
DIE ANB se eerste Hoofbestuursvergadering van 2006 is op 18
Februarie in Lyttelton gehou. Tydens hierdie vergadering moes die
ANB se Dagbestuur verander word, na aanleiding van die tragiese
dood van die vorige ondervoorsitter, mnr. Hendrik de Wet. Mnr.
Johann Grobler van Ellisras, wat voorheen die addisionele lid op
die ANB se Dagbestuur was, is eenparig deur die Hoofbestuur
aangewys as die man wat mnr. De Wet moet opvolg. 

In 'n kort toespraak het mnr. Grobler die vergadering bedank vir
hul vertroue in hom. Hy het gesê dat hy besef dat hy die skoene van
'n groot Afrikanernasionalis moet volstaan, maar dat hy dit in
geloof en na die beste van sy vermoë sal doen. Mnr. Grobler het
beklemtoon dat ons almal in geloof met die stryd sal moet voort-
gaan, omdat die stryd van Afrikanernasionalisme eenvoudig nooit
ophou nie.

Mnr. Emile de Villiers van Thabazimbi is daarna verkies as die
nuwe addisionele Dagbestuurslid van die ANB.
Vroeër het mnr. Willie van der Grijp 'n amptelike mosie van rou-

beklag aan die vergadering voorgehou, na aanleiding van die dood
van mnr. De Wet. Hy het gesê die Hoofbestuur betreur die verlies
van sy gewese ondervoorsitter, mnr. Hendrik de Wet, wat hom op
so 'n tragiese wyse ontval het. Sy skielike dood was nie net vir sy
eggenoot, familie en vriende 'n groot terugslag nie, maar ook vir die
ANB en die Afrikanervolk. Ons treur oor 'n leiersfiguur wat ons
aan die dood moes afstaan in 'n tyd waarin ons volk in sy grootste
krisis ooit verkeer. Hy was 'n man wat ons in hierdie donker tyd so
nodig gehad het om ons te help in die oorlewingstryd van ons volk.
En nou het hy heengegaan. Ons treur, maar as gelowiges mur-
mureer ons nie, omdat ons weet dat ons Skepper dié kom haal met

'n doel waaroor ons nou wonder, maar eendag die nodige kennis
van sal kry. 
Tydens besprekings op die Hoofbestuursvergadering is belangrike

sake soos die munisipale verkiesings van 1 Maart en die soge-
naamde "Majuba Deklarasie" (sien bls. 2 en 5) bespreek. Die ver-
gadering was eenparig daaroor dat die ANB hom van beide hierdie
sake sal distansieer. 
Ook die ANB se organisasie en finansies is bespreek. Hoewel dit

goed gaan met die organisasie en al hoe meer belangstelling uit
Afrikanergeledere getoon word, het die Hoofbestuur weer onder
die indruk gekom dat fondse vir die stryd dringend nodig is. 'n

Beroep op debietorders, om finansiële sekuriteit te verse-
ker, is weer gedoen.

Die ANB se vyfde Hoofbestuursvergadering sedert sy be-
staan is afgesluit met 'n besielende boodskap van die voor-
sitter, mnr. Willie van der Grijp. Hy het weer beklemtoon
dat die ANB  hom ten doel stel om Afrikanernasionalisme
te bevorder omdat dit die enigste wyse is om dié wat uit
innerlike oortuiging bymekaar hoort saam te voeg. Ons sal
hierdie doel egter nie bereik as ons nie die jeug by ons stryd
kan betrek nie. Mnr. Van der Grijp het gesê dat die jeug van
vandag dieselfde drome en ideale het as die jeug van 30 jaar
gelede. Vandag se jeug se kanse om hul drome te bewaar is
egter baie skraler. Juis daarom soek hulle na antwoorde op
al die vrae in hul gemoed oor die omstandighede waarin
hulle in hul vaderland moet leef. Mnr. Van der Grijp het
beklemtoon dat dít die groot rede is waarom ons dringend
tot die jeug moet deurdring met die boodskap van ware
Afrikanernasionalisme. 
Die vyand hou ons jeug besig met vermaak en sport. Ons

moet egter 'n alternatief bied. Juis daarom is die ANB se be-
sluit om weer te begin om historiese dae in die Afrikaner-
geskiedenis te herdenk so belangrik. Ons moet van hierdie
herdenkingsdae 'n sukses maak en die jeug daarheen lok.
Op hierdie manier kan ons jong Afrikaners prikkel om weer
in hul kultuur en hul geskiedenis belang te stel.
Mnr. Van der Grijp het daarop gewys dat die media die 

ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
Februarie 2006                                     Nommer 7
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(Vervolg op bl. 8)

Die ANB se nuwe Dagbestuur, soos dit op 18 Februarie
saamgestel is. Voor, vlnr, sit mnre. Johann Grobler (onder-

voorsitter), Willie van der Grijp (voorsitter) en Mornay Jansen
(penningmeester). Agter, vlnr staan mnre. Emile de Villiers

(addisionele lid) en Jannie Brink (sekretaris).



Dr. Jakkie Basson van Die Afrikaner
skuldig aan laster!

Die onverkwiklike stryd in die geledere van die HNP in 2004 is
by baie van ons lesers bekend. Destyds het die redakteur van Die
Afrikaner, dr. Jakkie Basson, 'n artikel in dié koerant se uitgawe
van 20 Augustus 2004 gepubliseer, waarin hy mev. Susan Brink
belaster het, deur voor te gee dat sy "infame leuens" versprei het
en lede van die HNP mislei het. Hierdie "leuens" is volgens
dr. Basson versprei in briewe wat sy aan lede van die HNP ge-
stuur het, hoofsaaklik om hulle in te lig oor die identiteit en agter-
grond van dr. Dan Roodt, die pornografiese skrywer en huma-
nistiese filosoof, wat deur 'n sekere faksie in die HNP goedgekeur
is as rubriekskrywer in Die Afrikaner. 

Na verskeie waarskuwings het dr. Basson geweier om eerstens
sy laster voortydig te verwyder uit die koerant en tweedens agter-
na daarvoor om verskoning te vra. Mev. Brink het daarna begin
met 'n lastereis teen dr. Basson en Die Afrikaner in die Hoog-
geregshof in Pretoria. 

Na 'n hofstryd van etlike dae het dr. Basson en Strydpers Bpk,
die uitgewers van Die Afrikaner, handdoek ingegooi. Dit het ge-
kom nadat die voorsitter van Strydpers, mnr. Willie Marais, ure
lank in die getuiebank deurgebring het. Mnr. Marais het tydens
kruisverhoor deur adv. Thys Strydom, wat namens mev. Brink
opgetree het, erken dat die artikel van dr. Basson nie op feite
gebasseer is nie en dat hulle mev. Brink onbillik aangeval en aldus
belaster het. 

