ek weet dat baie van ons mense sien dat die gety al meer teen
die Afrikanervolk draai, en in vertwyfeling kom. Hulle begin won-
der of daar ooit redding sal kom as daar nie 'saamgewerk' word
nie. Uit vertwyfeling of wanhoop gryp hulle dan enige geleentheid
aan wat op die oog af goed klink om eendragtigheid te bevorder, al
sou dit die prysgawe van enkele beginsels beteken. Feit is egter dat
die prysgee van een enkele beginsel uiteindelik lei tot selfvernietig-
ing", het mnr. Van der Grijp gesê.
Die prysgawe van beginsels het ons volk deur sy geskiedenis duur

te staan gekom. Slegs in beginselvaste tye het dit goed met ons volk
gegaan. Ook in die tye wat hierdie volk van ons groot krisisse
beleef het, het die terugkeer na daardie beginsels wat in die Woord
van God openbaar word, tot gevolg gehad dat ons volk daardie kri-
sisse kon oorkom. 
Die ANB se taak is om die herlewing van Afrikanernasionalisme

te bevorder.  As daar nie 'n herlewing van Afrikanernasionalisme
plaasvind nie, sal jy min hê wat vrywillig hul lewe op die spel sal
plaas vir die herwinning van die Afrikanervolk se vryheid, het mnr.
Van der Grijp gewaarsku.                                                        
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Die ANB is een jaar oud (vervolg)

behalwe vir kleiner geïsoleerde groepies, wat sporadies voorkom. 
Ons moet kennis neem dat Lenin vroeg in die vorige eeu reeds aan

studente van die revolusie in Moskou gesê het dat die vrugbaarste
veld van die infiltrasie van die Marxisme, in die godsdiens gevind
sal word, omdat godsdienstige mense baie naïef is en maklik mis-
lei kan word, solank dit net in 'n godsdienstige begrip geklee is. In
die lig van hierdie dogma, is die fenomenale sukses wat alreeds
behaal is met die infiltrasie van kerke in die Weste, toe te skryf aan
die feit dat die magtige Wêreldraad van Kerke, wat namens 400
miljoen Protestantse Christene praat, reeds ten volle beskou kan
word as 'n frontorganisasie vir die Nuwe Orde. Twee dekades ge-
lede het hierdie bose liggaam reeds $5 miljoen aan 130 organisasies
wat rassisme beveg geskenk. Is u kerk geaffilieer by die Wêreldraad
van Kerke? Indien wel, sal u spoedig beleef hoe die woorde van
Desmond Tutu  ook vir u in vervulling sal gaan toe hy gesê het: "Die
koninkryk van die hemele" het nou in Zimbabwe neergedaal. 

'n Baie belangrike begrip in die filosofie van die kommunis/
Marxis/Antichris, is die materialisme. In hulle verklarings probeer
hulle die oningeligte oortuig dat daar geen bonatuurlike of geeste-
like verklaring vir materie is nie. Marx het self beweer dat alle
vorms van lewe deur 'n natuurlike evolusieproses tot stand gekom
het. Marx was ook onder andere 'n groot bewonderaar van sy tyd-
genoot, Charles Darwin. In sy boek The Origin of Species “ontrafel”
Darwin die ontstaan van die mens met sy evolusieteorie. Nadat
Marx hierdie boek gelees het, verklaar hy: "Darwin het God die
doodhou toegedien". U sal dus besef, geagte leser, dat ons hier te

doen het met Satan self. Daardie verklaring van Marx bring ons by
die uiteindelike doelwit -- die vernietiging van die mens se geloof
in God drie-Enig. 

Omdat dit die einddoel van hierdie sogenaamde "demokrasie" is
wat ons tans beleef, is die artikel gerig op die Geloftevolk. Dit moet
dien as reddingsboei in ons uur van benouing. Dit gaan aan daardie
oorblyfsel wat nog nie die knie gebuig het nie. Hulle is die laaste
brok van die legkaart, wat nou deur welvaart, afval en vervlakking
van kerke, humanisme en die Nuwe Orde geskuur en geslyp (ge-
transformeer) word om te pas in die legkaart van die Nuwe Babi-
lon. Is u gereed vir die koms van die antichris? 

