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Die Afrikanervolk en sy voorsate vanaf die landing van Jan van Rie-
beeck aan die Kaap het oor die eeue en dekades heen baie vyande
gehad. Die grootste vyand bly natuurlik die Engelstalige wêreld en
die Swart bevolkings van Suid-Afrika, wat oor baie dekades gebruik
is deur die Engelstalige wêreld om die Afrikaner te beveg.
Die doelwit van hierdie vyand was nog altyd duidelik. Hul haat teen

die Afrikaner is só groot, dat hulle alles in hul vermoë sal doen om
die Afrikanervolk en sy geskiedenis op die wêreldverhoog te verklei-
neer en in 'n staat van beskuldiging te hou tot in lengte van dae.

Daar was in die heroïese geskiedenis van die Afrikaner en die
Afrikanervolk heelwat groot helde wat verantwoordelik was vir die
feit dat die waarheid oor die Afrikaner en sy geskiedenis behoue
gebly het, al is dit ook net onder 'n minderheid. Daar was baie helde
wat teen die Afrikaner se vyande bly veg het en selfs groot oor-
winnings behaal het in die verlede. 

Een van die manne wat uitstaan onder ons volkshelde en wie se
naam elke lid van die Engelse huishouding, elke liberalis onder ons
eie volk en elke Kommunis reg oor die wêreld se ore laat tuit, is dr.
Hendrik Frensch Verwoerd. 

Vanjaar, in die jaar 2016, is dit belangrik dat ons weer vir Ver-
woerd op die voorgrond moet skuif.  
Ons weet dat Verwoerd vandag oor die wêreld heen as 'n soort dik-

tatoriale monster voorgehou word wat Swartes behandel het asof
hulle nie volwaardige mense was nie. Maar die feit dat die lewens-
standaard van die Swartman in Suid-Afrika in die Verwoerd-era
met 5,4% verbeter het, teenoor die 3,9% van die Blanke, word een-
voudig verswyg. Die waarheid oor wat hy vir Swart onderwys
gedoen het, mag ook nie vandag bekendgemaak word nie. Die feit
dat Verwoerd se beleid boonop voorspoed in die ekonomie en
vrede op sosiale vlakke gebring het, mag nie vandag in die open-
baar gesê word nie.
Al wat oorgebly het is die propaganda van die kommuniste, wat

'n mengsel is van emosionele versinsels en eenvoudige leuens of
verdraaiings van die waarheid.
Die heel belangrike feit dat daar in die era van Verwoerd, behalwe vir

die werk van die Swart kommuniste en hul vennote uit die Geldmag-
onderwêreld, inderdaad hoofsaaklik vrede geheers het tussen rasse in

Suid-Afrika, is een van die dinge waarteen die vyand van die Afrika-
ner vandag die hardste baklei met hul propaganda. 
Verwoerd is op 6 September 1966 deur die Kommunis, Tsafendas,

met die hulp van 'n duidelike verraderlike komplot vermoor. Daar-
mee saam het die begin van byna drie dekades van verraad deur
Afrikaners, aangespoor deur die Kommunis en die Engelse wêreld,
ook begin, sodat die Afrikaner uiteindelik "vrywillig" sou oorgee
aan 'n terroristebende – dieselfde bende wat vandag die spot van die
wêreld is oor die wyse waarop Suid-Afrika bestuur word.

Dit sal dus vanjaar op 6 September presies 50 jaar wees dat Ver-
woerd vermoor is. As daar ooit 'n tyd was waarop dit belangrik
geword het om weer aan die jonger geslag Afrikaners die feite oor
die era van Verwoerd te leer, is dit juis nou. Daarom het die ANB
besluit om 2016 te verklaar as die Jaar van Verwoerd en dit sal op-
gebou word tot 'n hoogtepunt in September, wanneer 'n spesiale
nuusbrief weer uitgegee sal word om die waarheid oor die Era van
Verwoerd - in teenstelling met al die leuenagtige propaganda – aan
Afrikanernasionaliste beskikbaar te stel om hulle kennis weer daar-
oor op te skerp.                                                                       n

DR. HF VERWOERD

IN DIE JAAR 2016

Die sluipmoord op dr. Hendrik Verwoerd het op 
6 September 1966 plaasgevind. Dit sal dus vanjaar 

presies 50 jaar gelede wees.