Voordat Strydpers egter vir dr. Basson self as getuie kon roep,
het hulle handdoek ingegooi en ingestem om met haar te skik ten
opsigte van haar eis.  Strydpers het ingestem om aan mev. Brink
'n bedrag van R40 000-00 te betaal as skulderkenning vir die laster
wat hulle gepleeg het. Hulle sal ook al haar getakseerde regskoste
moet betaal.
Hierdie verloop van sake werp nou meer lig op die ongure stryd

wat in die HNP geheers het rondom 2004. Strydpers het vroeër
ook in 'n saak voor die Kommissie vir Versoening, Mediasie en
Arbitrasie (KVMA) met mnr. Koos Venter, gewese joernalis by
Die Afrikaner, geskik. Dit het gevolg nadat dit duidelik uit ver-
rigtinge voor dié kommissie was dat mnr. Venter onregmatig deur
Strydpers afgedank is. Dié onregmatige afdanking was ook 'n
regstreekse uitvloeisel van die sogenaamde Dan Roodt-sage in die
HNP. Hierdie sage is in Mei 2004 op die spits gedryf, nadat 'n
groepie van vyf Beplanningskomitee-lede in die HNP summier
die destydse onderleier, mnr. Willie van der Grijp, se lidmaatskap
beëindig het, toe hy ook in die openbaar in opstand gekom het
teen die betrokkenheid van dr. Dan Roodt by Die Afrikaner, en oor
ander beginselsake.

Pasop vir dié nuutste foefie om
Afrikanernasionalisme te vertraag

Planne om Afrikaners polities op 'n syspoor te rangeer of weg te
trek van die kern van suiwer Afrikanernasionalisme hou net nie op
nie! Sedert 1994 was daar 'n konstante stroom van nuwe organi-
sasies, nuwe denkrigtings en nuwe planne -- om van die nuwe
kitsleiers nie te praat nie -- wat op die horison verskyn het. 
Al hierdie verskynsels het egter een gemene deler --dit poog om

die Afrikanervolk se fokus van die stryd van ware Afrikanernasio-
nalisme te verwyder. 
Nadat die aanvanklike volkstaat-politiek saam met die Afrikaner

Volksfront misluk het, het die hele "regse" beweging onder Afri-
kaners mettertyd platgeval. Ons volk se vyande was egter steeds
bang vir een groep, naamlik die Afrikanernasionaliste. Dié groep
kon nooit met tydelike foefies saam met die sogenaamde "regses"
in die spreekwoordelike blik gedruk word nie. Tog het die vyande
van Afrikanernasionalisme in 2004 'n baie harde hou ingekry teen
ons nasionalistiese stryd. Maar die ANB is steeds hier om hierdie
stryd lewend te hou en te waak teen enige aanslag op die begin-
sels van Afrikanernasionalisme.

Dit wil voorkom of daar magte aan die werk is wat eenvoudig
net nooit ophou om aksies en projekte uit te dink om die stryd van
Afrikanernasionalisme te versteur nie. Die afgelope paar jaar is
daar sterk gekonsentreer om die Afrikanervolk se ontwakende na-
sionalisme met projekte op die kultuurfront te absorbeer. Ander
aksies dui ook daarop dat ou truuks uit die verlede weer afgestof
word en dan met 'n nuwe geurtjie deur nuwe kitsleiers aangebied
word om Afrikanernasionaliste op 'n dwaalspoor te lei. Hier dink
'n mens aan die hele debakel om die nuwe "gemoderniseerde"
model vir die ou volkstaatfoefie, wat die afgelope tyd deur som-
mige bedenklike karakters gepropageer is. 

Die heel nuutste truuk is natuurlik die sogenaamde "Majuba
deklarasie", waaroor daar tans groot bohaai gemaak word. Hier-
die deklarasie lyk na net nog 'n foefie om die Afrikanervolk op 'n
dwaalspoor te lei en tyd te wen vir die kommunis. Die aard van
die deklarasie as sodanig én die strategie wat daarin aan die Afri-
kanervolk voorgehou word, kan nooit met die beginsels van Afri-
kanernasionalisme vereenselwig word nie. Lees asseblief die
ANB se nuusvrystelling hieroor op bl. 5.

Munisipale verkiesings
Alhoewel die ANB nie 'n politieke party is nie, het hy hom vooraf
duidelik gedistansieer van die ANC/SAKP/Cosatu se verkiesings
op 1 Maart vanjaar. Die ANB het aanbeveel  dat blankes, en in
besonder Afrikaners, nie moet gaan stem nie.

Enkele van baie redes waarom die ANB aanbeveel het dat van
die stembus af weggebly moes word is:

Deur te gaan stem word legitimiteit aan die huidige onchriste-
like grondwet gegee.

Deur te gaan stem word erken dat die kommunistiese ANC
regering 'n wettig verkose regering is.

Deur te gaan stem word erken dat die diaboliese wette, regu-
lasies en enige ander bepalings wat deur die parlement-, provin-
siale- en munisipale rade goedgekeur word op “demokratiese”
wyse geskied het. Jy moet jou dus daarby neerlê.

Deur te gaan stem verbind die kieser hom/haar aan die eed of
verklaring wat die verkose raadslid aflê wanneer hy/sy ingehuldig
word, wat onder meer so lui: "Ek,  , sweer/verklaar plegtig
trou aan die Republiek van Suid-Afrika en dat ek die Grondwet en
die ander reg van die Republiek sal gehoorsaam, eerbiedig en
onderhou; en ek belowe plegtig om my funksie as lid van die 
na die beste van my vermoë uit te voer. So help my God."

Deur te gaan stem word verklaar dat daar geen gewetens-
beswaar is teen 'n Grondwet wat alle gode gelykstel aan die Drie-
Enige God nie.

Teen druktyd vir hierdie uitgawe van die ANB Nuusbrief was die
tendense in die uitslae van die verkiesing reeds duidelik. Dit was
ook duidelik dat die ANB se standpunt bevestig is deur die een-
voudige stelling dat 'n man wat die reëls van die spel aanvaar móét
eenvoudig ook die uitslag aanvaar! Met hierdie huidige "demo-
kratiese" stelsel in Suid-Afrika kan die ANC vir dekades nog aan
bewind bly.
Die tyd het aangebreek dat Afrikanernasionaliste begin konsoli-

deer op grond van vaste beginsels. En dan moet ons energie en tyd
gebruik word om in diens van ons God en ons volk te begin leef.
Nou is die tyd waar Afrikanernasionaliste mekaar moet begin help
om te oorleef in hierdie land, totdat die dag sal aanbreek waarop
ons die geleentheid sal vind om weer ons land terug te kry en op
te bou wat tans verwoes word. Dít is 'n geloofsaak.                    
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Daar is 'n begaafde jongman wat vanjaar met sy studies in Tand-
heelkunde in die Kaap begin het. Hy het sy onderwys tuis ontvang
en het glad nie matriek geskryf nie. Tog het hy keuring vir hierdie
uiters moeilike kursus gekry. Hoe? Hy het aan Wiskunde- en
Wetenskapolimpiades deelgeneem en uitstekend gevaar. Dit het die
universiteitsowerhede genoeg beïndruk om hom sonder 'n formele
matriek tot die  kursus toe te laat.

In Pretoria het dieselfde ding verlede jaar gebeur toe 'n jong
meisie tot die BMus kursus toegelaat is, ook sonder dat sy ooit
matriek geskryf het. Haar uitslae in haar musiekeksamens was
genoeg om haar toegang (wel na 'n maandelange administratiewe
stryd) tot dié taai kursus te laat verkry.

Hierdie suksesstories is vir die na beraamde 100 000 gesinne in
Suid-Afrika wat reeds die opsie van tuisskool toepas 'n groot aan-
sporing en laat die spook van "jy moet matriek hê om verder te kan
studeer," al hoe meer die wyk neem.
As 'n mens met tuisonderwys-ouers praat, vind jy uit dat daar twee

redes is waarom hulle nie hulle kinders na ander skole toe stuur nie.
Die eerste het te doen met die standaard van die onderwysstelsel.
Die tweede het te make met lewenswaardes en -oortuigings.