Medestryder, daar is áltyd Hoop -- laat die klem val op Markus
13:13 - “En julle sal deur almal gehaat word, ter wille van my Naam,
maar wie volhard tot die einde toe, hy sál gered word!”              

Globalisering -- vernietiger van Nasionalisme (vervolg)

Geloftefees: Paardekraal Feesterrein - Krugersdorp
Vrydag 16 Desember 2005

6:00  -  Oggendgodsdiens
9:00  -  1880 Gelofte

9:10  -  Feesboodskap deur Prof. H van der Wateren
12.05  -  Afsluiting

Vir volledige program skakel met Wilma Oberholzer by 
084 732 4177. Bring 'n piekniek mandjie en kuier op die

boomryke terrein.

Mnr Willie van der Grijp - hy is op die ANB se eerste jaarverga-
dering herkies as voorsitter van dié beweging. Hier spreek hy
Hoofbestuurslede toe op die vergadering in Verwoerdburg.



In Augustus 2004 is Ake Green, 'n pastoor in Swede, tot een maand
tronkstraf gevonnis omdat hy gepreek het teen homoseksualisme,
en 'n homoseksueel daardeur verontrief is. Die aanklaer in die saak
gee as verduideliking die volgende: "One may have whatever reli-
gion one wishes, but [the sermon] is an attack on all fronts against
homosexuals. Collecting Bible [verses] on this topic as he does
makes this hate speech."
Geloofsvryheid beteken dus in Swede alleenlik vryheid om geloof

te kies, maar nie te preek nie, veral nie oor die toekomstige
"ongerief" van die helse vlam vir homoseksuele nie!
Soos in Swede, word ons "menseregte" in Suid-Afrika ook stadig

maar seker ingekort. In Beeld van 1 November 2005, word by-
voorbeeld berig dat e-posse en telefoongesprekke voortaan in
terme van die nuwe Wet op die Onderskepping van Kommunikasie
en die Voorsiening van Kommunikasieverwante Inligting, onder-
skep mag word. Ons is wel bewus van ander bose ontmagtigende
wette, byvoorbeeld anti-eiendomsreg wette.  
Amerika:Haatspraak-wetgewing, wat die "1st Amendment" van
die VSA-Grondwet inperk, is tans op die nippertjie om daar aan-
geneem te word. Besorgde burgers het egter tot dusver dit verhoed.

Die organisasie wat dit bevorder, is die Anti-Defamation League
(ADL) of B'nai Brith. Hierdie geweldig magtige Joodse organisasie
het hul hoofkwartier in New York, waar 'n omvattende databasis van
"haters" opgebou word. Hul doel is om alle "anti-semitisme", "rassis-
me", "homofobie", en alle forme van "onverdraagsaamheid", te krimi-
naliseer. Daar is ook pogings om hul definisies van terme soos "onver-
draagsaamheid" (prejudice), die gesaghebbende in Amerika te maak.
Die ADL poog om "verbale geweld" gelykgestel te kry aan "fisiese

geweld." En dit was die oortreding van Ake Green in Swede -- sy
preek het 'n homoseksueel "emosionele geweld" aangedoen.
Europa:Wêreldwyd het die ADL2100 losies, en is in 55 Europese
lande gevestig, waar hulle tans besig is om die Organization for
Security and Co-operation te stig. Dit sal 'n massiewe anti-haat-
spraak organisasie wees, die  ADL-waghond in Europa, wat "haat"
daar sal beveg.
Suid-Afrika: Haatspraak-wette is reeds beplan vir Suid-Afrika, in
die vorm van die Wetsontwerp tot die Wet op Haatspraak van 2004.
Omdat die ANC 'n ondertekenaar is van die VN se Konvensie op die
Eliminasie van alle vorme van Rasse Diskriminasie, verplig artikel
4(a) daarvan die ANC om wetgewing in te stel om haatspraak te
kriminaliseer. 
Artikel 9 van die RSA-Grondwet asook die Wet op die Bevorde-

ring van Gelykheid en die Voorkoming van Onbillike Diskrimi-
nasie (Wet 4 van 2000), verbied tans haatspraak, maar 'n persoon
kan egter nie tans strafregtelik daarvoor vervolg word nie, 'n situa-
sie wat nou verander gaan word.
Die resultaat gaan wees dat wat tans as "anti-semitisme", "homo-

