
Huidig word die kwessie van Boer of Afrikaner, Boervolk of Afri-
kanervolk op die spits gedryf.

Daar word sover gegaan om te probeer bewys dat daar genetiese
verskille tussen Boer en Afrikaner is. Argumente met sogenaamde
geskiedkundige bewyse en getuienis word geopper, wat selfs tot ge-
volg het dat afbrekende beledigings teenoor mekaar geslinger word.

Boekdele kan geskryf word waarom dit so is dat Afrikanernasio-
nalis ook trots Boer is. Met hierdie artikel word gepoog om diegene
wat daaroor twyfel tot die besef te bring dat daar maar net een, en
nié twee blanke volke is, wat hier aan die Suidpunt van Afrika deur
ons Skepper in aansien geroep is.

Die Afrikaner as afsonderlike blanke volk, tesame met dié wat
later bygekom het, se oorsprong moet altyd in herinnering geroep
word. Vier jaar na die tagtigjarige geloofsoorlog van 1568 tot 1648
het Jan van Riebeeck se drie skepe op 6 April 1652 in Tafelbaai
voor anker gelê.  Op 6 Junie 1652 is die eerste blanke kind op Suid-
Afrikaanse bodem gebore.  Die sieketrooster Willem Wylant het sy
kind aangemeld as ‘n Afrikaander! 

Die Kommandeur se seun wat in Oktober 1653 gebore is, was
later die enigste Afrikaander wat Goewerneur-generaal van Oos-
Indië geword het. 
Dit is dus nie so dat die benaming Afrikaner die politieke naam is

wat aan die breë Afrikaanssprekendes toegedig is nie, die bena-
ming is reeds binne die eerste twee jaar na Van Riebeeck hier aan-
geland het gebruik.
Tydens Simon van der Stel se bestuur (1679-1691) was die blanke

bevolking van Suid Afrika 600 siele sterk, waarvan die meeste vrye
boere en vrygeselle was.  Die vroulike geslag is deur die Here XVII
met meisies uit Hollandse weeshuise aangevul.  
Tot na die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 was die volks-

planters en vrye boere hoofsaaklik van Nederlandse afkoms. In 1787
het 180 Franse Hugenote na Suid Afrika gekom, maar het die Here
XVII Nederlandse gesinne saam uitgestuur om te verhoed dat die
Franse 'n meerderheid word. Hulle het voorsorg getref dat Franse nie
meer as een sesde van die blanke bevolking sal uitmaak nie.
Aanvanklik het die Hollandse volksplanters en Franse Hugenote

hulle van mekaar geskei, maar weens die klein getal Franse gesinne
het ondertrouery plaasgevind. Aan die begin van die 18e eeu is alle
blanke kinders selfs dié gebore uit huwelike tussen Franse en
Hollanders beskou as Afrikaander gebore Hollanders. 

Wat nie uit die oog verloor moet word nie, is dat baie Hollandse
stamvaders van die Afrikanervolk ook in dié  tyd afkomstig was uit
gebiede aan die Ryn, wat later onder die Duitse Ryk geval het, met
ander woorde van die Neder-Teutoonse bloedlyn. Immigrasie van
jong Duitsers is aangemoedig en op grond van die bekende ge-
slagsregister van ou Kaapse families, moes 'n paar honderd die land
binnegekom het wat hul meesal as boere gevestig het. 
Weens voorafgaande geslagsregister, is die bloedlyn van die blan-

ke bevolking in Suid Afrika 'n eeu na volksplanting, afkomstig

vanaf Duitsers, Hollanders en Franse.
Aan die begin van die 18e eeu was die blanke bevolking van Suid-

Afrika ongeveer 2000 siele sterk.
Die Britse immigrasie van 1820 het later 'n mindere invloed op die

Afrikaner se samestelling gehad.  Daar moet in gedagte gehou
word dat selfs die voorsate van die Britte, die Saksers, destyds in
die Noord-westelike dele van die huidige Duitsland en Nederland
gewoon het en Germane was. Dus is daar ten opsigte van rasse
afkoms, min verskil tussen die Engelse, ons Duitse, Hollandse en
Franse voorvaders. Geneties behoort Afrikaner en Brit dus tot die-
selfde poel.
Daar word gemeen dat die blanke bloed samestelling vandag bestaan

uit 50% Hollandse-, 30 % Duitse-, 15 % Franse bloed en die 5% ba-
lans afkomstig is van Engelse, Ierse, Skotse en ander nasionaliteite.

In die lig van voorafgaande is dit dus duidelik, dat hier aan die
Suidpunt van Afrika, geneties nie twee volke ontstaan het nie, maar
net een wat later ook dieselfde taal gebesig het.

'n Gedeelte van hierdie volk is wel uit die staanspoor doelbewus
deur die liberale Britse owerhede beïnvloed en in twee kampe
verdeel.  Dit is vandag steeds die geval.

Boer met 'n Hoofletter?
Met die skryf van hierdie artikel is talle geskrifte en boeke nage-
slaan, waarin ons voorsate tydens en voor die Tweede Vryheids-
oorlog, na hulself verwys het as Vryboere, Grensboere, Veeboere,
Trekboere, Vryburgers, Burgers, Graaffreinetters, Transvalers, Vry-
staters, Republikeine ens. 
Daar is wel gevind dat Presidente Kruger, Steyn, Reitz en offisiere

soos onder andere genl. Ben Viljoen, voor en tydens die Tweede
Vryheidsoorlog in briewe aan die Britse owerhede, militêre amp-
tenare en offisiere, Boer met 'n hoofletter geskryf het wanneer na
hulself verwys is. In briefwisseling tussen eie geledere, is van Bur-
gers gepraat of die rang van die offisier is vermeld en soms is daar
verwys na "ons boerebevolking" met 'n klein letter gespel.

Die benaming Zuid Afrikaansche Republiek dui daarop dat daar
destyds meer klem gelê is op Afrikaans, in teenstelling met die tot
stand koming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961, wat
slegs dui op ‘n geografiese gebied. 
Na die Vrede van Vereeniging het daar baie boeke en geskrifte ver-

skyn waarin na ons voorsate as Boer, met 'n hoofletter, verwys word.
Die eerste verwysing na ons voorsate as "Boers" met 'n hoofletter

wat opgespoor is, word op neerhalende wyse deur die Engelse ower-
hede en sy onderdane na die Britse besetting van die Kaap  gebruik. 
Dit is waarskynlik gedoen omdat die boere na hulself verwys het
as boere en nie "farmers" nie en die Britte dit aangegryp het om die
"Dutch farmers", wat na hulle mening agterlik was, te onderskei
van die Britse- of Britse setlaar "farmers". 
Die Britse onderdrukking van ons voorsate was dus gemik op die 
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AFRIKANER EN BOER -- EEN AFRIKANERVOLK

(Vervolg op bl. 3)

Die vyande van Afrikanernasionalisme is baie suksesvol met hul verdelings strategieë. Die kunsmatige
debat wat geskep word oor die begrippe “Boer” en “Afrikaner” is ‘n baie goeie voorbeeld hiervan. Terwyl
die Afrikanernasionalis ook trots Boer is, word enige saambinding of herlewing van Afrikanernasionalis-
me met twyfel besaai, tot die punt waar almal mekaar wantrou. MNR. WILLIE VAN DER GRIJP, voor-
sitter van die ANB, gee in hierdie artikel perspektief op dié onnodige debat.