Op 10 April 2004 het 'n senior onderwysamptenaar van die
Sentraal-Transvaal provinisie in 'n TV program oor tuisonderwys
deur Carte Blanche gesê: "We are gunning for the same critical out-
comes, we are gunning for the same South African citizen." Haar
militêre werkwoord "gunning" is gepas as 'n mens sien met hoeveel
ywer die staat sy ideologiese doelwitte op die onderwys afdruk. 

In die graad een werkboeke vir 'n "neutrale" of waardevrye vak
soos Wiskunde (syfervaardigheid, soos dit bekendstaan) is daar
byvoorbeeld verwysings na verskillende gelowe se aanbiddings-
plekke sodat die klein kind vroeg reeds bekend is met die sinkretis-
me. En dan praat 'n mens nie eens van die lewensbeskoulike brein-
spoeling in die sogenaamde “lewensvaardighede” vak van latere
grade nie: Marx se siening oor die ekonomie, die subtiele swart-
smeer van Christene oor slawerny, die superieure beskawing wat
Afrika danksy Islam voor kolonialisme sou gehad het, duik tipies
in hierdie handboeke op. Dit is dan geen wonder nie dat al hoe meer
ouers verkies om hulle kinders tuis te hou en groot te maak volgens
hulle eie norme, vry van die staat se inmenging.

Die moeilikheid met skole wie se vakinhoud so swaar gelaai is
met ideologiese doelstellings, is dat hulle hul opvoedkundige doel-
stellings misloop. Oor die verskil tussen opvoeding teenoor oplei-
ding kan 'n mens lank praat, maar in breë trekke het opleiding te
doen met die aanleer van vaardighede om iemand voor te berei om
'n spesifieke taak te doen. Opvoeding het 'n breër doelwit en
probeer die unieke kind se totale potensiaal ontwikkel. Hoofsaaklik
as gevolg van die manier waarop hul saamgestel is, lei skole
kinders op, eerder as om hulle op te voed.    

Moenie dink dat die onderwysowerhede dit nie besef nie. Dis juis
die rede vir al die veranderinge in die onderwys en waarom die
uitkomsgebaseerde onderwysstelsel aanvaar is. Maar dis eenvou-
dig nie haalbaar vir 'n arme onderwyseres om 'n klas van veertig,
vyftig wat met invulwerkboeke werk, op te voed en elke kind se
indiwiduele potensiaal te verwesenlik nie. Sy kan haar klas hoog-
stens oplei! 

Die enigste gevolg van die nuwe stelsel is dat skole faal met die
bietjie opleiding wat hulle wel aan kinders gee. Daarom dat 'n mens
al hoe meer hoor van matrikulante wat funksioneel ongeletterd is.

Tuisonderwys fokus op opvoeding. So sal die tipiese tuisskool-
ouers byvoorbeeld vir hulle kinders geskiedenis leer, alhoewel
geskiedenis uiteindelik geen direkte toepassing in hul werk gaan hê
nie. Maar om vertroud te wees met die geskiedenis gee 'n meer
afgeronde persoon, iemand met 'n sterker sin vir identiteit en
iemand wat sy werk, van dokter tot dokwerker, van werktuigkun-
dige tot mode-ontwerper, binne 'n breër konteks kan plaas.

Daar is baie tuisonderwys-ouers wat 'n vaste leerplan van 'n kurri-
kulumverskaffer gebruik. Dié leerplanne kan handboeke, oefen-
boeke, toetse, eksamens en werkswinkels insluit. Navorsing wat in
veral Amerika gedoen is, dui egter daarop dat tot 80% van tuis-
skolers egter mettertyd verkies om hul eie leerplan te volg.

Hoe verloop 'n tipiese tuisonderwysdag in só 'n huis? Daar word
baie gelees, later deur die kinders self, maar aanvanklik lees Ma
voor. Die Bybel self staan gewoonlik sentraal in die leerdag. Verder
word ander lewende boeke verkies en nie handboeke nie. So sal 'n
passievolle, entoesiastiese boek in wonderlike, helder Afrikaans
deur Anna Rothman oor voëls van Suid-Afrika eerder gelees word
as 'n droë handboekteks wat gestroop is van sy emosionele inhoud
en net saai feite bevat. Maar dit word aangevul met 'n voëlgids met
puik illustrasies, wat selfs op rekenaar kan wees, kompleet met
voëlgeluide.

Vir geskiedenisonderrig word biografieë en goeie historiese
romans gebruik in plaas van handboeke. Die kind leer vroeg-vroeg
dat die hele menslike bestaan aaneenskakel. Lees hulle byvoor-
beeld van 'n verwysing na die antibiotiese krag van skimmel op
perskes in 'n roman van Dot Serfontein oor die Tweede Vryheids-
oorlog, sal hulle die geskiedenis van pensillien en Alexander Fle-
ming se toevallige ontdekking daarvan navors. 

Taalvaardigheid word ingeoefen deurdat die kinders projekboeke
maak van wat hulle geleer het, hetsy dit natuurstudie-boeke is wat
hulle eie waarnemings insluit of geskiedenisplakboeke is wat sket-
se, kort beskrywings, gedigte wat hulleself skryf, aanhalings en
selfs koerantknipsels kan insluit. In plaas daarvan om ontbrekende
woorde in te vul, vrae wat iemand anders opgestel het, te beant-
woord of lyste datums of hoofstede te memoriseer, word die kind
telkens met 'n blanko bladsy gekonfronteer, wat hy self moet vul
met betekenisvolle inhoud. Dis die tipiese situasie wat hy eendag in
sy werkswêreld gaan hê. Op dié manier maak die kind ook meer
van die inhoud sy eie en behoort hy dit sy lewe lank te onthou.
Hoeveel geskiedenis wat ons op skool geleer het, onthou ons vol-
wassenes nog? Selfs diegene met 'n liefde daarvoor. Hier is 'n vin-
nige toetsie: Op watter dag en datum het Jan van Riebeeck aan die
Kaap geland? Die meeste van die lesers van hierdie nuusbrief sal
waarskynlik onthou dit was 6 April 1652. Die kans is goed dat 80%
van alle ander Afrikaners dit nie kan onthou nie. Maar op watter
dag van die week was dit? Dit was 'n Maandag. Eintlik het hulle al
die Sondag van die vyfde April aangekom, maar soos wat dit goeie
Protestante betaam, het hulle gewag dat die Sabbatdag verby is,
voordat hulle voet aan wal gesit het. Met daardie bykomende,
bietjie meer menslike inligting is ek seker dat u nooit in u lewe weer
sal vergeet op watter dag van die week ons volkstigting plaas-
gevind het nie. Met tuisonderwys word daar gepoog om alle
geskiedenis, aardrykskunde, biologie en watter vak ookal só te laai.
Wiskunde word gewoonlik op 'n meer gesistematiseerde manier
geleer, meestal uit 'n goeie handboek. Sommige gesinne verkies om 
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TUISONDERWYS
ONTWERPER-ONDERWYS UIT DIE BOONSTE RAKKE

Die verskil tussen tuisonderwys en skool is soos die verskil tussen tuisgemaakte mielie-
pap en bokspap, skryf MARISA HAASBROEK, wie se twee kinders nog nooit een dag
op die skoolbanke deurgebring het nie.

(Vervolg op bl. 4)



elke dag 'n kort tydjie aan Wiskunde af te staan, ander sê hulle
kinders leer beter deur byvoorbeeld twee weke per kwartaal aaneen
net Wiskunde te doen.