fobie", "rassisme" ensovoorts bekendstaan, onder die generiese ter-
me "haat" en "haatspraak" tuisgebring en vervolg gaan word.
Straf: Die Wetsontwerp stel voor 'n maksimum van 3 jaar tronk-
straf, en/of 'n boete vir die eerste haatspraak-oortreding. Tweede en
verdere oortredings is strafbaar met ses jaar tronkstraf en/of 'n boete.
Publieke kommentaar: Ongelukkig moes kommentaar op die
Wetsontwerp reeds teen 14 Junie 2004 gelewer gewees het. 
In 'n ironiese vertoon van anti-Blanke haatspraak, het die "Freedom

of Expression Institute" (FXI), Blankes sommer by voorbaat aan-
gekla in sy kommentaar:“…the government's effort to institute such
a law is laudable because in the last few years, South Africa has
witnessed a shocking rise in incidences of race based and racially

motivated crimes. Such acts include painting black people white,
making black people eat faeces, dragging black people to death
behind bakkies, using black people as guinea pigs for police dog
training and very recently, feeding black people to the lions. Gay
people have also been subjected to acts of harassment and physi-
cal attacks on account of their sexual orientation.”
Die FXI gaan verder deur, soos Mbeki, die vyandskap teen Blan-

kes te verbloem agter die "have/have not"-mombakkies. "Poor and
powerless" (swartes) moet moeiliker kan "haat", as die "powerful"
(Blankes).
"FXI has argued that whereas racism is not the preserve of white

perpetrators and though it is underpinned by a power relationship
pitting the powerless against the powerful, in practice, it is the poor
and weak who often need protection from the Constitution, not the
rich and powerful, who can afford the protection of both the civil
and criminal justice systems. The institute has pointed out that in
South Africa, the net victims of hate crimes have invariably been
black people, while ironically, it is the same black people who have
been the overwhelming subject of recent hate speech complaints to
bodies such as the South African Human Rights Commission. For
this reason, the institute has cautioned that we ought to examine
carefully how the proposed law will affect the right of the poor and
powerless to express themselves freely, given the potential likeli-
hood of their utterances being met with criminal sanctions."
Waarom is dit so maklik en modieus om Blankes te belaster?

Net Blankes is haters: Op 14 Oktober 2005, oor 'n Ameri-
kaanse kabel-TV program roep 'n Swarte, Dr. Kamau Kambon,
voor 'n gehoor van die Howard Law School, vir "globale eliminasie
van alle Blankes". In ons eie land word "Kill the Boer", en "Africa
for the Africans" steeds onverhinderd uitgeroep. Hierdie mense is
egter nie "haters" nie. Hoekom kan net Blankes "haters" wees?

Die antwoord is dat dit alles gaan oor mag. Histories was die
Blankes die wêreldheersers. 'n Opstandige gees is egter by die ge-
peupel gekweek, dat dit onaanvaarbaar en boos is, en die oorsaak van
alle ellende. Daarom is dit vandag modieus en maklik om die Blanke
te ontmagtig, want dit word aanvaar as diens aan die mensdom.

Die gepeupel is bedrieg tot Blanke vyandskap met die leuen dat
Blanke ontmagtiging "power to the people" sal beteken. Ons heer-
skappy gaan egter nie oor na die "people" nie, maar na die ADL's
en VN's van die wêreld. Die ANC kriminaliseer nie haatspraak op
eie inisiatief nie, maar word verplig daartoe deur hul nuwe base, die
Joodse VN.
Agter haatspraak-wetgewing skuil dus ontmagtiging van Blankes, as

deel van  uiteindelike beëindiging van Blanke heerskappy. Totale dis-
integrasie moet oor hom gebring word, en hy mag geen wapens of
eiendom hê om homself te beskerm daarteen nie. Deur haatspraak
wetgewing, mag hy hom ook nie daarteen uitspreek nie. Die ware
motivering van die wetgewing teen "haatspraak", is defnitief nie ont-
ferming vir swartes, vroue, Moslems, of homoseksuele nie. 

Die vraag is nou of gaan ons bedwelmde volkie hierdie moord-
komplot teen ons aanvaar, of gaan ons terugkeer na ons Eerste
Liefde, en dan opstaan in die baie kort tydjie wat ons nog eiendom,
wapens en "vrye spraak" het? 