Misdaad
SEDERT die begin van die "nuwe" Suid-Afrika en selfs reeds 'n
jaar of wat voor die oorname van die ANC in 1994 was dit baie
duidelik dat misdaad een van die grootste probleme gaan wees in
die utopie wat deur die kommuniste belowe is. Na die kommu-
nistiese oorname in April 2004 het die toename in misdaad inder-
daad soos 'n pes oor die lengte en breedte van die land versprei.  
In een van sy heel eerste openbare optredes ná die oorname van

die kommuniste het die groot Afrikanernasionalis en Afrikaner
volksleier, Jaap Marais, in Pretoria aan 'n groep Afrikaners ver-
duidelik waarom die ANC/SAKP-regime nie sal slaag nie. Hy het
verduidelik dat 'n samelewing waar rasse, kulture en godsdienste
gemeng word nooit werklik suksesvol kan wees nie, omdat die
botsende belange van hierdie groepe dit verhinder. Nog nooit
voorheen in die geskiedenis het dit geslaag nie. Verder het hy ver-
duidelik dat daar twee baie belangrike steunpilare is waarop 'n
suksesvolle staatsbestel in enige land gebou moet word. Hierdie
twee steunpilare is twee baie eenvoudige begrippe -- eerstens,
respek vir wet en orde en tweedens, 'n gesonde ekonomie. Marais
het destyds voorspel dat dit die gebrek aan hierdie twee faktore
gaan wees wat die huidige bestel se ondergang sal wees.
Van die heel begin af was hierdie twee onderwerpe juis twee van

die belangrikste probleme in die nuwe bedeling. Die kommuniste
het sedertdien daarin geslaag om tot 'n mate die ekonomiese pro-
bleme met allerlei truuks te versag of te verbloem. Daar word
deesdae selfs gespog dat daar 'n indrukwekkende groei in die eko-
nomie plaasvind, hoewel 'n deeglike ondersoek deur selfs 'n ama-
teur ekonoom die bedrog en wanvoorstellings hieroor sal kan uit-
wys. Dit is egter die groeiende misdaadkrisis in die land wat van
die begin af nog nooit onder die mat ingevee kon word nie.

Vandag, na 12 jaar van ANC/SAKP-bewind, staan ons in Suid-
Afrika in die situasie dat daar byna nie 'n enkele Blanke familie in
hierdie land is wat nog nie direk of indirek die slagoffers van mis-
daad was nie. Elke Blanke Suid-Afrikaner ken iemand of is verwant
aan iemand wat al deurgeloop het onder hierdie krisis, wat lankal by
die punt van volskaalse rampokkery verby beweeg het. 'n Lewe in
Suid-Afrika is absoluut niks werd nie. Motordiefstal op die konven-
sionele wyse is byna uit die mode uit in die nuwe Suid-Afrika --
deesdae word motoriste eenvoudig deur gewapende misdadigers
gekaap, want elke misdadiger het 'n wapen, terwyl die regime wette
maak om dit vir wetsgehoorsame burgers so moeilik as moontlik te
maak om wel 'n wapen te besit waarmee hy homself kan verdedig. 
Diegene wat dit kan bekostig, betaal belaglike pryse vir eiendom

in "sekuriteitskomplekse" in die stede, ter wille van hul eie veilig-
heid. Maar dan hoor 'n mens weer van innoverende misdadigers
wat selfs dié forte binnedring en daar misdaad pleeg. Boere span-
deer derduisende rand om hul plaashuise te beveilig. Dan word
hulle eenvoudig by die plaashek voorgekeer en afgemaai. Som-
miges word eers sinloos gemartel en dan doodgemaak.
In 'n normale samelewing sal 'n mens kyk na die polisiemag om

iets aan die situasie te doen. Maar nie in die nuwe Suid-Afrika nie.
Hier is die polisiemag een van die onderwerpe waaroor deesdae
openlik gespot word. Die hartklop van dié mag is in die eerste
plek getermineer weens die feit dat dit vir Blanke polisiemanne
onuithoudbaar gemaak word om langer in diens te bly.  Hul Swart
plaasvervangers word selfs in groot dagblaaie bespot as foto's ge-
publiseer word wat deur die publiek geneem word waar "geregs-
dienaars" winkelsentrums helder oordag met polisievoertuie
besoek vir inkopies. Of waar hulle iewers onder 'n brug in 'n poli-
sievoertuig sit en slaap. Dan word gevalle aangemeld waar die
polisie ure (en selfs dae) laat op 'n misdaadtoneel aankom, glo
"weens 'n gebrek aan genoeg voertuie"!  In nog ander gevalle hoor

'n mens van polisiemanne wat die publiek terroriseer, vloek of
onregmatig in hegtenis neem, terwyl die moord en doodslag deur
die ware misdadigers ongesteurd voortgaan. 

Misdaad in die nuwe Suid-Afrika het by die punt gekom waar
dit nie meer as nasionale krisis verswyg kan word nie. Te veel
bekendes en beroemdes, asook oorsese toeriste het al deurgeloop.
Baie van hulle is net beroof of besteel. Die afgelope tyd was daar
egter ook 'n paar bekendes wat met hul lewens betaal het in mis-
daadverwante voorvalle. En nou lyk dit of die media en die "open-
bare meningsvormers" skielik wakkerskrik. Maar wat kan hulle
doen? Hulle kan skoktegnieke gebruik en blaaie vol bloederige
stories oor misdaad publiseer. Maar hulle kan dit nie keer nie.
Hulle kan nie, want hulle durf nie die kern van die probleem
aanspreek nie. Die kern van die probleem het 'n eenvoudige poli-
tieke oplossing --APARTHEID! Ja, net apartheid en die gepaard-
gaande sosiale en ekonomiese wette sal veiligheid en vrede in
hierdie land kan terugbring. Niks anders nie! 

Intussen moet die skynheilige media maar voorberei vir baie
meer bloed en trane. Dit sal nie beter word nie. Nee, die monster
wat hulle help skep het, gaan net al hoe groter, wreder en bedry-
wiger word. Die beste wat hulle kan doen is om hul trots te sluk
en hul gruwelike fout van die napratery van die kommuniste te
erken. Hulle - die media, met die Afrikaanse koerante heel voor in
die koor -- is net so skuldig aan elke moord wat gepleeg word.
Sonder hulle hulp sou die verraad, kapitulasie en oorgawe van die
vorige NP-regering nie moontlik gewees het nie. Ja, sonder hulle
hulp sou hierdie rampokkerbestel nie gerealiseer het nie.
Een ding is seker: Die Afrikaanse media wat nou so kerm en die

openbare figure wat nou huil oor al die misdaad waarin ook be-
kendes afgemaai word, mag nooit sê hulle is nie gewaarsku nie.
Die stryd van Afrikanernasionaliste is bekend. Dit staan vas en dit
is gedokumenteer. Voorwaar, die stryd van Afrikanernasionalisme
het lank nog nie sy laaste vyand in hierdie land ingehaal nie...     

Die Kebble-sage
Korrupsie is maar net nog 'n vorm van misdaad. Maar die geskie-
denis het ook al bewys dat korrupsie die manier is waarmee daar op
die grootste skaal geplunder word as kommunisme in 'n land ge-
seëvier het. Daar is baie ander voorbeelde hiervan in die nuwe Suid-
Afrika. Baie van hierdie voorbeelde word egter geïgnoreer of
toegesmeer. In ander gevalle skemer net die punt van die ysberg
deur en dan word dit gewoonlik hanteer deur 'n sondebok of twee
halfhartig oor die vingers te raps. Nou het daar egter 'n geval na die
oppervlakte deurgekom wat dreig om 'n reuse bom te laat bars.

Die moord op die gewese mynmagnaat, Brett Kebble, wat voor-
heen in die media as 'n briljante jong sakeman voorgestel is, maar
nou as 'n deurtrapte, korrupte skelm geopenbaar word, gaan nog
baie reperkussies hê vir baie mense. Die ANC sal in die proses ook
nie gespaar word nie.
Wat opvallend is van die Kebble-sage, is die feit dat daar allerhande

ander roeringe in die openbaar uitkom, waarvan die verband nie al-
tyd na die Kebble-sage deurgetrek word nie. Die woelinge in die
intelligensiegemeenskap van die nuwe Suid-Afrika is hiervan 'n
goeie voorbeeld. Dit word nêrens so erken of in verband met mekaar
gebring nie, maar by nadere ondersoek blyk daar meer in te steek, as
die Kebble-sage en die woelinge in die intelligensiegemeenskap
langs mekaar bekyk word. Dieselfde geld vir die Zuma-sage. 