Ander gesinne volg nou weer 'n eenheidstudie-benadering. Die
perd sal byvoorbeeld gekies word en hulle sal sy anatomie navors
vir die natuurstudie-deel. Vir geskiedenis sal so 'n gesin byvoor-
beeld kyk na die rol wat perde in die Tweede Vryheidsoorlog
gespeel het. Die kinders sal self perde teken en 'n plakboek maak
met byskrifte by oor wat hulle alles geleer het. Baie gesinne ge-
bruik die Internet met groot vrug.

Die belangrike is dat hierdie losser stelsels kan aanpas en fokus
op die spesifieke behoeftes van die gesin en die kinders. As klein
Jannie byvoorbeeld sukkel met langdeling, staan Ma daarby stil tot
hy dit onder die knie het. 
Die klem val ook dikwels op die karaktervorming van die kind: hy
moet deursettingsvermoë en geduld leer kweek, ordelikheid en
netheid, deeglikheid en selfdissipline. Bowenal moet hy leer om
self te leer.

Omdat tuisonderwys-gesinne gewoonlik met 'n enkele inkomste
moet klaarkom, is daar selde geld vir bediendes en tuindienste.
Kinders leer van kleinsaf om hul kant te bring om hul omgewing
netjies te hou. Groentetuine is veral besonder gewild onder tuis-
skolers. Baie leer ook van jongsaf om sakgeld te verdien hetsy dit
deur die bak van een of ander produk is, deur troeteldiere te teel of
dienste soos huisoppas vir mense in die buurt wat op vakansie wil
gaan. Dit lyk of hierdie vroeë bekendstelling aan ondernemerskap
goed werk, want navorsing toon dat 70% van Amerikaanse tuis-
skolers entrepeneurs word, hetsy as beroepslui of sakemanne wat
vir hulleself werk.

In tuisonderwys leer ken die kind dus 'n breë, maar ook 'n ryker
en dieper wêreld wat by hom 'n positiewe gesindheid van lewens-
lange leergierigheid kweek. Hy kry inderwaarheid ontwerper-onder-
wys, in plaas van "one size fits all"-onderrig. Met ander woorde, tuis-
gemaakte mieliepap, in plaas van bokspap.

Die lus om te leer en om aan te hou leer is belangrik, want anders
as die worsmasjien-uitgestote "same South African citizen" waar-
voor die regime "gun", het die werkswêreld van die toekoms juis
oopkop, aanpasbare en skeppende burgers nodig. Die rede hiervoor
is dat die wêreld waarin ons leef teen 'n duiselingwekkende tempo
aan't verander is en dat talle beroepe wat vandag bestaan oor
twintig, dertig jaar tot niet sal wees. Verder hou beroepe aan om te
verander, sodat dit telkens nodig is om mense her op te lei.

Kom ons neem die voorbeeld van 'n oogarts wat voor 1985 as
spesialis gekwalifiseer het. So 'n dokter sou geen opleiding in die
gebruik van laser vir oogoperasies ontvang het nie. Maar teen die
vroeë negentigs het alle oogartse laser begin gebruik om onder
meer bysiendheid reg te stel, vir retina-loslatings, maar ook vir
katarakoperasies. Die oogarts wat ten spyte van sy meer as tien jaar
opleiding agter die blad, nie bereid was om homself te laat heroplei
in lasertegnieke nie, se praktyk sou gekwyn het. En hierdie soort
neiging tot heropleiding is deesdae normaal in feitlik alle beroepe!
Dis altyd makliker om iemand wat goed opgevoed is (met ander
woorde, iemand wat sy potensiaal wel verwesenlik het en wie se
karakter geslyp is) op te lei. Tuisonderwys poog om boonop kin-
ders die grootmenslewe in te stuur met 'n liefde vir leer. Dit maak
die voortdurende heropleiding wat hulle waarskynlik vir hulle hele
beroepslewe in die gesig staar, soveel makliker. 

Diegene wat in die werkwêreld van die toekoms gaan oorleef, is
nie hulle wat goed kan onthou of vinnig somme kan maak of
opdragte getrou kan uitvoer nie -- rekenaars doen hierdie dinge
klaar beter as mense. Hulle wat probleme kan oplos, kreatief kan
dink en selfgemotiveerd is, en wat waarskynlik hulle eie werk sal
kan skep, sal die beroepslewe van die een en twintigste eeu soveel
makliker kan aandurf. En dis die soort kind wat ouers hoop om met
tuisonderwys te lewer.                                                             
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TUISONDERWYS (vervolg)
Die drie vrae wat enige tuisonderwys-

ma die meeste moet beantwoord?
1. Maar is tuisonderwys dan wettig?
Ja, tuisonderwys is tans wettig volgens die SA Skolewet wat in
1996 aanvaar is. Dit is hoofsaaklik te danke aan die druk van
duisende Amerikaanse tuisskoolgesinne op die Suid-Afrikaan-
se regering. Maar tuisskolers ervaar al hoe meer "gunning" in
hulle daaglikse doen en late, soos wat die staat spook vir sy
"same South African citizen".

Om tuisskolers te beskerm teen die staat en na gure hofsake
in die vroeë 1990's, is 'n regshulpfonds, die Pestalozzi Trust, in
die lewe geroep. Tuisskolers betaal 'n jaarlikse fooi om die be-
skerming van die Trust te geniet. Meneer Leendert van Oost-
rum, die bekende kundige in tuisonderwyskringe, wat sy Mees-
tersgraad in Opvoedkunde oor Tuisonderwys verwerf het, is die
Uitvoerende Voorsitter van die Trust. Ek is heelwat dank aan
hom verskuldig vir talle idees in hierdie artikel. Vir meer inlig-
ting oor tuisonderwys, skakel die Pestalozzi Trust by (012)
330-1337 of besoek hulle webwerf by http://pestalozzi.org. 

2. Wat van die kind se sosialisering?
Sielkundige navorsing toon dat die kind se grootste behoefte
aan sosialisering tot en met sy elfde jaar by sy eie gesin lê.
Eers daarna word maats regtig belangrik. Met tuisonderwys
vorm die kind inderdaad stewige bande met sy gesinslede,
wat hom as tiener goed te pas kom om enige negatiewe por-
tuurgroepdruk te weerstaan. Tuisonderwys-ouers doen moeite
om hul kinders kontak met maats te gee. Ons het ondersteu-
ningsgroepe waar klompies-klompies van ons byeenkom.
Daar is geleenthede vir sport, ander buitemuurse aktiwiteite en
uitstappies na byvoorbeeld museums. Tuisskolers het selfs hul
eie jaarlikse kunswedstryd.

Teen die tyd dat ons kinders tieners is, het hulle oor die alge-
meen al stewige vriendskappe opgebou met maats wat hul
lewensbeskouing deel. Met tuisonderwys kan 'n ouer kies met
wie sy kind kontak het en slegte invloede, soos dwelms en
drank baie beter beheer. Soms hoor 'n mens dat jy jou kinders
kwansuis oorbeskerm. Ek erken ruiterlik dat ek my laerskool-
kinders beskerm teen soveel negatiewe dinge as wat ek kan,
maar in tuisonderwys word daar van jongs af soveel klem gelê
dat die kind verantwoordelikheid vir sy eie lewe aanvaar, dat
teen die tyd dat hulle ouer is, 'n mens hulle met 'n geruste hart
meer vryheid sal kan gun, wetende dat die fondament van hul
karakter op rots gebou is.