Sekerlik is daar niks in hierdie artikel wat nie reeds lankal in die
Woord gewaarsku is nie. Uiteindelik sal die Bybel ook as "haat" ver-
ban word. Die Bybel is "anti-semities", "rassisties" "homofobies", ens.
Wanneer dit gebeur, hoe sal diegene wat tans nie eers wil opstaan vir
hul eie nageslag ten koste van 'n rugbywedstryd nie, dan opstaan vir
God se Woord, waarskynlik ten koste van hul eie lewens? Alleen 'n 
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HAATSPRAAK
DIE term “haatspraak” het ‘n modewoord geword in ons tyd. Dit is egter ‘n baie belangrike wapen wat die
vyand teen Christene en nasionaliste oral in die wêreld begin gebruik. DAWIE BUITENDACH het hierdie
verskynsel van nader bekyk.

(Vervolg op bl. 7)



Psalm 127 - “As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk
die wat daaraan bou.”
Wie is die Boere-Afrikanervolk --algemeen verwys na as die Afri-

kanervolk? 
Dis 'n blanke bevolkingsgroep aan die suidpunt van Afrika wat

saamgesnoer word deur hul: 
Protestantse Christelike geloof in een ware Drie-enige God
Liefdevolle instandhouding van hul taal --Afrikaans
Eendragtige nasionalistiese vryheidstrewe na 'n eie Vaderland

Sowat 'n eeu gelede het vader JD Kestell die volgende stelling en
vraag in sy "kort geskiedverhaal"-publikasie Die Voortrekkers neer-
geskryf: "Vele Afrikaners weet weinig van hulle eie geskiedenis. Is dit
omdat dit iets is wat hulle tot oneer strek?"

Die stelling en die vraag kan gepas ook vandag gestel en gevra
word en die antwoord is presies dieselfde soos wat Kestell dit
bewoord het in die einste uitgawe: "Nee! Hulle het nie beter op
hoogte kon gewees het nie. Hulle onkunde te wijt aan 'n stelsel van
onderwijs, wat duidelik die doel gehad het om die Afrikaner los te
maak van sij verlede, en also sij bewussijn en sij inidividualiteit uit
te wis. Dié stelsel van onderwys was so ingerig, dat die Afrikaanse
kind die geskiedenis van sij eie volk nie moes leer nie -- hy moes
onderwijs ontvang in die van 'n ander nasie. Hij moes voor alle
dinge goed onder die indruk kom van die mag van die luisterrijke
geskiedenis van die Engelse volk. En die gevolg het ook nie uitge-
blij nie. Die kinders van Suidafrika het die geskiedenis van
Engeland tamelik goed geken. Hulle kon die name opsê van al die
konings van Engeland, en die datums gee van al die voornaamste
gebeurtenisse in verband met die geskiedenis van dié land. Maar
hulle het nooit gehoor nie van Jan van Riebeek en Simon van der
Stel; en hulle het maar die flouwste idee gehad van wie Piet Retief
en Potgieter en Andries Pretorius was. Gelukkig is daar 'n ander
dag aangebreek."
Inderdaad "is nou weer so 'n dag aangebreek". Soos die Afrikaner

byna 'n eeu gelede voor 'n kruispad gestaan het ten opsigte vanwaar
en wie hy is, so staan ons vandag weer by die einste kruispad. Weer-
eens word ons en ons kinders in 'n stelsel gedwing waar ons van ons
verlede, ons bewussyn en individualiteit moet vervreem. Dié
aanslag is egter nou veller as ooit, aangesien die Imperiale Engelse
regering 'n eeu gelede hoofsaaklik moes staatmaak op die onder-
wysstelsel om hul doktrine af te dwing. Vandag se aanslag word
gevoer op soveel terreine, synde die tegnologie sedertdien soveel
ontwikkel het --een magtige en moderne onderwysstelsel, televisie,
internet, ens. Ons kultuur en geskiedenis word "dood geswyg" en
vervang met onverwante en volksvreemde doktrine. Oral oor word
uitgebasuin --sou daar enige verwysing vandag wees na die Afrika-
ner se geskiedenis -- hoe die geskiedenis ons volk tot oneer sou
strek. Die bou en instandhouding van die Afrikaner se huis word
inderdaad nie meer opgedra aan God nie.