Vir die gewone burger van die land mag dit dalk vreemd klink,
maar as die saak behoorlik geanaliseer word, word dit baie duide-
lik dat daar 'n senuagtigheid onder verskeie groeperinge binne die
huidige bestel te bespeur is. Dis nie net binne die ANC as party
waar verskillende faksies vir mekaar begin knor en oor hul
skouers begin loer nie. Dis regdeur die spektrum van die tentakels
wat die afgelope dekade of wat in hierdie land in die sakesektor,
die politieke sektor en ander minder opvallende sektore tot stand
gebring is, waar daar roeringe te bespeur is. 

Hou maar dop. Hierdie Kebble-sage gaan nog op baie fronte in
ons samelewing roeringe en woelinge voortbring...                 

2 ANB NUUSBRIEF                                                            APRIL 2006

ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
KOMMENTKOMMENTAARAAR

Posbus 293, Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.co.za



"Boers" wat, toe hulle die Britse juk nie langer kon verduur nie, be-
sluit het om die binneland in te trek.  Sedert die Groot Trek het die
Britte, ook met die vestiging in die binneland en die oorloë wat
daarna plaasgevind het, steeds na ons voorsate verwys as "Boers".

So het die lande wat ons voorsate tydens die Tweede Vryheids-
oorlog goed gesind was, ook na aanleiding van die Britse verwy-
sing, hulle Boere genoem.
Die woord "boers" wat in ons Afrikaanse woordeboeke opgeneem

is en verklaar word as onverfynd, lomp, ongemanierd en onbeskaaf
het waarskynlik sy oorsprong by die Engelse.
Die feit dat die woord Boer in Engelse woordeboeke opgeneem is

en in sommige verklaar word as "South Africans, Dutch decended
South Africans, Afrikaner farmers, peasants" en in ander as "war
peasants, swindlers, humbugs, hatred of (toward) Afrikaners" enso-
voorts, bevestig dat die Engelse hierdie woord gebruik het om ons
volk as minderwaardig te verklaar.    

Die geskiedenis leer egter dat hierdie "Boers" wat ons voorsate
was, die mees gelowige, verfynde, gemanierde, beskaafde mense
op aarde was, nie lomp in hul optrede nie, en daarom sy vyande op
hul knieë kon dwing. 

Hoe sal 'n Afrikanernasionalis dan nie ook trots Boer kan wees
nie! Die beproewings en lyding wat hulle as "Boers" moes deur-
gaan vir oorlewing as gevolg van Engeland se barbaarse optrede
teen hulle kan mos nie vergeet word nie!

Gedurende die jare wat Suid Afrika onder Goewerneurskap van
Engeland regeer is, was daar baie Afrikaner stedelinge wat graag
Engels wou wees. Hulle het hulself  'n hoër stand as die plattelandse
Afrikaner geag en het selfs hulle Afrikaanse name en vanne met 'n
Engelse aksent uitgespreek. Hierdie groep liberale Afrikaners het
dan ook na die Afrikanernasionaliste op die platteland, asook dié
wat in die myne, fabrieke en staatsdiens gewerk het, verwys as
mense met boerse mentaliteit.

Na die oorwinning van die Afrikanernasionaliste in 1948 het dié
neerhalende verwysing "Boer", "Boors", "boer", of "boers", begin
afneem en na Republiekwording in 1961 het mens dit selde gehoor.

Nou dat die Afrikanervolk in sy grootste krisis ooit verkeer en dit
van lewensbelang is dat dié wat uit innerlike oortuiging bymekaar
hoort om die Afrikanervolk se voortbestaan te verseker, word ge-
poog om 'n wig tussen behoudende Afrikanernasionaliste in te slaan,
met argumente dat hier te lande twee blanke volke ontspring het.
Ironies genoeg en om sake te vererger, kom ‘n skynregse self aan-

gestelde leier, Roodt, en waarsku teen "boerse denke". Nie net het
die gebruik van "boerse" ‘n negatiewe konnotasie nie, maar gekop-
pel aan die verwysing na mnr. Flip Buys se baard, dui dit op min-
agting vir dít wat eie is aan die Boer. Dié soort tipering van Afrika-
ners kan geen bydrae maak tot eendragtigheid nie.  
Dat Boer en Afrikaner een volk is word oor die wêreld so aanvaar.

Ons moet nie toelaat dat die vyand wat 'n gevaar sien in die her-
lewing van Afrikanernasionalisme, nou met die gedagte van twee
volke in eie geledere, verdere verdeeldheid saai tussen volksgenote
wat bymekaar hoort nie.
Genl. Christiaan R de Wet staan vandag in die volksmond bekend

as ‘n Afrikaner held, tog is hy soos vele ander bekend as ‘n Boere-
generaal. Dít dui op die ingeweefdheid van die begrippe Boer en
Afrikaner. Die woord Afrikaner en Afrikanervolk word rojaal ge-
bruik deur genl. De Wet sowel as Kommandant  Gideon J Schee-
pers, wat albei Boere was:

"Die Afrikaanse Volk moet die verlede nie vergeet nie... Wee hom
wat die verlede nie voor oë hou nie! Die Afrikaanse Volk word
gebou op sy geskiedenis. Wee hom wat hierdie opbou van die
Afrikaanse nasie wil verstoor! Ek sê: Wee hom! En dit sê God ook!"
(Genl. Christiaan R. de Wet)

"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 Engels-
man. Dan sal ons die hand om sy nek sit, nes hy 'n gebore Afrikaner
sou wees." (Genl. Christiaan R. de Wet)

"Hoe heerlik is dit nie om 'n gekruisigde gemaak te word vir ons
land en veral vir ons godsdiens! Hoe die vyand ookal mag juig, die
Afrikanervolk sal lewe en nie sterf! Slagtersnek roep om wraak..."
(Kommandant Gideon J. Scheepers)

Hoe daar ookal betoog word of met hierdie artikel verskil word,
is dit 'n onbetwisbare feit dat Afrikaner en Boer een volk is.  Moet
nie toelaat dat die vyand ook met hierdie verdelings aksie slaag nie!
Dit is baie belangriker dat ons, ons energie moet gebruik om almal
wat hulself beskou as Boer óf Afrikaner  saam te bind onder die
vaandel van Afrikanernasionalisme.
Afrikaner en Boer is soos vinkel en koljander, die een is soos die

ander!                                                                                        
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Afrikaner en Boer -- Een Afrikanervolk (vervolg)

(Deur Willie van der Grijp)
In die ANB Nuusbrief van Maart 2005 onder die hoof "Die kom-
muniste wil die Afrikaner ontwapen! Hoe nou gemaak", is onder
andere met  betrekking tot die wapenwet die volgende geskryf:

"Kennis moet geneem word dat hierdie wapenwet ook die wapen
en ammunisie vervaardigers, asook die wapenhandelaars skaad. Hier-
die gewraakte wet is dus nie net vanuit 'n veiligheids oogpunt gesien
onaanvaarbaar nie, maar skaad ook die land se ekonomie. Daarom is
alle belanghebbendes steeds besig om die wapenwet teen te staan en
wysigings daaraan voor te stel. Wapeneienaars moet dus nie voorty-
dig aansoek doen vir die hernuwing van wapenlisensies en of wa-
pens inhandig of daarvan ontslae raak nie. Doen alles op die laaste
datum wat die wet vereis. Ons weet wat se konsternasie die hernu-
wing van voertuig bestuurderslisensies veroorsaak het om sperda-
tums daarvoor uit te stel" en "Dit word beklemtoon dat baie tussen
2005 en 2008 kan gebeur en verander, moet dus nie voortydig optree
om later vas te stel dat weens gebeure en moontlike wysigings aan
die wet voortydige optrede onnodig blyk te gewees het nie".