Daar is 'n Engelse gesegde wat sê: "Perceptions rule
the world…"  Hierdie gesegde is natuurlik absoluut in
die kol as dit kom by die geskiedenis van Suid-Afrika.
Propaganda vanuit die vyandige wêreld, én vanuit vyan-
de uit eie geledere, het veroorsaak dat die waarheid oor
Suid-Afrika se geskiedenis deesdae 'n luuksheid is wat
nog net deur 'n minderheid Afrikaners geken en ge-
koester word.



Die revolusie is hier!
Na 'n lang stryd tussen die behoudende Blanke en die Swart kommu-
niste is Zimbabwe in 1980 aan die Swartman oorgelewer.
Robert Mugabe en sy bende het hierdie mooi land destyds oorge-

neem en kort daarna het die Blankes in een dik stroom die land ver-
laat. Duisende het na Suid-Afrika getrek op soek na 'n beter lewe
onder die destydse NP-regering, terwyl ander uitgewyk het na lande
soos Brittanje, Australië en Nieu Seeland. (Klink dit bekend?)
'n Minderheid Blankes het in Zimbabwe oorgebly en hoewel Mu-

gabe en sy makkers onmiddellik begin het om die land te plunder,
is dié paar Blankes daar geduld. 'n Groot deel van hulle was betrok-
ke in die landboubedryf, hetsy as boere of in 'n sekondêre sektor
wat aan die landbou verbonde is. Op hierdie manier het Zimbabwe
se ekonomie nie eensklaps in duie gestort nie, ten spyte van die
plundering wat onder die nuwe Swart regime plaasgevind het.
Soos die jare egter aanbeweeg het, het Mugabe en sy regime al hoe
meer korrup geraak en Blankes wat agtergebly het in dié land het
stelselmatig hulle geld uit die land begin vat en later self gevolg,
op soek na 'n beter lewe elders.
Teen 2000, presies twintig jaar na die oorname van Mugabe en sy

Zanu/PF party, was Zimbabwe se ekonomie net 'n leë dop. Weens
die gulsigheid van die Swart kommuniste, wat wette gemaak het
om die rykdom van die Witman aan hulself toe te eien, het die
Witman die land verlaat en die ekonomie is teen daardie tyd hoof-
saaklik gedra deur die paar duisend Blanke boere, wat steeds voed-
sel geproduseer het in die land wat in die sewentigerjare eens die
"Broodmandjie van Afrika" genoem is. 

Mugabe het besef hy is in die moeilikheid en waar hy vroeër in
Swart geledere slegs uit die Ndebele minderheid probleme gekry
het, het sy eie mense, die Shonas, stelselmatig ook begin mor oor
die omstandighede waarin hulle moes leef. Honger en armoede
was aan die orde van die dag en die Blanke boere kon aan net 'n
klein groepie 'n beter lewe bied deur hulle in diens te neem. 
Mugabe moes toe 'n plan uitdink om die rumoer onder sy eie mense

stil te maak. Die logiese plan was die truuk wat byna elke Swart dik-

tator in post-koloniale Afrika een of ander tyd ook gebruik het – gee
die witmense in die land die skuld vir die probleme, want hulle is ras-
siste en hulle steel die Swartman se rykdom.
Aanvanklik het hierdie plan vir Mugabe gewerk, veral ten opsigte

van sy eie volgelinge. Hulle het sedert 2000 eenvoudig (met die
hulp van die regering en die polisiemag) Blanke boere van hul pla-
se verdryf en begin plunder aan dit wat oor dekades daar opgebou
is. Probleem is, die produksie van kos en die belangrikste kompo-
nent wat Zimbabwe se wankelende ekonomie staande gehou het,
is met hierdie plan saam vernietig.