Daar is egter, soos 'n eeu gelede, weereens 'n ontwaking onder
Afrikaner geledere in terme van Afrikanernasionalisme wat so
onderskat is deur vele vroeëre onderdrukkers. Die volgende aan-
haling uit JD Kestell se Die Voortrekkers verwys: "Maar wat
bepaald genoem moet word als oorsaak van die ontwaking van
onse nasionale selfbewussijn is die beoefening van onse eië taal. In
die begin het ons taal gestoei om te oorleef, soos 'n swakke kind in
'n ongesonde omgewing. Onse taal moes in die begin strij teen
vriend, sowel als vijand. Toe hij begin te praat als ‘Patriot’en ‘Ons
Klijntjie’het dit vir vele gelijk alsof sij spraak onbeskaaf was. Maar

dit was nie onbeskaafde taal nie, dit was kindertaal. Jare het voor-
bijgegaan; en toe klink onse spraak anders in die monde van Jan
Celliers, en Totius, en Malherbe en Leipoldt. Ons luister en ons
word ontroer. Ons hoor dat hier die taal is van onse siel -- onse eië
siel. 'n Nuwe geboorte is daar. Die volksbewussijn is ontwaak. So
het dit gekom, dat onse taal die sterkste faktor in die ontwaking van
onse individualiteit is geword. Hierdie dinge het dan algaar
meegewerk om ons te doen vra wat ons eiëntlik is; maar nie alleen
wat ons is nie, maar ook waar ons vandaan kom? Die belang-
stelling in onse geskiedenis was gewek!"
Inderdaad beleef ons vandag weereens "Die volksbewussijn is ont-

waak". Sou ons die ontwakende volksbewussyn, die soeke na wat
ons eintlik is en waar ons vandaan kom ondersoek, sal ons 'n deur-
lopende volks karaktereienskap van die Afrikaner bemerk wat 'n
eeu gelede ingebore was en vandag nog integraal die Afrikaner is.
Dit is die Afrikaner se nederige erkentlikheid en geloof in die gena-
de van God Drie-enig ten opsigte van die beskikking van die lot
van die Afrikanervolk -- laat God, deur Sy volmaakte wil, die Afri-
kaner se huis bou. Met dit as basis vorm die Boere-Afrikaner se
geloof, taal, geskiedenis, eendragtige nasionale bewussyn en vry-
heidstrewe sy kultuur en unieke aard. 

Die Afrikanerkultuur -- synde bestaande uit drie pilare naamlik
Christelike geloof, taal en geskiedenis -- is op alle terreine uit die
hedendaagse bestel verwyder, selfs herskryf en word verswyg ten
einde die Afrikaner identiteitloos en karakterloos te laat. 'n Klein
groepie Afrikaners weier egter om toe te gee aan hierdie misvor-
ming van sy wese en het 'n paar tuistes geskep vir die behoudendes
onder die volk. 
Histories het die Afrikaner kerke 'n integrale rol gespeel in die her-

denking van spesifieke gebeurtenisse in die geskiedenis van die
Afrikaner, synde hierdie gebeurtenisse deurgaans God al die eer
gegee het vir die uitkoms van 'n spesifieke gebeurtenis. Die kerk
het erkentlik die Hand geëer wat die Afrikaner se huis bou.

Vanmelewe is herdenkingsdae soos Krugerdag en Stigtingsdag
met trots aangedui op ons kerkkalenders. Heldedae is herdenk tot
eer van God en nie tot verheerliking van enige betrokke persoon of
held nie. Die helde se openlike getuienis van God se genade en
beskerming is erken en sodoende is 'n nasionale trots ontwikkel wat
gebaseer is op die Afrikanervolk se erkenning van sy afhanklikheid
van God en nie van mense nie.
Die aard van herdenkingsdae was dus aangebied in die vorm van

groot volk saamtrekke waartydens die betrokke held(e) se getuie-
nis(se) voorgehou is, Psalms en Gesange is gesing as lofprysing, uit
die Bybel is gelees en daar is gebid om die voortsetting van God se
genade en beskerming. Die dag is dus gewy aan God en nie aan
enige persoon of persone nie. Herdenkingsdae is nie gebruik om
die Afrikanervolk of enige persoon te verhef teenoor enige ander
volk of individue nie.