Diegene wat voorafgaande gelees het glimlag breed, aangesien
die minister van veiligheid en sekuriteit, Charles Ngakula onlangs
in die Staatskoerant aangekondig het "dat alle bestaande vuurwa-
penlisensies lewenslank geldig bly as 'n wapeneienaar 'n bevoegd-
heidsertifikaat het."

Wapeneienaars met bestaande lisensies vir wapens hoef dus nie
meer aansoek vir die hernuwing daarvan te doen nie, maar moet so
gou moontlik 'n bevoegdheidsertifikaat bekom. Die minister sal eers-
daags datums aankondig wanneer dié sertifikate bekom moet word.
Daar is nog onduidelikheid of daar steeds 'n vaardigheidsertifikaat

by die SAPD ingehandig moet word wanneer daar aansoek ge-
doen word vir 'n bevoegdheidsertifikaat. Aanduidings is dat dit
steeds 'n vereiste gaan wees, wat die koste verbonde aan 'n be-
voegdheidsertifikaat steeds onaanvaarbaar maak. 
Die koste vir 'n bevoegdheidsertifikaat beloop tans R70-00 per
wapen en die koste vir 'n vaardigheidsertifikaat kan tot R450 per
wapen beloop.  Laasgenoemde moet by 'n geakrediteerde instelling
verkry word na voltooiing van 'n opleidingskursus.
Alhoewel die wysiging in die wet effens verligting bring bestaan

die moontlikheid steeds dat die aansoek vir 'n bevoegdheidsertifi-
kaat afgekeur kan word, wat sal meebring dat die geldigheid van
bestaande wapenlisensies verval.

'n Verdere wysiging van die wet betreffende vuurwapens wat met
buskruit skiet, waarvoor voorheen nie 'n lisensie nodig was nie, in die
toekoms soos enige ander vuurwapen lisensieer moet word.  Verdere
wysigings aan die drakoniese wapenwet is nie vergesog nie.        

Wysigings aan
Wapenwet



Vroeg in die sewentigerjare van die vorige eeu was die twee groot
Afrikanernasionaliste, dr. Albert Hertzog en mnr. Jaap Marais ge-
reeld in die nuus oor hul standpunt in verband met TV in Suid-Afri-
ka. Hulle het aanhoudend daarteen gewaarsku dat die land nog nie
gereed is daarvoor nie, omdat daar swaar gesteun sou word op kyk-
stof uit die buiteland. Hulle wou beter beheer hê oor programme en
die inhoud daarvan as TV wel in Suid-Afrika bekendgestel sou
word. Destyds was daar uit sekere oorde groot druk om so gou as
moontlik televisie in Suid-Afrika bekend te stel. Hertzog en Marais
is gereeld in die media gekruisig as remskoene wat "vooruitgang"
wou vertraag. Vandag, na 30 jaar van TV in Suid-Afrika, is hul
vrese van destyds as grondig bewys.
In sy boek, Die Meningsmouse, wat in 1970 in Afrikaans verskyn

het, nadat dit vroeër in Engels as The Opinion Makers gepubliseer
is, haal die beroemde nasionalis, Ivor Benson,  vir E. Merril Root
soos volg aan oor televisie: "Hier het 'n mens te doen met super-
hipnotisme. Hier is die welkome mesmerisme van die permissiewe
kudde. Hier word al die kunsies van die hipnotis gevind: die skitte-
rende voorwerp waarna stip gekyk moet word; die onweerstaan-
baarheid van lig; die eentonigheid van stemming en herhaling; die
gemoed gesus, die herhaalde boodskap..." As die invloed van TV
op die ontwikkeling van ons eie samelewing oor die afgelope 30
jaar bestudeer word, kan 'n mens nie anders as om te wonder waar-
om die Afrikaners nie destyds met meer aandag na die waarsku-
wings van Albert Hertzog en Jaap Marais wou luister nie.

Oor die onderwerp van televisie en sy invloed op die mens is al
baie boeke geskryf en nog meer kan daaroor gesê word. Vir die
doel van hierdie artikel moet 'n mens egter in kort konsentreer op
die invloed van TV op die bevolking van Suid-Afrika. 

TV is verslawend
Die belangrikste aspek van TV, wat verstaan moet word voor enige
ander invloed daarvan ontleed kan word, is dat dit 'n verslawende
effek op mense het. Daar is al gesê dat televisie die gevaarlikste
dwelm is wat bestaan. 
In haar boek Die Inprop-Dwelm (The Plug-In Drug), skryf Marie

Winn dat televisie 'n gevaarlike dwelm is en dat die verslawing
daaraan  enige tyd net so gevaarlik kan wees as die verslawing aan
heroïne of drank. Winn som dit soos volg op (my vertaling): "Wan-
neer ons dink oor verslawing aan dwelms of alkohol fokus ons her-
haaldelik op negatiewe aspekte. Maar ons ignoreer die plesier en
die geleentheid op ontvlugting van die werklikheid wat die gebruik
van hierdie dwelms aanvanklik vir die verslaafde bring. Die wese
van enige ernstige verslawing is tog 'n najaging van plesier, 'n
soeke na 'n gevoel van 'vryheid' wat die normale lewe nie verskaf
nie. Die verslaafde ontwikkel 'n onbekwaamheid om te funksioneer
sonder die verslawende bestanddeel van die dwelm... As die ver-
slawing eers volkome is, benodig die verslaafde dus 'n gereelde
dosis van die dwelm om 'normaal' te kan funksioneer.  Maar dié
verslawing verwring egter uiteindelik die werklikheid. En die ver-
slaafde se behoefte na die verwronge plesier word wanhopig gesti-
muleer deur al hoe groter dosisse van die dwelm. Ironies genoeg,
word die verslaafde se ware identiteit hierdeur vernietig. En so kan
heroïne- of drankverslaafdes uiteindelik nie normale verhoudings
onderhou nie en hul werk ly ook daaronder."

Winn vergelyk dan die verslawende effek van televisie op die
mens met die effek van ander dwelms soos volg: "Laat ons dus nou
die kondisies van ernstige verslawing van toepassing maak op tele-
visieverslaafdes. Net soos dwelms en drank, laat die televisie-

ondervinding die verslaafde wegbreek van die realiteit van die ware
wêreld om hom. Dit laat hom toe om in 'n plesierige en verstande-
lik passiewe toestand te verkeer. Die bekommernisse van die werk-
likheid word net so effektief soos deur drank en dwelms verdoof
voor die kassie. Boonop ly die verslaafde aan dieselfde waan van
beheer oor homself. Hy glo dat hy dit enige tyd kan opgee as hy wil.
Of hy ontken bloot enige afhanklikheid daarvan. Maar televisie is
net so 'n bedrieër soos enige ander dwelm. Uiteindelik is dit die
effek wat televisie het op mense se beskouings wat dit so 'n ernstige
verslawing maak. Televisie verdraai boonop die mens se begrip
van tyd en dit vernietig sy produktiwiteit. Dit vervaag enige ander
ondervinding en dit neem self 'n groter deel van die werklikheids-
begrip van die verslaafde op. En dit bring skade aan verhoudings,
omdat dit normale tyd vir interaktiewe kommunikasie elimineer."

Dus, televisie vernietig die vryheid en vermoë tot onafhanklike
denke van die mens. Stephen K Paul, 'n mediakenner in Amerika, het
ook die effek van televisie op mense en die samelewing ondersoek.
Hy het onder andere gekyk na die sielkundige, fisiese en ekono-
miese effek van televisie. Sy gevolgtrekking is dat --hoewel TV ook
voordelige gebruike kan hê -- dit inderdaad die grootste sielkundige
kanker van ons samelewing geword het. Hy noem dit "die belang-
rikste element van breinspoeling van die massas in ons tyd".