Vandag is dit sestien jaar later sedert daardie "tweede revolusie"
in Zimbabwe. Byna 'n derde van Zimbabwe se bevolking (party
ontleders sê dis nader aan die helfte) het sedertdien oor die grens
gevlug na Suid-Afrika, die land van geleenthede. Zimbabwe se
ekonomie is intussen heeltemal vernietig en toe hul inflasiekoers
by 1000 persent verby is, is die hele ekonomiese stelsel van vooraf
begin ("reset" in Engels), met die Zim-dollar wat tot niet verklaar
is en die Amerikaanse dollar wat as betaalmiddel ingestel is. Die
SA rand het glo ook darem nog 'n bietjie koopkrag daar, saam met
die Chinese en Indiese geldeenhede. 

Zimbabwe is vandag 'n ruïne, sestien jaar na die begin van dié
land se "tweede revolusie".

Ná die gebeure van die afgelope paar jaar in Suid-Afrika, wat
(toevallig?) ook sowat 20 jaar na die oorname van die Swart kom-
munis in ons land momentum begin kry het, kan daar geen twyfel
wees dat ons reeds binne die proses van 'n tweede revolusie is nie. 
Die ANC regime is vandag in Suid-Afrika waar Mugabe en sy
regime in 2000 in Zimbabwe was. Hulle het die land geplunder,
hulle kan nie meer die afwaartse spiraal van die ekonomie keer nie,
werkloosheid en die staatskuld is buite beheer en die rooi ligte op
pad na ineenstorting flikker oral. So, na wie moet die vinger nou
gewys word om die Swart massas te paai? Na die witman, natuur-
lik! Kyk dan nou net hoe lekker leef die Witmense nog in hul groot
huise en hulle ry almal duur motors. Hulle is ryk en hulle wil nie
hul rykdom deel nie! Ja, dít sal al hoe meer die argument van die
bankrot regime en alle ander radikale Swart groepe wees. En net
soos in Zimbabwe sal hulle instorm en hulself aan hierdie rykdom
help, totdat dit ook geplunder is.
Die vraag is dit: Sal die krag van Afrikanernasionalisme, soos in

die verlede, weer sterk genoeg wees om genoeg Afrikaners en
Blankes te laat saamstaan teen die aanslag wat kom. Dis 'n vraag
wat vinnig beantwoord moet word, want daardie aanslag is hier.
Die tweede revolusie het reeds begin in Suid-Afrika.               n
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ANB REPUBLIEKDAG 2016
U word hartlik uitgenooi om saam met die ANB en u mede

Afrikanernasionalistiese volksgenote REPUBLIEKDAG te herdenk op

Saterdag 28 Mei 2016
Plek:

Die verrigtinge vind plaas op die terrein van die 

GEREFORMEERDE KERK VERWOERDBURG

(Hoek van Stasiestraat en Monumentlaan, Lyttelton)

Bring u vriende en familie saam

Vir meer inligting, kontak Sonja Venter by 083-245-3592

Program:

l Opening: 09:30

l Vermaaklikheidprogram

l Nasionalistiese Spreker

l Bring en Braai en kuier 
(Pap, sous en slaaie, asook vure word

verskaf. Bring eie vleis en drinkgoed)



O moedertaal,

O soetste taal!

Jou het ek lief bo alles.

Van al die tale wat ek hoor, 

Niks wat my siel ooit so bekoor.

O moedertaal,

O soetste taal!

Jou het ek lief bo alles.

Hierdie vers geskryf deur CF Visser, laat die vraag by mens ontstaan:
Waar staan ons vandag ten opsigte van ons moedertaal en, meer spe-
sifiek, teenoor onderrig in ons moedertaal?
Op internasionale Moedertaaldag (21 Februarie) kan die vraag met

reg gevra word of hierdie wanpersepsie van onderrig in 'n volks-
vreemde taal uitgeroei sal kan word?

Persepsie oor Afrikaans

"Afrikaans,  eens uitgekryt as 'n kombuistaal, is vandag 'n wêreldtaal.
'n Taal van onderwys, wetenskap en ekonomie," skryf 'n kenner in 'n
debat oor moedertaalonderrig op die debatsforum van die internet-
blad, Litnet.
Daar is nasionaal en internasionaal navorsing gedoen oor die voor-

en nadele van onderwys in die kind se moedertaal. Telkens is dit be-
wys dat studie of onderrig in 'n student se moedertaal help om die stu-
dent/skolier se begripsvermoë te bevorder. Keer op keer het navor-
sers weer bewys dat dit die beste opsie is vir die kind om onderrig in
sy moedertaal te ontvang.  