Hierdie herdenkingsaamtrekke is vroeër geadverteer in die nasio-
nale media.  Die betrokke dae was op nasionale-, korporatiewe- en
kerkkalenders aangebring. Met tyd het dinge egter verander. Oor die
afgelope twintig jaar is daar vir die Afrikaner donkie-ore aangesit,
wat hom laat twyfel het aan homself en skaam gemaak het vir sy
verlede. Tans word die Afrikanervolk se geskiedenis doodgeswyg en
slegs 'n paar Afrikaners herdenk en oordink sy geskiedenis met
trots in die privaatheid van hul huise. Die wyer Afrikaner gemeen-
skap word glad nie meer blootgestel of herinner aan sy herkoms of
verlede nie.
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AFRIKANERVOLK! VAN WAAR-NATOE?
WAT het geword van die Afrikaner se volksbewussyn? Is ons weer terug by die kwelvraag wat vader Kestell
byna ‘n eeu gelede opgehaal het, toe hy opgemerk het hoe die Afirkanerkind al hoe verder van sy volk se
kultuur en geskiedenis gedryf is? Wat staan die Afrikaner van 2005 te doen om weer die nasionalistiese
volksbewussyn by die volgende geslag wakker te maak of op te skerp? CHRISTI HOUGH gee meer per-
spektief hieroor in hierdie artikel.

(Vervolg op bl. 7)



Die geskiedenis rondom 16 Desember 1838 is welbekend. Dit is
ook heel omslagtig en kan nie volledig of samehangend in 'n kort
artikel bespreek word nie. Daarom is dit raadsaam om eerder te kyk
watter lesse daaruit te leer is en of ons nie opnuut 'n boodskap van
hoop en inspirasie kan kry uit die verhaal van Bloedrivier, wat kan
dien as aansporing vir Afrikanernasionaliste van vandag nie.
Dat ons as volk vandag, in 2005, weer by 'n krisisuur in ons bestaan

gekom het, is algemene kennis. En min van ons sal twis oor die feit
dat hierdie huidige krisis ook vergelyk kan word met die oorle-
wingstryd van ons voorvaders by Bloedrivier. Daarom is daar twee
faktore van die geskiedenis van Bloedrivier waarna ons weer kan
kyk om ons gees te versterk en ons strategiese denke te orden.
Eerstens is daar die feit dat die Trekkers van Bloedrivier nie moed

opgegee het na al die terugslae wat hulle in die maande voor die Slag
van Bloedrivier beleef het nie. Kort tevore was hulle byna leierloos,
veral weens die moord op Piet Retief en die dood van Gerrit Maritz.
Dan was daar die geweldige terugslae van die massamoorde by
Wenen, Moordspruit en Blauwkrans, wat fisiese en geestelike ver-
woesting gesaai het onder die Trekkerfamilies. Dít alleen sou menige
mens gebreek het en laat besluit het om terug te keer na die Kaap. 

DESEMBER 2005                                                     ANB NUUSBRIEF                                                                          7

LESSE UIT GELOFTEDAG
SO baie kan gesê word oor Geloftedag en spesifiek oor die Gelofte van 16 Desember 1838. Die meeste
Afrikanernasionaliste glo dat dít juis die dag was waarop die Afrikanervolk gebore is. Daardie wonderwerk
van Bloedrivier was die belangrikste anker waaraan die Afrikaner kon vashou vir dekades daarna. Dit was
die bewys dat God 'n doel gehad het met hierdie volk. Dit was die dryfveer vir geslagte Afrikaners wat sou
volg om hul roeping tot die uitbou en opbou van ons vaderland gestand te doen.

diepe bekering van ons volk kan so 'n wonderwerk voortbring.
Ons kommissie as gelowiges, as Geloftevolk van Suid-Afrika, is om

die Woord van God hier te beskerm tot ons Meester terugkeer. Op
grond daarvan hou ek dit aan u voor, geagte Leser, dat u in die toe-
koms vervolg gaan word as 'n "hater". Maak u gereed daarvoor. Maar
vind troos dat dit 'n teken sal wees dat u is op die regte pad is.     