Daar is tuisonderwys-ouers wat die ewige vraag oor sosiali-
sering só antwoord: "Ek wil juis nie hê dat my kinders met die
bedorwe, materialistiese, aandaghonger kinders in die same-
lewing om ons sosialiseer nie, dankie."
3. Maar wat van matriek?
Wat van matriek? Jaar na jaar word daardie sertifikaat al hoe
minder werd, omdat die standaard op skool so daal en omdat
die uitslae elke jaar gedokter word. Al hoe meer universiteite
en werkgewers besef 'n matrieksertifikaat is nie meer die
objektiewe maatstaf van 'n sekere akademiese peil wat dit
voorheen was nie. Universiteite gebruik al hoe meer hul eie
toelatingseksamens. Baie tuisskolers skryf wel matriek deur
byvoorbeeld 'n tegniese of korrespondensie kollege of deur
hul kurrikulumverskaffer wat hulle die matriekeksamen van
Umalusi (die beheerliggaam vir matriek) laat aflê. Maar soos
die twee voorbeelde aan die begin van hierdie artikel wys, is
matriek die een ding waaroor tuisskolers hulle die minste hoef
te bekommer. Ons vermoed dat matriek al hoe minder en min-
der van 'n norm gaan word. Dis ook belangrik om te onthou
dat deurlopende gradering onnodig is. Niemand vra immers vir
'n kind wat by 'n tegniese kollege vir matriek inskryf waar die
bewys is dat hy graad drie deurgekom het nie!   



Die "eis" wat met die beoogde vroue-optog op 4 Maart deur middel
van die "Majuba Deklarasie" aan pres. Mbeki oorhandig sou word
beslaan vier Hoofstukke met 'n lys van vyftien aanhangsels, en 'n lys
waarheen afskrifte daarvan gestuur gaan word. Dit word voorafge-
gaan met die opskrif "VOORSPEL TOT DIE DEKLARASIE." Dit
bevat 'n volmag tot ondertekening van die "Majuba Deklarasie" wat
deur verteenwoordigers van organisasies onderteken word, wat
behels die onderskrywing van die "EIS" namens die "Boerevolk" 

Die eis sal, onder andere, voor Thabo Mbeki, Nelson Mandela, Die
Kommissie van Menseregte en die VVO se Sekretariaat vir die
Skending van Menseregte geplaas word! Die Deklarasie stel dit dat die
"Verteenwoordigers" gereed is om die eis om 'n tafel te bewoord, en
dat daar dringend gewag word op 'n antwoord van die Staatspresident.
Die "VOORSPELTOT DIE DEKLARASIE" behels onder andere

briewe van dr. Lets Pretorius aan Nelson Mandela wat deel maak
van die Majuba Deklarasie. In hierdie briewe word  heuning om die
mond van Mandela as "Ikoon" van vrede en "Demokrasie" ge-
smeer wat hom waarskynlik moet oorreed om as fasiliteerder op te
tree vir die hervatting van onderhandelinge om die tafel.

Ook word Mandela se misdade van die verlede waarvoor hy 27
jaar tronk toe gestuur is vergoeilik weens die feit dat voorgegee
word dat in die "apartheidsjare" teen swartes gediskrimineer is, net-
soos die ANC/SAKP vandag teen blankes diskrimineer.  
Vele ander mistastings en vergelykings word gestel wat regverdi-

ging vir Mandela se kommunistiese stryd van die verlede bied.
In die hoofstukke wat na die "VOORSPEL TOT DIE DEKLARA-

SIE" volg, word 'n beskrywing van die "eiser" naamlik die "Boere-
volk" gegee en dat die breë Afrikaanssprekende Blankes die politieke
naam "Afrikaner" toegedig word. Ook dat die "Boerevolk" se eis
regtens die grondwet art. 235 van 1996- en volgens die uitgediende
Volkstaatraad se verslag om selfbeskikking ingedien word.

Verder word ook verklaar dat die "Boerevolk" nou aan eienskappe
voldoen om as 'n volk geklassifiseer te word en daarom as "minder-
heidsvolk" geregtig is op selfbeskikking, en aanspraak kan maak op
politieke outonomie, of as alternatiewe deur middel van sesessie of
afstigting. Daar word ook 'n aantal aansprake gemaak volgens die
"Tussentydse Grondwet" van 1993 en die finale Grondwet van 1996.

Afgesien van 'n klompie historiese feite wat ook in die "Majuba
Deklarasie" saamgevat is, is dit 'n dokument wat vol slaggate vir
die herwinning van die Afrikanervolk se vryheid is, waarvan die
volgende 'n aantal voorbeelde is:

Dit doen afstand van die feit dat die Afrikanervolk reeds 'n volk
in eie reg, met sy eie grondgebied is.

Dit gee legitimiteit aan die huidige onchristelike grondwet en gee
voor dat die kommunistiese ANC regime 'n wettig verkose regering is.

Dit pleit vir verdere onderhandelings met die onwettige ANC/-
SAKP regering.

Dit wil die Afrikanervolk onderhewig stel aan die uitsprake van
die VVO en Internasionale howe.

Dit verklaar dat die ANC onder Mandela 'n "Demokrasie" voor-
gestaan het, wat 'n regverdige bedeling vir al sy inwoners bied.

Dit skep die indruk dat die opsteller, dr. Lets Pretorius, se stand-
punte in die "Deklarasie" saamgevat, verteenwoordigend van die
"Boerevolk" en die Afrikaner in geheel is, maar maak geen meld-
ing van Afrikanernasionalisme nie.

Die ANB is nie bereid om deel te hê aan 'n optog wat die indruk
moet skep dat die Afrikanervolk hom verbind met die inhoud van
die "Majuba Deklarasie" nie.

Die ANB neem eksepsie- en verklaar dat dit uiters onverantwoor-
delik van die organiseerders en propageerders van 4 Maart se
vroue-optog is om die Afrikanervroue se geregverdigde optogte
van die verlede aan dié optog te verbind. 
Daar kan geen vergelyking getref word met die redes vir die protes

optogte van die verlede en dié van 4 Maart nie. Die verlede se
optogte waarna die organiseerders verwys om as motivering vir
deelname aan dr. Lets Pretorius se optog te dien, was vir die vry-
lating van genl. Christiaan de Wet uit die gevangenis en 'n pleidooi
dat Suid Afrika nie aan die Tweede Wêreldoorlog moes deelneem
nie. Dit was nie om die ideologiese- en politieke standpunte van
enkelinge aan die van die Afrikanervolk in sy geheel te koppel nie. 
Die ANB verklaar dat dr. Lets Pretorius nie die Afrikanervolk ver-

teenwoordig nie.
Die ANB verklaar ook dat die "Majuba Deklarasie" nie net 'n

oefening in futiliteit is nie, maar ook struikelblokke in die weg van
'n reeds bestaande Afrikanervolk plaas om regmatig sy vryheid,
wat hy deur verraad verloor het, op te eis.

Die ANB verklaar dat dit ongehoord is om die Afrikanervolk se
vroue met misleidende propaganda in 'n optog aan te wend om sub-
stansie aan die "Majuba Deklarasie" te verleen. 