Hierdie navorsing het byvoorbeeld bewys dat die vaslegging van
basiese konsepte, wat belangrik is vir latere doeltreffende leerver-
moë, vind die beste plaas deur moedertaalonderrig.  Die suksesvolle
aanleer van 'n tweede- en selfs 'n derde taal hang daarvan af of die
kind sy moedertaal onder die knie het en dit bemeester het.  Wanneer
die kind 'n gesonde kennis het van sy moedertaal, bied dit vir hom
toegang tot die aanleer en bemeestering van 'n ander taal.

Tersiêre instansies

Oral in die wêreld waar daar suksesvolle onderwysstelsels bestaan val
die klem op onderrig in moedertaal.  'n Land soos Finland is 'n spre-
kende voorbeeld hiervan. Hier praat die inwoners Fins of Sweeds en
leerlinge van albei hierdie tale kry onderrig in hul moedertaal van hul
eerste skooljaar en selfs later op universiteit of ander tersiêre instan-
sies.  Hoewel nie een van hierdie tale wêreldtale is nie, kan hulle hul-
self enige plek in die wêreld laat geld.

Daar is onlangs in 'n studie bevind dat Finland oor die meeste top
navorsers per capita in die wêreld beskik ten opsigte van ingenieurs-
en natuurwetenskappe.   
Hier in Suid-Afrika is dit ook bekend dat Afrikaanse universiteite en

ander instellings, voordat dit besmet is deur politiek, topstudente in
hul moedertaal geskool het vir die beroepswêreld.  Hierdie studente
word met ope arms oor die hele aardbol ontvang en hulle is leiers op
hul vakgebied wat hulle skoene deeglik volstaan.
Volgens 'n wêreldverslag van UNESCO (The United Nations Edu-

cational, Scientific and Cultural Organization), is taal nie net 'n mid-
del tot kommunikasie nie, dit verteenwoordig 'n rykdom aan kul-
tuurgoedere en is 'n draer van identiteit en waardes.

Moedertaalonderrig internasionaal bevorder

Die sogenaamde 1966 Den Haag-aanbevelings ten opsigte van on-
derwysregte het voorgestel dat die leerprogram verkieslik in die kind

se moedertaal aangebied word. Waarom dan verkeer so baie skole en
tersiêre instansies wat juis moedertaalonderrig wil toepas onder so-
veel druk om te verengels?

UNESCO definieer moedertaalonderrig as "education which uses
as its medium of instruction a person's mother tongue, that is, the lan-
guage which a person has acquired in early years and which normal-
ly has become his natural instrument of thought and communication".
Moedertaalonderrig dien dus as middel waardeur leerders die basie-

se beginsels van 'n onderwerp in hul moedertaal geleer word. Kin-
ders en selfs volwassenes kan hulself beter uitdruk in 'n taal wat vir
hul verstaanbaar en bekend is. Die tweede taal bly vir hul 'n ‘vreemde’
taal waarin hul hulself nie so gemaklik kan uitdruk nie.  Selfs vakke
soos wiskunde kan problematies wees. Sommige vakkundige uit-
drukkings word moeiliker begryp of kan die student verwar.

Wanopvattings

In die debat op Litnet, word die wanopvattings wat by ouers bestaan
oor moedertaalonderrig baie mooi en duidelik uiteengesit:
"Talle Afrikaanssprekende ouers meen, op grond van wanopvattings
soos dié hier onder, dat Engels die enigste keuse is.  Die feite weer-
spreek engter dié (drog)redenasies:
l Argument: "Dis tot my kind se voordeel om deur middel van En-
gels onderrig te word". 
Antwoord: 'n Sesjarige kind het al 'n woordeskat van sowat 2 500
woorde in sy huistaal, maar slegs 'n geringe woordeskat in Engels
waarmee hy verdere kennis moet verwerf.  In 'n Engelse skool sal hy
dus met 'n agterstand begin.
lArgument: "Die meeste handboeke vir verdere studie is in Engels".  
Antwoord: Afrikaanssprekendes se prestasies vergelyk besonder guns-
tig met dié van hul Engelssprekende eweknieë en hulle gee op ver-
skeie terreine die toon aan.  Teen die tyd dat kinders op universiteit
kom, is hulle ewe vaardig in Engels as in hul huistaal.
lArgument: "Engels is die wêreldtaal".  
Antwoord: Dit is gewis so, maar in lande soos Nederland, Duitsland,
Frankryk, Japan, China en Indië kry kinders onderrig in hul moe-
dertaal en dié lande beskik tans oor die grootste ekonomieë in die
wêreld.
Volgens dr. Michael le Cordeur, voorsitter van die Afrikaanse Taal-