Die gevolg is dat die Afrikaner onder andere nie meer sy geloftes aan
God nakom nie. Die Afrikaner gee nie meer erkenning aan die groot
weldade wat God in sy geskiedenis gewil het nie. Onder andere is
selfs die Afrikaner se Bybel herskryf -- onder die dekmantel van die
"nuwe vertaling" --ten einde die Afrikaner anders te laat dink en voel
oor homself, sy geskiedenis, sy verhouding met sy medemens en as
uiterste ten opsigte van sy verhouding met God. Die Afrikaner word
gedwing en gekondisioneer om in 'n nuwe wêreldorde, wêreldse
dinge te vereer en op te hef soos: deelname aan ander volkere en groe-
perings se oorwinnings en mense-vereringfeeste met die herdenking
van Vryheidsdag, Jeugdag, Vrouedag, Versoeningsdag, ens. waarty-
dens die mens se vermoëns en prestasies verheerlik word en God
geignoreer word. Die hartseer is dat die meerderheid Afrikaners dit
so aanvaar. Die Afrikaner word identiteit- en karakterloos en word
deel van 'n mensemassa wat homself verheerlik en God verloon.

Slegs deur die aktiewe betrokkenheid van die APK, CVO-skole
en ander "laaste vestings" by Afrikanervolksherdenkingsgeleent-
hede kan ons verseker dat ons volksbewussyn nog sluimer, nog
slaap, nog ontwaak, maar eerder wakker, lewend, groeiend en ont-
wikkelend voortstu. Hierdie betrokkenheid behoort die Afrikaner
in staat te stel om met trots, waardigheid en eer, maar tog in ne-
derigheid, weereens erkenning te gee aan sy geskiedenis. Soos wat
"Onse taal moes in die begin strij teen vriend, sowel als vijand" so
sal ons ook vind dat vriend en vyand teen hierdie poging gaan stry
-- elk met sy of haar persoonlike motivering. Ons moet egter nie
toelaat dat dit ons van stryk laat bring nie. Ons is dit aan onsself,
ons nageslag, maar meer as alles is ons dit in nederige erkentlikheid
aan God drie-Enig verskuldig, synde God in Sy genade en almag
beskik oor die lot van volkere en nasies -- aan Hom al die eer vir
die geskiedenis van die Afrikaner; aan Hom al die eer vir die bou
van die Afrikaner se huis!
Komdt. Jopie Fourie is op Sondag, 20 Desember 1914, voor 'n vuur-

peleton om die lewe gebring. Die aand voor sy teregstelling het hy die
volgende pleitbrief aan sy volk geskryf: "Wees getrouw aan uw Volk,
aan uw tradities, aan uw Godsdiens en aan uw God. De Here zal u
leiden en u de weg wijzen waarheen gij moet gaan," en "Wees
getrouw tot de dood. Wees getrouw aan uw tradities, aan uw volk, aan
uw taal. God zij met u allen tot wij wederzien."

Haatspraak (vervolg)

Afrikanervolk! Van waar-natoe? (vervolg)

Die tydige aankoms van 'n inspirerende leier soos Andries Pretorius
het die Trekkers egter uit hul put van moedeloosheid opgehef. Hulle
het in die geloof begin voorberei om die Zoeloemagte te straf. En
met hul onwrikbare geloof in God, het hulle weer moed geskep om
voort te veg en los te kom uit die hopelose situasie waarin hul geknel
was. Geloof en aksie het saamgewerk. Hulle het nie op 'n hoop gaan
sit en bid en verwag dat God alleen die wonderwerk sou bewerk nie.
Nee, terwyl hulle in opregte geloof die gelofte afgelê het en selfs
vooraf erken het dat God alleen die eer sou kry vir hul oorwinning,
het hulle volstoom voorberei vir die slag. Elke man in daardie
strafekspedisie wat die Bloedrivierlaer gevorm het, het meer as sy
deel gedoen. Vasberade, doelgerig en onverbiddelik, met 'n geloof
wat berge sou kon versit! En toe het God die wonder laat gebeur. So
is 'n volk gebore met helde wat die fondament van ons volk se
toekoms stewig gelê het. 