Die invloed van TV op moraliteit en waardes
Grant Tinkler, 'n voormalige voorsitter van NBC, een van die heel
grootste TV-kanale in Amerika, het jare gelede die volgende belang-
rike opmerking gemaak: "As ons kan begin om die gesindhede van
mense te verander in hierdie land, kan ons begin om ook hul ge-
drag te verander." Dit is 'n baie belangrike opmerking. Wat Tinkler
hiermee sê, is dat hulle dus byna 'n hele samelewing se gedrag kan
manipuleer deur die invloed van hul medium -- televisie!
Waar wil 'n mens 'n beter voorbeeld hê van die sukses wat met die

hulp van televisie bereik kan word in die afbreek van morele waar-
des as Suid-Afrika. Dertig jaar gelede was die Afrikanervolk nog 'n
baie sterk volk, wat tot 'n baie groot mate in homself en in die reg-
verdigheid van sy eie saak en waardes as Christelik Nasionalistiese
volk geglo het. Vandag is ons sekerlik een van die mees verwarde
volke op aarde met 'n reuse misplaaste skuldgevoel oor ons verlede.
Dit kan boonop nie toevallig wees dat ons juis oor die afgelope der-
tig jaar van 'n moreel standvastige en beginselvaste volk omgedop
is tot dit wat ons vandag rondom ons sien nie. Dit mag dalk 'n
omstrede stelling wees, maar die deursnee Afrikaner van vandag is 'n
selfsugtige, geldgierige humanis, wat die "vryheid" van ons godde-
lose samelewing omarm het. Die invloed van televisie om hierdie
situasie te bereik, kan nooit onderskat word nie.
Mnr. Jaap Marais, die grootse Afrikanernasionalis van sy tyd, het

ons in sy laaste dae byna gesmeek om daarna te streef om weer die
waarde van die vier groot "G's" te besef in ons stryd om Afrikaner-
nasionalisme te laat herleef. Hierdie vier groot "G's" het hy as
steunpilare vir 'n gesonde nasionalistiese samelewing beskou. Dié
vier "G's" staan vir die begrippe "Godsdiens", "Gesin", "Gesag" en
"Geskiedenis".
'n Deeglike ontleding van die invloed van televisie en veral die in-

houd van dit wat uit die anti-Christelike Joods-beheerde Holly-
wood in Amerika afkomstig is, toon dat dit juis hierdie vier "G's" --die
steunpilare van 'n gesonde Christelik-nasionale samelewing -- is wat
deur die propaganda op ons TV-skerms afgetakel, bespot, verdraai
en vernietig word. Elke orde wat deur God ingestel is om Sy volmaak-
te samelewing te laat funksioneer, word aangeval en afgebreek. Kyk 
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maar gerus mooi na die "onskuldige" en grapperige situasie-kome-
dies, of "sitcoms" uit Hollywood, wat in ons kele afgedruk word.
Kyk en luister fyn en u sal sien hoe veral drie van die vier groot
"G's" bespot en afgebreek word. Hier dink 'n mens aan Godsdiens,
Gesag en Gesin. Kyk na die res van die "vermaak" uit Hollywood.
Dis verbysterend as 'n mens eers daarna begin oplet. Daar is veral
drie baie belangrike ordes wat God ingestel het, wat in ons tyd ge-
weldig sterk geteiken word. Dit is eerstens die orde van die verhou-
ding tussen God en mens wat verwring word. Daarna kom die ver-
houding tussen man en vrou en veral die gesag wat God aan die
man gegee het in dié verhouding aan die beurt. En derdens word
gekonsentreer op die verhouding tussen grootmens (of ouer) en
kind. Dié orde word ook sonder ophou aangeval en afgebreek. En
so word 'n samelewing geskep van wanorde met verwarde, verklei-
neerde mans, misplaaste vroue wat hul primêre rol as moeder ver-
saak en opstandige, ongedissiplineerde kinders. Die leuse is duide-
lik -- alle grense moet afgebreek word. Die God van die Bybel is 'n
God van gesag en orde, en daarom moet die TV gebruik word om
alle orde omver te werp en in die plek daarvan "vryheid" (inder-
daad wanorde) te bring. 

Oor die verwarring en misleiding rondom die geskiedenis en die
rol van TV en die media in die algemeen hierin kan 'n mens boeke
vol skryf. Die kern van hierdie taktiek gaan egter oor die belang-
rikheid van ons geskiedenis om die goue lyn na die toekoms deur
te trek. Dit setel in die feit dat die geskiedenis die geheue van enige
volk is. As die trotse geskiedenis van Afrikanernasionalisme dus
gedemoniseer en afgekraak kan word, is die stryd halfpad gewonne
om die volk se geheue uit te wis. Breinspoeling en indoktrinasie
kan vanselfsprekend dan sonder moeite voortgaan. 

Propaganda en die politiek

Die rol van TV in die ontwikkeling van die politiek oor die afge-
lope 30 jaar in Suid-Afrika is só groot, dat daar ook etlike boeke
daaroor vol geskryf kan word. Sonder TV is dit te betwyfel of die
kommuniste ooit ons land sou kon oorneem. Sonder TV sou Nel-
son Mandela nooit binne een dekade van 'n kommunis en terroris
tot 'n "ikoon" getransformeer kon word vir so baie mense in ons
land nie. Sonder die hipnotiese dwelm van TV sou intelligente
mense nooit gemesmeriseer kon word om te glo dat 'n patetiese ou
tronkvoël soos Nelson Mandela 'n "groot staatsman" is, terwyl ons
land onder sy leiding ten opsigte van die basiese aspekte van goeie
regering, naamlik respek vir wet en orde en 'n gesonde ekonomie,
binne net vyf jaar byna ten gronde gegaan het nie. Sonder televisie
sou die leuen van "vryheid en demokrasie" in die huidige kommu-
nistiese bedeling in ons land nooit in stand gehou kon word nie!

Een van die interessantste tendense om die mag van TV as poli-
tieke propagandamiddel te bewys, is die invloed wat dit gehad het
op die uitslag van die algemene verkiesing van 1977 in Suid-Afri-
ka. Die uitslag van daardie verkiesing was heeltemal uit pas met die
ontwikkeling van die politiek sedert 1969. Tussen 1969 en 1975
was daar twee algemene verkiesings, waarin dit uit die uitslae dui-
delik geword het dat die weerstand teen die koers van die NP van
John Vorster besig was om op te bou. Toe kom TV in 1976. En toe
kom die verkiesing van 1977. TV was 'n propagandamiddel wat
volkome in die hande van die Vorsterregering was. Onthou, TV is
destyds hoofsaaklik uit staatsfondse gesubsidieer. Daar was nog
geen advertensies op SAUK-TV nie. Daardie uitslag van 1977,
waarin die NP 'n byna vernietigende oorwinning oor al die ander
partye behaal het, is al aan baie faktore toegeskryf. Daar word
byvoorbeeld gesê Vorster se taktiek om dit 'n verkiesing teen
Jimmy Carter en Amerika te maak en dus die aandag van die binne-
landse probleme af te trek, het 'n groot invloed gehad. Maar die
waarde van die nuwe propagandahulpmiddel wat Vorster en die NP
met die koms van TV gehad het, word heeltemal onderskat.