raad (ATR) en die Wes-Kaapse Taalkomitee en ook lektor in Afri-
kaans by die Universiteit Stellenbosch, kan dit soos volg opgesom
word: 
l Ten spyte van hul ouers se goeie bedoelings, betaal leerders tans
'n duur prys weens die klem op Engels en die ontkenning van dié tale
waarin hul begripsvlakke en uitdrukkingsvaardighede vasgelê is.
Kinders wat die grootste deel van hul primêre skoolopleiding ont-
vang in 'n taal wat hulle nie verstaan nie – en wat hulle onderwysers
dikwels nie behoorlik kan praat nie – se kognitiewe ontwikkeling
word ernstig benadeel.
l Hy skryf verder: "Nie-moedertaalonderrig het 'n regstreekse uit-
werking op akademiese prestasie.  Kennis is meer as net die vermoë
om te onthou.  Dieper vlakke en begrip stel leerders in staat om ken-
nis van een konteks na 'n ander oor te dra.  En leerders se voorafken-
nis is in hul taal opgesluit.  'n Vergelyking van studente in 'n vak soos
Wiskunde dui daarop dat dié wat die grondbeginsels in hul moeder-
taal geleer het, 'n beter begrip van die vak het vergeleke met dié wat
dit in 'n tweede taal geleer het". 

Moedertaalonderrig verskaf dus 'n noodsaaklike basis vir 'n goeie
opvoeding op hoër vlakke. Hopelik sal ouers dit onthou as hulle 'n
besluit moet neem oor waar hulle hul kinders moet inskryf.         n
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Afrikaans as onderrigtaal is tans weer die teiken van 'n spul jong oproermakers met 'n duidelike kommunistiese agen-
da. Afrikaans word veral as onderrigtaal aan universiteite, maar selfs ook by skole, ernstig bedreig. Wat is die ware
agenda agter hierdie aanslag? SONJA VENTER kyk in hierdie artikel na die feite oor moedertaalonderrig, wat die
kommuniste se propaganda daaroor in perspektief stel.



ANB NUUSBRIEF4 MAART 2016

Die woord psigiatrie beteken letterlik "om die siel te genees".  In
die agtiende en negentiende eeu was dit psigiaters se verantwoor-
delikheid om na kranksinniges om te sien.  Die haglike toestande
in die gestigte waarin die kranksinniges opgesluit was, het dit ‘n
onplesierige werk gemaak.

Teen die einde van die negentiende eeu, met die materialistiese
filosofie as agtergrond, het die psigiatrie egter begin wegbeweeg
van die versorging van die kranksinnige na die voorkoming en
uitroeiing van kranksinnigheid.  In 1909 het die Nasionale Komitee
vir Geestesgesondheid in Amerika tot stand gekom.  Weereens het
John D. Rockefeller sy sak geskud en miljoene gepomp in die
ontwikkeling en oprigting van psigiatriese hospitale en die oplei-
ding van psigiaters, sielkundiges en geestesgesondheidwerkers.

Kinders word die teiken

Die definisie van wat kranksinnigheid is, is tot so 'n mate verbreed
dat die eerste navorsingstudie, wat in 'n skool in Baltimore in 1913
uitgevoer is, bevind het dat 10% van die skoolkinders psigiatriese
hulp benodig.  Loodsprogramme is ook in die Sing Sing-gevange-
nis begin.  Die resultaat was dat psigiatriese departemente by howe
vir jeugmisdadigers en gevangenisse tot stand gekom het.
Die geestesgesondheid-beweging het vinnig uitgebrei.  Teen 1930