Derhalwe distansieer die ANB hom om klaarblyklike redes van
die "Majuba Deklarasie" en die vroue-optog van 4 Maart en pleit
by Afrikaners om nie dokumente te onderteken- en aan aksies deel
te neem wat nadelige gevolge vir die toekoms van die Afrikaner
kan inhou nie.                                                                         
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ANB distansieer hom van dr. Lets Pretorius
se "Majuba Deklarasie" én "Vroue-optog"

Dr. Lets Pretorius, een van die aangeklaagdes in die sogenaamde “Boeremagsaak” wat tans in die Hooggeregs-
hof in Pretoria aan die gang is, het die afgelope tyd baie aandag getrek met die sogenaamde “vryheidsplan”
wat hy en ander aan die Afrikanervolk voorhou. Hulle noem hierdie plan die “Majuba Deklarasie”. Die ANB het
hierdie saak met verantwoordelikheid ondersoek en besluit om hom daarvan te distansieer. Hierby volg die ANB
se volledige verklaring oor die aangeleentheid.

kAfrikaner Nasionalistiese Beweging
Voorslagtak (Moot)

Nooi u om te deel in die herdenking van

Republiekdag
Saterdag 27 Mei 2006 

om 12:00
Oud en jonk is welkom!

Wees deel van die Afrikanervolk se nagedagtenis
wanneer ons geskiedkundige dae

soos Bloedrivier, Majuba en Republiekdag vier.

Plek: Toutrekpark 
(H/v Frederika en 14de laan, Rietfontein)

Die gebeure rondom 31 Mei sal toegelig word deur
MNR. JOHAN GROBLER,

nuutverkose ANB-ondervoorsitter. 
Verkope en aktiwiteite Worsbroodjies/Koektafel

Perdekommandovertoning Veiling
Verskeidenheid van boeresport met pryse

Verrigtinge sal afgesluit word met 'n braai.
Vleispakkies sal te koop wees.

Bring asb. u eie stoele.
Indien moontlik, kom geklee in tradisionele volksdrag.

Reg van toegang voorbehou.



Wanneer 'n mens 'n Afrikanernasionalis wil beskryf, kan mens vir
genl. Christiaan de Wet as voorbeeld neem. Generaal De Wet was
die verpersoonliking van 'n ware Afrikanernasionalis. Dit word
weerspieël in sy lewens styl, die toesprake wat hy gehou het en die
fisiese stryd wat hy vir sy volk en vaderland gevoer het. Hy was
alles wat van 'n Afrikanernasionalis verwag word -- 'n Diep
gelowige Christen, 'n man wat onwrikbaar by sy beginsels kon
staan, 'n man met moed en durf en boonop 'n man met 'n
diepgegronde liefde vir sy land en sy volk.
De Wet se mees uitstaande eienskap was egter sy

onverskrokkenheid en sy geloof- en vertroue in
sy Skepper. Vir hom was sy volk en God
onafskeibaar van mekaar. Dit het vir hom
die grondslag gelê vir sy ywer in die
Afrikanerstryd. In elke besluit wat hy
moes neem het hy sy God geken.   

In sy toespraak op President Paul
Kruger se begrafnis sê hy: "Die Afri-
kanervolk moet die verlede nie
vergeet nie... Wee hom wat die ver-
lede nie voor oë hou nie! Die Afri-
kanervolk word gebou op sy ge-
skiedenis. Wee hom wat hierdie
opbou van die Afrikaanse nasie wil
verstoor! Ek sê: Wee hom! En dit sê
God ook!" 

Christiaan de Wet het van kinds-
been af voorbeeldig opgetree en as
leier uitgestaan onder sy maats.  Die
teks "Zalig zijn de diensknechten,
welke die Here, als Hij komt, zal wak-
ende vinden", wat hy by die aflegging van
sy geloofsbelydenis ontvang het, het groot
indruk op hom gemaak en het hom gemo-
tiveer om tot met sy dood wakend vir sy volk tot
eer van God te bly. 

Hy lê tydens 'n vergadering op 10 Januarie 1879 saam
met 5000 burgers by Paardekraal 'n verbond af met sy God om
eerder te sterf, as om die anneksasie van Transvaal te aanvaar. Selfs
ná die vernederende vrede van die Tweede Vryheidsoorlog, toon hy
steeds sy onwrikbare geloof en vertroue in sy Skepper wanneer hy
Hom loof met dié woorde: "Kan dit moontlik wees? Kon ons alles
verduur wat ons verduur het? Ja, want die hele geskiedenis van die
oorlog is 'n Godswonder van begin tot einde. Sy Naam word
geloof!" 
In dié oorlog het sy taktiek, strategie, onverskrokkenheid, durf en

moed, Lord Roberts laat glo dat Engeland slegs die oorlog sal kan
wen as genl. De Wet gevang kon word. Roberts het toe spesiaal
25 000 Britse troepe en 100 kanonne afgesonder om op genl. De
Wet jag te maak. Tydens hierdie jagtogte het De Wet getoon van
watter stoffasie 'n Afrikaner gemaak is. Met min burgers, min slaap
en gedane perde het hy, as meedoënlose drywer van homself en sy
burgers, Roberts se troepe op Wonderbaarlike wyse telkens ontglip
en die Engelse die harnas ingejaag. 

Tydens die rebellie van 1914 moes die regeringstroepe met hulle
groter getalle, moderne wapens wat masjiengewere insluit, en vin-
nige motors tot hulle beskikking telkemale ondervind dat De Wet
hulle ontglip. Toe genl. De Wet en sy manne hulle uiteindelik
vasloop in regeringstroepe onder leiding van kol. Jordaan was genl.
De Wet se woorde aan kol Jordaan: "Ek is bly dat dit 'n Afrikaner
is wat my gevang het, want die eer -- as dit 'n eer is -- kom alleen 'n

Afrikaner toe!" 
Genl. Christiaan de Wet se gevegsvermoë, dapper-

heid en simpatie (ongeag vyand) met die mede-
mens, word goed deur die volgende voorval

geïllustreer: 
Tydens die slag van Nicholsonsnek

dwing hy die 1140 manskappe van
Genl White en kol. Carleton (gewa-
pen met ses bergkanonne) tot oor-
gawe en neem Swartbooiskop in
besit, 'n koppie van hoë strategiese
belang. Toe genl. White, in die
slag van Nicholsonsnek met sy
geweer met 'n wit sakdoek bo aan
die geweerloop aandui dat hy
oorgee, vind die Boere 69 dooie
en 249 gewonde Engelse soldate
op die slagveld lê. Sonder versuim
gee genl. De Wet opdrag aan sy
burgers om water aan te dra vir

gewondes en hulle onder skadu neer
te lê en te help waar moontlik is.
Met hierdie daad, en ook die gevan-

geneming van 817 Britse soldate, het
Christiaan de Wet, sonder dat hy dit

besef het, wêreldbekendheid verwerf en
oor die wêreld roem vir die Afrikanervolk

verwerf.   Hierdie Boer, wat in die oë van die
Engelse uit 'n minderwaardige volk kom, word 'n

doring in hulle vlees, 'n bitter pil, wat by die Britse
owerhede bly vassteek het en vandag nog in hulle haat teenoor die

Afrikanervolk weerspieël word.
Deur hierdie en ander roemryke dade het Generaal De Wet die ag-

ting van die hele wêreld afgedwing, ook dié van Rusland. Die
respek wat hy by genl. Elliot afgedwing het, was een van die redes
waarom hy geweier het om Kitchener se bevele om huise af te
brand en vroue en kinders na kampe te verban, uit te voer. 
Aan planne het dit genl. De Wet nie ontbreek nie. By geleentheid

het hy byvoorbeeld 'n Engelse mag tot oorgawe gedwing met 'n
"kanon" wat hy op hulle gerig het. Die "kanon" was 'n waterkar
waarop hy 'n paal vasgemaak het. Later is geskaterlag oor die
"kanon" wat deur die Engelse op 'n afstand as die ware Jakob aan-
gesien is en met genl. De Wet se dreigement dat hy dit sou aan-
wend, oorgegee het. 