Van die Amerikaners gepraat, die beste manier om die boodskap

van hierdie artikel op te som, is miskien die ou grappie wat mnr.
Jaap Marais so dikwels op openbare verhoë vertel het. Hy het gesê
dat die Britte en die Amerikaners twee heel verskillende style het
as hulle 'n land wil koloniseer. Die Britte stuur eers die opstokers
en agitators om moeilikheid te maak, sodat hulle 'n rede kan kry om
in te meng met 'n land se huishoudelike sake en uiteindelik 'n rede
kan kry vir oorlog. Daarna stuur hulle hul soldate. En na die oor-
log, as hulle die land oorgeneem het, stuur hulle hul onderwysers
en predikante om die mense te breinspoel en onderdane van die
Britse koningshuis te maak. "Die Amerikaners doen dinge egter
heel anders", het mnr. Marais altyd tot groot vermaak van sy
gehoor gesê. "Die Amerikaners stuur net hul televisie..."
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Televisie -- die perfekte dwelm (vervolg)

Die gevare van
Televisie

Dit beroof kinders van hul onskuld.
Dit mesmeriseer die onderbewussyn.
Dit korrupteer ons waardes.
Dit skep onnodige behoeftes, waarop die geldmag 
(adverteerders) teer.
Dit skep goddelose helde.
Dit gee detail instruksie oor slegte gedrag.
Dit bevorder probleemoplossing sonder God.
Dit skep 'n vals beeld van  die werklikheid.
Dit inspireer die mens se verbeelding met
negatiewe beelde.
Dit bevorder 'n lewenstyl sonder ‘n sin vir 
verantwoordelikheid.
Dit skep onwerklike vrese.
Dit bevorder wantroue en sinisme.
Dit bevorder selfbewustheid en breek 
medemenslikheid af.
Dit bevorder onverdraagsaamheid teenoor  
herkoms of volksbewustheid.
Dit bevorder “menseregte” en veelrassigheid en 
veroordeel segregasie.
Dit breek selfbeheersing af.
Dit vernietig die konsentrasievermoë. 
Dit skep leergestremdheid
Dit skep 'n begeerte vir oneindige vermaaklikheid.
Dit vernietig kreatiwiteit.
Dit vertraag die vermoë om te kan redeneer. 
Dit skep kunsmatig spanning.
Dit bevorder gewelddadige gedrag.
Dit breek interpersoonlike kommunikasie af.
Dit tas die geloofwaardigheid van wonderwerke aan.
Dit skep die begeerte vir bonatuurlike en 
okkulte kragte.
Dit is gewoontevormend en verslawend.
Dit is skadelik vir ons fisiese gesondheid.
Dit is 'n mors van tyd.                                     



Nog nooit in die geskiedenis was daar 'n taal wat deur so baie
mense op so baie plekke gepraat word as tans met Engels nie. In
1936 was daar 174 miljoen mense wat Engels as moedertaal gehad
het en 20 miljoen mense wat Engels as tweede taal gebruik het. In
1986 het 300 miljoen mense Engels as moedertaal gebruik en 400
miljoen as tweede taal. Teen 1997 het die syfer gestyg tot 350 mil-
joen mense met Engels as moedertaal en 700 miljoen met Engels
as tweede taal. Daarby kon 1800 miljoen mense hulself op 'n
manier met Engels oor die weg help.

Engels is ongetwyfeld tans die taal van die diplomasie. 'n
Waarnemer was byvoorbeeld in 1991 tydens 'n politieke konferen-
sie in die Balkan, geskok toe omtrent al die deelnemers, wat Rus-
sies goed magtig was, verkies het om in gebroke Engels met me-
kaar te praat. Daardie lande sien Rusland as 'n onderdrukker en
Engels is dus meer neutraal vir hulle, maar die groter gebruik van
Engels bly nietemin 'n wêreldwye neiging. Soos in die Europese
Unie met sy ses amptelike tale en al, word Engels tans meer
gebruik as Frans of Duits. 

In die lugvaartbedryf praat almal Engels.  Is daar in 'n land twee
amptelike kennisgewings, is een waarskynlik in Engels. Daar word
baie meer Engelse koerante en tydskrifte gepubliseer as in enige
ander taal. Engels is die taal van die Internet en van die meeste
flieks en TV uitsendings. 

'n Mens hoor Engelse woorde in 'n Duitse nuusbulletin, in 'n
Franse sportverslag, in gesprekke tussen Zoeloe en Afrikaanse
tieners. Belangriker nog, as twee mense verskillende tale praat,
praat hulle meestal Engels met mekaar, synde in die gange van die
VN of in 'n rekenaarwinkel in Singapoer. Ek het al, tot my spyt,
Engels met Nederlanders gepraat! 

Nooit het ek kon dink dat ek met iets wat Mahatma Ghandi gesê
het, sou saamstem nie, maar 'n mens is lus om saam met hom te
weeklaag: "... people seem to be drunk with the wine of English and
they speak English in their clubs, in their home and everywhere.
They are denationalized." Die feit dat hy dié uitspraak in 1946 in
Engels gemaak het, maak dit juis meer ironies.
Daar is tale in die wêreld met meer moedertaalsprekers as Engels.

Chinees het 700 miljoen van hulle en Hindi (van Indië) ook 350
miljoen, maar hierdie tale word in 'n enkele, goedbegrensde gebied
gepraat en is nie sulke wêreldwye tale soos Engels nie.

Tydens die Romeinse Ryk het tale ook teen so 'n duiselingwek-
kende tempo soos vandag tot niet gegaan. Kyk 'n mens na 'n kaart
van die grondgebied waaroor die Romeine teen 100 vC die septer
geswaai het, was daar ongeveer sestig tale in gebruik. Vyfhonderd
jaar later het net tien tale in hierdie gebied oorgebly. Die sterkste
twee was Latyn en Grieks. 

Die linguïs, Andrew Dalby se beskrywing van hoe 'n tipiese nie-
Latyns-sprekende gesin in daardie dae sou redeneer, verduidelik
goed wat die dinamiek van so 'n taalverplasing is. 
Sprekers van minderheidstale wat hulself binne 'n groter gemeen-

skap en ekonomie bevind het, kon besluit het dat hulle niks met die
nuwe taal te make wou hê nie. Maar dan het hulle hul afgesny van
'n moontlike inkomste. Baie gou sou hulle besef het dat handel en
beroepsmoontlikhede in Latyn meer was. Hulle kon dus besluit het
om Latyn net te praat as dit noodsaaklik was. Mettertyd sou hulle
Latyn egter goed kon praat.
Spoedig sou so 'n gesin moes kies watter taal hulle hul kinders sou

leer. Hulle kon daarop aandring dat die kinders net hulle moeder-
taal praat. Maar hulle sou aan hulself moes erken dat daar meer
geleenthede vir hul kinders sal wees as hulle Latyn goed kon praat
en sou die kinders dan Latyn begin leer.
Die kinders sou dan min of meer tweetalig groot word. Hulle sou

die ou taal meer by die huis en in die buurt hoor en Latyn in die
handel en by die werk. In die Romeise Ryk is beweeglikheid
aangemoedig en die kans dat 'n volgende geslag met iemand trou
wat 'n ander moedertaal praat, was groter. As hulle self ouers in so
'n gemengde huwelik word, sou hulle doelbewus moes besluit in
watter taal hulle die kinders gaan grootmaak. Latyn sou al hoe meer
na die logiese keuse lyk.
Soos wat die klem met elke volgende geslag al hoe meer op Latyn

val, word die motivering om die ou, plaaslike taal enigsins aan te
leer, al hoe kleiner. En mettertyd verdwyn die ou taal heeltemal. 

Soos in die geval van Latyn destyds, praat meer mense Engels,
omdat Engels tans die voertuig na groter welvaart is. Koning
Kamehamela IV van Hawaii wat in 1855 die volgende gesê het,
som die huidige beskouing oor Engels goed op: "... it is my firm
conviction that unless my subjects become educated in this tongue
(Engels), their hope of intellectual progress, and of meeting the
foreigners on terms of equality, is a vain one."
Met hierdie uitspraak het die koning in wese die doodvonnis van

Hawaiis geteken. In 1870 het Engels in Hawaii die taal van alle
wetgewing geword, in 1893 is die monargie omvergewerp deur 'n
gesamentlike poging van buitelandse sakemanne. Kort daarna het
Amerika Hawaii geannekseer.