Die tweede faktor waarna ons moet kyk gaan oor die les van die
gebeure vóór Bloedrivier. Ons moet ook leer uit die foute van ons
voorvaders.
Daar is heelwat bronne beskikbaar oor die verskil tussen die aanslag

van Piet Retief en Gerrit Maritz. Albei was trekkerleiers in eie reg,
maar vir ons situasie vandag moet ons beslis leer uit Maritz se insig
en Retief se foute. Geskiedenisbronne sê dat Retief by Maritz se laer
verbygery het, op pad na Dingaan se stat toe hy met dié Zoeloeko-
ning 'n verdrag gaan sluit het. In die verbyry het Retief met sy sweep
op Maritz se tent geslaan en half uittartend geroep: "Toe ou bang-
broek, dis jou laaste kans om saam met ons te kom." Maritz se ant-
woord moet in elke Afrikanernasionalis van vandag se brein inge-
brand word. Hy het teruggeskree: "Piet, ek waarsku jou vir die laaste
keer -- jy kan die kaffer nie vertrou nie!"

Die res is geskiedenis. Retief het sy geselskap na 'n wrede dood
gelei. Hulle het die prys betaal vir Retief se gruwelike oordeelsfout.
Daarna het Dingaan bloed geruik en toe volg die tragiese geskiede-
nis van wrede bloedvergieting van man, vrou en kind by Wenen,
Moordspruit en Blauwkrans. 
Daar is nogal ooreenkomste tussen die geskiedenis van 1838 en die

gebeure ná 1990 in ons land. Weer was daar Afrikaners wat die
vyand vertrou het, die wapens neergelê het en saam met die Afrikaan
wou feesvier. En steeds vloei die bloed van ons volk op byna daag-
likse basis in ons stede en op boereplase. 

Laat ons dus konsolideer en moed skep uit ons geskiedenis. Maar
laat ons ook leer om nie dieselfde foute weer te herhaal nie. Miskien
sal daar in die toekoms weer 'n klein groepie Afrikaners wees wat,
met geloof wat berge kan versit, die geskiedenis vir ons nageslag ten
goede kan verander.                                                                     

GELOFTEDAG 16 DESEMBER 2005 TE FONTEINPLAAS
(plus minus 12km vanaf Tzaneen op die Tzaneen/Gravelotte pad.

Kennisgewing aan linkerkant) 
Diens deur ds. Jurie Venter (APK) 

Feesrede deur mnr. Johann Grobler (ANB Dagbestuurslid)
Vir meer besonderhede skakel Letaba Feeskomitee:

072 593 0491 / 082 532 9656 / 015-3071614
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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)

DIE ANB SE VERJAARDAGDINEE IN BEELD

Mnr. Manie van Heerden van Johannesburg, het ‘n
gebiedende voordrag gelewer waarin hy die gaste herinner

het aan die ANB se grondslag en beginsels.

Mnr. Bertus Radford (regs) in gesprek met mnr. Johann Grobler,
dagbestuurslid van die ANB, en sy vrou, Amanda.

Dr. Gert Reinecke en sy vrou, Nancy, geniet die ANB se 
1ste verjaardag dinee.

Mnr. Simon Grimbeeck en sy vrou, Elita, geniet die geselskap van
ander gaste aan tafel op die ANB se 1ste verjaardagdinee.

Mnr. Piet van der Kooi, bekende in Afrikaner kultuurkringe en 
redakteur van DIE KERKPAD, en sy gade was ook onder die gaste.

NASIONALISTIESE TOESPRAKE 
ANB Stigting 6 Nov. 2004:

Video mnre. Willie van der Grijp en Hendrik de Wet

ANB 1ste, 2de en 3de Hoofbestuurvergaderings 2005:
Video mnre. Willie van der Grijp en Hendrik de Wet

ANB Jaarvergadering 2005:
Video mnre. Willie van der Grijp en Hendrik de Wet

Ellisrasvergadering kort voor ANB-Stigting 2004:
Video mnre. Willie van der Grijp 

Ellisrasvergadering 2005: 
Video mnre. Willie van der Grijp 

Band en Video opnames van ANB sprekers tydens open-
bare vergaderings, Geloftefeeste ens. ook beskikbaar. 

Skakel vir meer besonderhede:
072 593 0491

Winste ten bate van die ANB.