Genl de Wet se leierseienskappe het ook gemanifesteer in die
hoogste eer vir hom as burger van die Oranje Vrystaat. Pres. MT
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GENERAAL CHRISTIAAN DE WET --
Die ideale Afrikanernasionalis

Wanneer 'n mens 'n Afrikanernasionalis wil beskryf, kan mens vir genl. Christiaan de Wet as voorbeeld neem.
Generaal de Wet was die verpersoonliking van 'n ware Afrikanernasionalis. Dit word weerspieël in sy lewensstyl,
die toesprake wat hy gehou het en die fisiese stryd wat hy vir sy volk en vaderland gevoer het. Hy was alles wat van
'n Afrikanernasionalis verwag word -- 'n diep gelowige Christen, 'n man wat onwrikbaar by sy beginsels kon staan,
'n man met moed en durf en boonop 'n man met 'n diepgegronde liefde vir sy land en sy volk. MORNAY JANSEN
kyk in hierdie artikel na genl De Wet se lewe as die voorbeeld van ‘n ideale Afrikanernasionalis.

(Vervolg op bl. 7)



Steyn het as gevolg van siekte op 'n stadium sy amp neergelê en De
Wet is as waarnemende staatspresident aangestel. 

Met meer as 26 000 vroue en kinders in die konsentrasiekampe
afgesterf, en vele verraaiers wat aan Britse kant veg, is die Bitter-
einders in 1902 gedwing om oor vrede te onderhandel. Op die ver-
gadering blyk dit toe dat daar twee kampe is. Die groep onder Genl.
Botha voel dat die einde aangebreek het, maar De Wet, De la Rey
en Beyers voel dat die vryheid nie prysgegee kan word nie. Hierdie
dreigende volksverdeling, dwing genls. De Wet en De la Rey om
te swig. 
Ds. J.D. Kestell het later van generaal De Wet gesê: "Ek sien hom

nog, die onbuigbare man, met sy deurdringende oë, sy sterke mond
en ken - ek sien hom nog daar, soos 'n leeu in 'n hinderlaag vasge-
keer. Hy wil nie, hy kan nie, maar hy moet die stryd opgee. Watter
aandoening was dit daar! Ek het daar die lippe gesien beef van
manne wat nooit vir 'n vyand gebeef het nie. Ek het daar trane
gesien wat opwel in oë wat droog was toe hulle hul dierbaarste in
die graf gesien wegbêre het."
Die vrede van Vereniging is gesluit en die manne keer terug na hul

afgebrande huise en moet van vooraf begin. Die 3 miljoen pond
wat die Engelse owerheid vir afgebrande plase aangebied het, was
maar 'n druppel in die emmer. Daarmee kon nie veel uitgerig word
nie en die verslae burgers moes maar self die mas opkom om hul
land weer op te bou en herstel wat vernietig is.
In 1910 word die Unie van Suid-Afrika gestig, eensgesindheid is

daar nie onder die na-oorlogse Afrikaner leiers nie. Generaal
Hertzog voel dat daar te veel mense is wat die Britse ryk ten koste
van hulle eie land aanhang. Hy voel dat dit beter is om 'n suiwer
Suid-Afrikaanse Nasionalisme aan te wakker. Twee kampe ont-
staan. Hertzog aan die regterkant en Botha aan die linkerkant.
Generaal De Wet begin dadelik 'n reeks vergaderings hou om Hert-

zog te steun. Die belangrikste een was in Prinsespark in Pretoria.
Hier is die enigste beskikbare verhoog 'n mishoop. Dit bied De Wet
die geleentheid om sy bekende woorde te uiter: "Ek wil liewer met
my Volk op 'n mishoop as in die paleise van die Britse ryk verkeer." 

Genl. Botha, die Unie van Suid-Afrika se eerste Eerste minister,
verklaar saam met genl. Jannie Smuts dat hulle Engeland in die
Eerste Wêreld oorlog steun en van voorneme is om Duits Suidwes-
Afrika binne te val. Hieroor was genl. De Wet uiters verontwaardig
en verklaar dan ook openlik:  "Dit is goddeloos om 'n roof te maak
op die grondgebied van 'n volk wat ons geen kwaad gedoen het
nie." In hierdie opsig dink hy ook aan die bekende woorde uit die
Heilige Skrif wat sê "Vervloek zij de man die zijns naasten land-
palen verrukt!" Hieruit blyk dit dan ook duidelik waarom genl. De
Wet in 1914 teen die Unie regering gerebelleer het, vir hom was dit
'n geloofsaak.   

Gedurende die rebellie word De Wet gevange geneem en opges-
luit, maar sy onoorwinbare gees is so vry soos altyd. Hy word van
hoogverraad aangekla, skuldig bevind en tot sewe jaar gevangen-
skap en £2000 veroordeel. Fier kyk hy die regters aan en op Engels
sê hy "Is that all?" Daarmee gee hy te kenne dat dit 'n hof is wat
vreemd staan teenoor sy vryheidsideaal wat leef in sy Afrikaner-
siel. En boonop word sy ideaal met hierdie uitspraak so min geag!

Onmiddellik na genl. De Wet se vonnis stuur Oud-pres. Steyn 'n
smeek-telegram aan die minister van justisie. "Ik smeek u, laat die
smaad toch niet aan onze generaal gedaan worden." Op 25 Junie
1915 doen die ou volksmoeder, die 85 jarige weduwee van genl.
Piet Joubert en mev F Eloff, dogter van pres. Paul Kruger, 'n beroep
op die vroue van Suid-Afrika om in belang van generaal De Wet en
sy medegevangenes op te tree. Die oproep vind weerklank in hon-
derdduisende oor die land. Op 4 Augustus kom 'n skare van
vrouens in Pretoria byeen. Onder hulle is mevv. Joubert, Eloff en
Kestell, eggenote van vader Kestell. In 'n optog beweeg hulle na die
Uniegebou en lewer 'n petisie by die Goewerneur-generaal af vir

die vrylating van genl. De Wet.
Die optog het die regte uitwerking. Die generaal word na elf

maande vrygelaat, met die voorwaarde dat hy nie vergaderings
mag bywoon of toespreek nie en dat hy nie die distrik sonder verlof
van die landdros mag verlaat nie.

Aan sy vriend, Harm Oost, die redakteur van "Ons Vaderland"
stuur genl. De Wet die volgende boodskap wat vir die hele volk
bedoel is: "Ek voel my einde kom. Soos die Here wil. As ek die dag
op my sterfbed lê en my verstand het, sou ek sê: Doen geregtigheid,
maar bly Afrikaners. As ek tog maar my volk bymekaar kon bring --
mý Afrikanervolk! En almal wat in die siel by ons is, al is dit 'n
Engelsman. Dan sal ons die hand om sy nek sit, nes hy 'n gebore
Afrikaner sou wees."

Op genl. de Wet se begrafnis maak ds. Van Heerden dié opmer-
king: "Hy staan daar vandag voor ons op die bladsye van ons
geskiedenis as 'n magtige persoonlikheid. Die man was groter nog
as sy dade!"