Al het die Hawaiiers hul taal en kultuur opgeoffer, omdat hulle
Engels as 'n hoër-status taal gesien het, het dit hulle niks gebaat nie.
Vandag is hulle 'n minderheid in hul eie land en bevind hulle hul-
self meestal in lae-status-poste wat swak betaal.
Veeltaligheid is sommer 'n oorlas en hoe gouer almal Engels praat

hoe beter, meen baie mense. Die meeste van hulle is interessant
genoeg Engelssprekend. Hulle is verkeerd. Soveel tale as moontlik
moet bewaar bly. Dis dalk die maklikste om dit met behulp van die
ekologie-beeld van biodiversiteit te verduidelik: as die genepoel
van 'n spesie te klein raak, raak die spesie kwesbaar vir siektes. Dis
presies dieselfde met tale. 
Talle linguïste is van mening dat elke taal in die wêreld 'n unieke

denkstelsel het, unieke kennis het en dus 'n unieke bydrae maak tot
die menslike ervaring. Gestel daar steek oor 'n eeu weer 'n geeste-
like gogga, iets soos kommunisme, sy kop uit en daar is net twee
tale in die wêreld oor. Van waar af gaan die verset kom teen die
dwang op denkvryheid as die hele mensdom op presies dieselfde
manier dink?

'n Sprekende voorbeeld van hoe kennis in 'n spesifieke taal
ingebed is, kom uit die taal Noord-Fries, wat tans 'n minderheids-
taal is wat net op die eilande Föhr en Amrum noord van Duitsland
gepraat word.

In alle moderne Europese tale kry ons 'n woord vir die pituïtêre
klier (ook bekend as die harsingslymklier), wat gewoonlik óf 'n
Latynse óf 'n Griekse oorsprong het. Sulke akademiese woorde dui
gewoonlik daarop dat net mense soos dokters en ander anatomie-
kenners weet van die bestaan van dié klier. Dié klier is in die meeste
diere maar omtrent so groot soos 'n ertjie en boere en slagters sal dit
gewoonlik nie oplet in skape, varke of beeste nie.

Maar die Noord-Frieslanders het 'n gewone, en baie bekende
naam vir dié klier. Hulle noem dit 'n brajnkoop, 'n breinknoop.
Hoekom? Want Noord-Frieslanders is tradisioneel walvisjagters,
wat die klier by dié dier gesien het. In walvisse is dit inderdaad baie
meer opvallend en so groot soos 'n lemoen.

Noord-Fries gebruik selfs die woord in een van sy idiome, wat
waarskynlik uit die walvisjagtyd kom. “Hi wiar so areg, at ham a
brajnkoop baarst”, Hy was so kwaad dat sy harsingslymvlies gebars
het. Die walvisjagters het opgelet dat 'n walvis wat geslag is na 'n 
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lang en harde geveg met die jagters, bloeding in hierdie klier ge-
had het. Eers in die 1970's het die Kanadese navorser Selye sy
stresteorie bekend gemaak en deur sy navorsing bevind wat die
Noord-Fries-landers al vir eeue weet -- naamlik dat stress die
pituïtêre klier beskadig. 
Dink net, as meer mense Noord-Fries geleer het, kon ons dié ken-

nis al lankal gehad het!  'n Mens kan nie help om te wonder hoeveel
kennis vervat is in daardie vyftig tale wat in die Romeinse Ryk tot
niet is nie. Sou sprekers van hierdie tale dalk geweet het van 'n ge-
neesmiddel vir kanker of 'n leidraad gehad het wat die wêreld met
sy huidige energiekrisis kon help?

Die linguïs, Marianne Mithun is van mening dat as 'n taal in die
vergetelheid verdwyn, die intiemste aspekte van daardie kultuur
ook kan verdwyn: maniere waarop daardie sprekers hulle ervarings
tot woorde bring, hoe idees met mekaar in verband gebring word,
hoe mense met mekaar in verhouding tree. Die meer bewuste
aspekte van die taal is ook tot niet: tradisionele rituele, praattaal,
mites, legendes en selfs humor. Baie keer sê mense dat as hulle 'n
ander taal praat, hulle ander dinge sê en selfs dink.

'n Taal wat tot niet gaan, is 'n verlies vir die hele mensdom, want
dis 'n verlies aan insig in ander mense se belewenis van die wêreld,
sê Mithun. Andrew Dalby is van mening dat die mensdom hierdie
wisselwerking van verskillende kennis- en denksisteme nodig om
voortuitgang te verseker.

Ons aanvaar dus dat dit noodsaaklik is om tale te bewaar, maar
my saak en verantwoordelikheid lê ten eerste by my eie moederaal.
Hoe stuit 'n mens die agteruitgang van Afrikaans? Wat doen jy as
al hoe meer mense om jou verkies om hulle kinders eerder Engels
te leer, omdat soos hulle net soos die burgers van die destydse
Romeise Ryk sê: "Hoe anders gaan hulle eendag werk kry?"

In die eerste plek moet ons die unieke bydrae van Afrikaans, soos
enige ander taal, tot die mensdom se ervaring en kennis besef. Presies
waar dit lê, sal slimmer mense as ek moet uitdink. Konkrete voor-
beelde soos die Friese klier rakel 'n mens helaas nie so maklik op nie.
Ek voel tog aan dat Afrikaans 'n verbondenheid met die landskap het,
wat dalk uitsonderlik is. Ek dink hier aan 'n karakter in Ben Venter se
roman Waterbobbejaan wat 'n probleem "oopdink". 'n Mens sien
amper die wye Afrika ruimtes in die man se kop as hy tot 'n oplos-
sing kom. So-iets kom meermale in ons letterkunde voor.

Andrew Dalby is baie bang om taal aan volk te koppel, maar
alreeds in 1683 het Leibniz gesê dat taal en nasie saam floreer.
Nasionaliste redeneer immers só: ek behoort tot hierdie groep men-
se omdat ek gene, geskiedenis en geloof met hulle deel. Daarom
praat ek die taal van my groep, is ek lief vir en trots op my taal. Vir
so iemand is dit baie moeiliker om sy taal prys te gee, as vir iemand
wat aan homself dink as 'n blote indiwidu in 'n see van mense.

Fichte het gesê dat 'n taal 'n nasie se siel is. Hy het bygevoeg dat
diegene wat dieselfde taal praat aan mekaar verbind is met onsig-
bare bande. Waar daar 'n afsonderlike taal bestaan, bestaan daar ook
'n afsonderlike nasie.  Om Afrikaans (of enige ander taal) te bewaar,
is dit belangrik om die taal se gebruiksvelde so wyd as moontlik te
hou. Andrew Dalby sê dat as 'n taal aan't uitsterf is, sy woordeskat
en grammatika al kleiner word. Wat gebeur is dat die sprekers van
die taal dit nie langer voed nie.
CL Barber sê taal het veral ses gebruiksfunksies. 'n Mens gebruik

taal in die volgende funksies:
Om jou gevoelens mee uit te druk.
Om in te speel.
As 'n instrument tot denke.
As 'n manier om die bande tussen mense te versterk.
Om ander mense te beïnvloed en dus ook saam met ander mense
te kan werk.
Omdat jy deel is van 'n spesifieke groep mense, dit maak jou deel
van 'n taalgemeenskap.

Die taak van elke Afrikaner is om Afrikaans so dikwels as moont-

lik op al ses maniere te gebruik. Dink aan elke keer wat Afrikaans
gebruik word in enige situasie as 'n klein oorwinning, nog 'n asem-
teug langer wat vir Afrikaans gewen word. Wanneer al daardie baie
asemteue bymekaar kom, raak dit 'n magtige wind. So kan ons, ons
taal maar daarmee saam ons unieke uitkyk op die lewe, overgeset-
synde ons identiteit behou.

Onthou gerus dat ook vir die magtige Engels die wiel kan draai.
Wie praat immers vandag nog Latyn soos Julius Ceaser dit gepraat
het? Met soveel tweedetaalsprekers wat Engels tans so geradbraak
praat, gebeur dit dalk eerder vroeër as later.

BRONNE GEBRUIK:
Language in danger, Andrew Dalby, Penguin Books, 2002, 
ISBN 0-140-29064-8
The story of language, CL Barber, Pan Books, 1972, 
ISBN 0-330-33048-9                                                                        
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Engels, Engels alles... Afrikaans! (vervolg)

Volksbrandwag Kampe 2006
WINTER OORLEWING-OPLEIDINGKAMP: 
26 JUNIE TOT 1 JULIE
GESKIEDENISKAMP:  25 TOT 29 SEPTEMBER
SOMER OORLEWING-OPLEIDINGKAMP:  
4 TOT 9 DESEMBER 

Kampe word vir beide geslagte aangebied en alle Volks-
genote vanaf die ouderdom van 9 jaar en ouer mag dit
bywoon. Kampgangers word volgens ouderdom en vorder-
ing gegroepeer vir opleiding.

(Offisierskursusse vir 18 jariges en ouer word op aanvraag
tydens Oorlewing-opleidingkampe aangebied.)
Bespreek asb. vroegtydig by :

Sekretaresse (Rencia de Villiers)
014 721 007 / 072 445 4835

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

of
Voorsitter (Willie van der Grijp)

015 307 1614 / 082 532 9656
Faks: 086 616 1073

e-pos: djb@telkomsa.net

Die koste per Kamp beloop R170-00 per persoon. Daar
is baie van ons Volksgenote wat dit nie altyd kan bekostig
nie en deur ons geborg word. 
Ons het dus die vrymoedigheid om by Volksgenote aan te
klop om ons daarmee te help. 
Die wat met borgskappe kan help moet asb. hul bydraes
na die Volksbrandwag, Posbus 166, Alma, 0512 stuur
of direk by die Volksbrandwag se Bankrekening inbetaal
of by wyse van Internet oorbetaal. Meld by verwysing
"Borg" en e-pos inbetaling besonderhede na:

Volksbrandwag@webmail.co.za 
of faks dit na 

086 655 5608. 
Tjeks wat gepos word moet asb. betaal Volksbrandwag
uitgemaak- en gekruis word. 

Die Bankbesonderhede is soos volg:
Volksbrandwag

ABSA Nylstroom
Rekeningnommer: 915 979 0761
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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)

DIE ANB het weer besoek in Wes-Transvaal gaan aflê en op 8 Maart
'n vergadering op Schweizer-Renecke gehou. Die opkoms was bo
verwagting en talle nuwe lede is daar gewerf en die week na die
vergadering is die Schweizer-Renecke Tak daar gestig met mnr.
J Pringle as voorsitter, mnr. Ben Gnäde as ondervoorsitter, Diederick
Craukamp as sekretaris en mnr. Johan Scholtz as penningmeester.

Op 9 en 10 Maart is besoek afgelê by takvoorsitters en ander
lede op Christiana, Jan Kempdorp, Hartswater, Vryburg, Stella en
De Lareyville. 'n Besoek is ook afgelê by oom Joppie Marais, ANB
lid en broer van wyle mnr. Jaap Marais.
Die groei van die ANB in Wes-Transvaal is 'n duidelike aanduiding

dat die ANB die verbeelding van volksgenote in verdrukking aange-
gryp het, wat hoop vir die toekoms van die Afrikaner bring.

Die ANB-tak op Bloemfontein reël gedurende Mei 2006 ‘n kon-
sert by die Dankbaar CVO skool. 

Die reëlings vir die nasionalistiese dag ter herdenking van Repu-
bliekwording op 27 Mei in Pretoria vorder goed en die vooruitsigte
dat dit ‘n dag gaan wees om te onthou, is uitstekend.                   

ANB NUUS

aangekoop is, onlangs as bouvallige en verwoeste eiendom deur 'n
boer vir net R110 000 op 'n veiling gekoop is! Die veiling is ge-
noodsaak, omdat die manne in beheer van die "grondhervormings-
projek" op dié plaas die munisipale rekening tot R26 000 laat op-
hoop het.
Vroeër, voordat dié plaas in die Taganashoek-gebied naby Tzaneen

van sy Blanke eienaar gekoop is om as ontwikkelingsplaas vir die
"opkomende boere" te dien, was dit 'n spogplaas. Toe die plaas on-
langs op 'n veiling verkoop is, was die geboue en woonhuise vervalle
en leeggestroop. Selfs die wasbakke, kaste en teëls is verwyder.
Daar word nou erken dat die "opkomende boere" nooit enige ken-

nis of ondervinding gehad het om op so 'n intensiewe plaas te kon
boer nie. Daar is amptelik erken dat hulle klaaglik misluk het "met
al hul pogings"! Hulle het net daar gewoon en die plaas gestroop,
terwyl die munisipale rekening opgehoop het. 

Heelwat tropiese gewasse is vroeër op die plaas verbou en die
boer wat dit op die veilig aangeskaf het, sal nou weer probeer om
produksie van dié gewasse voort te sit.                                     

MET die verskyning van dr. Philip du Toit se boek, Die groot Suid-
Afrikaanse Grondskandaal, 'n paar jaar gelede, het die ANC en sy
mediavriende 'n groot bohaai opgeskop. Allerhande truuks is ge-
bruik om dié verdoemende boek te diskrediteer. Daar is selfs per-
soonlike aanvalle op dr. Du Toit gemaak. Die groot rede vir die
haat teen dr. Du Toit en die Landbouwerkgewersorganisasie was
egter weens die feit dat dr. Du Toit se boek internasionaal versprei
is. Dié boek het die klug oor die Swart "opkomende boere" ont-
bloot, veral met die horde voorbeelde oor mislukkings op plase wat
aan Swartes oorhandig is.

Die ANC-regime en die begunstigdes van die roekelose beleid
van "grondherverdeling" se onbevoegdheid het intussen skynbaar
nie een graad verbeter nie. Hierdie feit word bevestig deur die be-
kendmaking van die nuutste geval waar 'n plaas in die omgewing
van Tzaneen, wat agt jaar gelede vir R1,4 miljoen deur die regime

NÓG 'n "REGSTELLENDE" PLAAS VERWOES

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.

DIE dood van prof. Nic Wiehahn die afgelope maand is redelik
wyd in die media hanteer. Van oral is hy egter geprys vir sy rol om
letterlik die verloop van die geskiedenis in ons land te verander. 
Prof. Wiehahn was die man wat as hoof van die Wiehahn-kommis-

sie verantwoordelik was vir, onder andere, die aanbeveling aan die
destydse NP-regering dat Swart vakbonde in Suid-Afrika gewettig
moes word.
Dit was veral opmerklik dat hy selfs in Engelse en Swart koerante

met lof besing is na sy dood. Dit is vreemd dat 'n man wat 'n ampte-
like kommissie in die tyd van PW Botha se regering gelei het met
soveel heldeverering uit Afrikanervyandige kringe te doen kry na
sy dood. Dit spreek egter boekdele vir die enorme rol wat prof.
Wiehahn en sy kommissie gespeel het om die kommunistiese revo-
lusie in Suid-Afrika se wiele behoorlik aan die rol te kry. 
Wat prof. Wiehahn se kommunistiese en liberale vriende ookal sê,

vir Afrikanernasionaliste sal hy altyd bekendstaan as die man wat
verantwoordelik was vir een van die mees deurslaggewende stuk-
kies verraad teen sy land en sy volk. Hy het deur sy aanbevelings
die pad vir die kommuniste skoongemaak. En die kommuniste sal
altyd die grootste vyand van Afrikanernasionaliste bly.             

Prof. Nic Wiehahn
in perspektief