Jan F.E. Celliers se gedig, "Generaal de Wet" beklemtoon die
getrouheid van 'n ware Afrikanernasionalis:   

Stil, broers
Daar gaan 'n man verby,
Hy groet,
En dis verlaas.
Daar's nog maar één soos hy;
Bekyk hom goed.
Al is die oog verswak,
Hy kyk nog fier omhoog
In jou
Soos in sy God se oog.
Al stap hy kromgeknak
En afdraans af,
Al klop die hart al flou;
Soos altyd is nog nou
Elk stap en hartslag trou
Tot in sy graf.

Laat die lewe en strewe van Christiaan de Wet elke Afrikaner besiel
om Afrikanernasionalis te wil wees, soos hy was. Sy gene is van
hierdie Volk. Dié gene is nog in hierdie Volk. Dit moet net wakker
gemaak word. Dan sal ons weer ware Afrikanernasionaliste wees,
soos 'n generaal Christiaan de Wet.                                            
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Genl. Christiaan de Wet - Die idelae Afrikanernasionalis (vervolg)

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 mnr. Willie van der Grijp 

Ellisrasvergadering 2005: 
Video mnr. 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.
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Emile de Villiers (Addisionele lid) - Tel (082) 651 6775

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)

Politieke partye het struikelblok vir Afrikaner-vryheid geword

ANB probeer doodswyg. Dit is omdat die ANB se boodskap die
vyande verontrus. As die ANB of sy bevriende organisasies soos die
Volksbrandwag wel die nuus haal, is dit deur pogings tot beswad-
dering, soos die tydskrif Insig se artikel van agt bladsye, waarmee
hulle die Volksbrandwag se kampe in 'n swak lig probeer stel het. 

Die ANB se besluit om nasionalistiese dae te vier, kan vir hom
groot voordeel en betekenis hê. Daarom het mnr. Van der Grijp al
die lede gevra om in groot getalle op te ruk na die eerste sodanige
fees op 27 Mei in Pretoria, wanneer die ANB 'n groot Republiek-
fees gaan vier. (Sien advertensie op bl. 5)

In sy toespraak het mnr. Van der Grijp die Hoofbestuur ook
daarop gewys dat die kommuniste besig is om die strop al stywer
om die nek van die Afrikaner te bind. Hy het gewaarsku dat die
nuwe drakoniese wetgewing oor grondsake baie ernstige gevolge
gaan hê. Daar is geen twyfel dat die kommunistiese ANC-regime
gaan begin om boere se grond te onteien nie. Ander wette is ook
die afgelope tyd bekendgemaak om die Afrikaner, en veral die boer
en grondeienaar, te frustreer.

Mnr. Van der Grijp het gesê dat, as die Afrikanervolk se situasie
vandag opgesom word, word dit duidelik dat daar een groot te-
kortkoming in ons volkslewe is. En dit is nasionalisme. Vir ons
volk om in beweging te kom en in verset te kom teen al die aanslae
op ons, sal Afrikanernasionalisme moet ontwaak. In hierdie opsig
is die taak van die ANB byna onmenslik, maar saam in geloof kan
ons dit doen. Dit is immers ons plig.                                        

Volksbrandwag Kampe 2006
 SPESIALISERINGSKAMP 3 TOT 7 APRIL

Veldkosse (18 jaar en ouer).
Noodhulpkursus: Vlak 1 (Geldig vir 3 jaar)

Kontak sekretaresse vir besonderhede

 WINTER OORLEWING-OPLEIDINGSKAMP
26 JUNIE TOT 1 JULIE

( 9 jaar en ouer)

 GESKIEDENISKAMP 25 TOT 29 SEPTEMBER
( 9 jaar en ouer)

 SOMER OORLEWING-OPLEIDINGSKAMP
4 TOT 9 DESEMBER

( 9 jaar en ouer)

(Offisierskursusse op aanvraag tydens 
Oorlewing-opleidingskampe)

Bespreek asb. vroegtydig by :
Sekretaresse (Rencia de Villiers)  
(014) 721 007 of 072 445 4835

Faks: 086 655 5608
E-pos: volksbrandwag@webmail.co.za

of
Voorsitter (Willie van der Grijp) 

(015) 307 1614 of 082 532 9656
Faks: 086 616 1073

E-pos: djb@telkomsa.net

Johann Grobler is ANB se nuwe ondervoorsitter (vervolg)

om op praktiese wyse die Afrikaner en sy jeug geestelik en fisies
voor te berei om enige aanslag op sy lewe te kan afweer.

Mnr. Van der Grijp het weer gewaarsku dat ons nie met gewone
misdaad in Suid-Afrika te doen het nie, maar polities gemotiveerde
misdaad. Die aanvalle en moorde op Witmense, en in besonder op
Afrikaners, word geïnisieer deur kommunistiese politici. Om die
kommuniste se doelwit te bereik is dit vir hulle nodig om die
Afrikaner geheel en al te verarm en te ontwapen. Hulle moet ten
alle koste verhoed dat die Afrikaner konsolideer voor hulle planne
agtermekaar is. Daarom is die oorlewing en uitbou van die ANB
van uiterste belang vir die toekoms van ons volk. "Laat ons begin
om praktiese strukture te vestig om ons self te kan handhaaf!", was
mnr. Van der Grijp se oproep.                                                 

"Enige mens met bietjie verstand weet dat die Afrikaner nooit weer
sy vryheid by die stembus kan herwin nie. Politieke Partye is dus
vir die Afrikaner wat sy vryheid wil herwin, vir solank as wat die
kommunistiese ANC of soortgelyke regering die land regeer, van
nul en geen waarde nie. Inteendeel, politieke partye het nou die
struikelblok in die herwinning van die Afrikaner se vryheid ge-
word". Met hierdie woorde het mnr. Willie van der Grijp, voorsit-
ter van die ANB, teenwoordiges op 'n openbare vergadering in
Witrivier op 21 Januarie vanjaar na die werklikheid van die stryd
van Afrikanernasionalisme in 2006 teruggeruk.
Mnr. Van der Grijp het die vergadering, gereël deur die ANB-tak

in Witrivier, toegespreek in 'n poging om die dringendheid van die
oorlewingstryd van die Afrikanervolk in dié geweste te beklem-
toon.  Hy het hulle daarop gewys dat politici deesdae met allerlei
foefies vorendag kom om op die ANC kommuniste se betaalstate
te kom.  Die getalle-oorwig van die swartes maak politiek binne die
stelsel egter futiel. 
Die enigste uitweg vir die Afrikaner in hierdie tyd is om dié te volg

wat die stryd voer vir die herlewing van Afrikanernasionalisme en
die Afrikaner opvorder om op geestelike en fisiese gebied paraat te
word, was sy ondubbelsinnige boodskap. Die Afrikaner moet oor-
tuig word dat die stryd weer, soos in 1881, van buite die bestel
gevoer sal moet word as hy in hierdie land as volk wil oorleef. 
"My boodskap aan die Afrikaner wat in hierdie land wil oorleef en

as 'n vry Blanke gelowige volk wil bly voortbestaan is om betrokke
te raak by bewegings soos die ANB en die Volksbrandwag, wat die
fisiese- en geestelike weerbaarheid van die Afrikanervolk as eerste
prioriteit in die stryd sien", was mnr. Van der Grijp se raad. Hy het
beklemtoon dat die ANB  alles in die stryd werp om Afrikaner-
nasionalisme te bevorder en diegene saam te voeg wat uit innerlike
oortuiging bymekaar hoort. En die Volksbrandwag is hard besig