was daar reeds assosiasies vir geestesgesondheid in 24 lande,
insluitende Kanada, Engeland, Rusland en Australië.  Kinders was
die vernaamste teiken en die geestesgesondheid-beweging het der-
halwe die leidende rol gespeel in die ontstaan van die kinderleid-
ing-beweging, 'n beweging wat in die twintigerjare gefloreer het.
Die oogmerk was om jeugmisdaad en gedragsprobleme by kinders
te voorkom.  Kinderleiding-klinieke, waar die kind saam met sy
gesin behandeling ontvang het, het oornag verrys.
Nodeloos om te sê, is die doelwit nooit bereik nie, en vir jare daar-

na het die mislukking groot verleentheid veroorsaak wanneer daar-
na verwys is.  Maar in plaas daarvan om uit hierdie mislukking die
les te leer dat hulle idees verkeerd was, het hulle tot die gevolg-
trekking gekom dat hulle nie gou genoeg ingegryp het nie.

Aangesien hulle geglo het dat ouers te onkundig oor kinderont-
wikkeling is om hulle kinders doeltreffend groot te maak, het die
Nasionale Komitee vir Geestesgesondheid 'n veldtog oor kinderop-
voeding vir ouers geloods.  Maar die Komitee se hindernis was dié
van vrywillige deelname.  Ouers kon nie gedwing word om na die
Komitee se raad te luister, dit te aanvaar of dit uit te voer nie.  Der-
halwe het daar net een alternatief oorgebly: die skole.  Soos Ralph
Truitt, die hoof van die Nasionale Komitee se Afdeling vir Kinder-
klinieke in 1927 geskryf het:  "...die skool moet die fokuspunt van
ons aanval wees."

Dissipline word ’n probleem

Mislukking op skool is beskou as die groot sondebok, wat lei tot ge-
voelens van minderwaardigheid, gedragsprobleme soos stokkies-
draai of jeugmisdaad, onttrekking, 'n antisosiale houding, of 'n ge-
slote persoonlikheid.  Die oplossing was voor-die-hand-liggend.
Die beklemtoning van akademiese prestasie moes verwyder word.
"Die onderwys moes meer fokus op persoonlikheidsontwikkeling",
het psigiater William A.White in 1927 geskryf.               
Skooldissipline was ook 'n euwel. Wangedrag van kinders is "nie

'n sonde nie, maar 'n simptoom". Soos Cohen opgemerk het:  ''Ge-
sondheidsdeskundiges het onderwysers versoek om minder aandag

te gee aan die kind se sigbare gedrag en meer aandag te gee om
die kind  se  motiewe, wat 'min of meer onbewustelik' die gedrag
onderlê, en waaroor die kind min beheer het en nie verantwoorde-
lik gehou kan word nie." Deur grootskaalse bemarking het die
Komitee se idees die nasionale besluitnemers oor onderwyssake
bereik.  In 1930 het die Withuis 'n konferensie oor kindergesond-
heid en -beskerming gehou, wat deur 1 200 kundiges bygewoon is. 

'n  Betekenisvolle gebeurtenis by hierdie konferensie was die
betrokkenheid van 'n groot aantal sielkundiges wat die idee van
geestesgesondheid wou opraap.  Almal was afkomstig van die
Universiteit van Columbia se Onderwyskollege in New York.  Op
hierdie wyse vind daar samesmelting plaas van die doelstellings
van die Progressiewe Onderwys Assosiasie en van die Nasionale
Komitee vir Geestesgesondheid.  Hand aan hand sou die psigiatrie
en die sielkunde nou saamwerk om die verval in die volgende
dekades te bewerkstellig.

In 1948 het die geestesgesondheid-beweging 'n wêreld-organisa-
sie gevorm wat die World Federation for Mental Health (WFMH)
genoem is.  Die doel van die organisasie was om psigiatriese
ingryping in alle aspekte van die samelewing te implementeer – die
laerskool, hoërskool en universiteit, die mense wat die onderrig
verskaf en die beginsels waarop hulle werk, die publieke lewe, die
politiek en die industrie.  Volgens John R. Rees, die president van
die WFMH, was die onderwys en die kerk maklike teikens.  Die
moeilike teikens was die regstelsel en die mediese wetenskap.

Moraliteit ook ’n probleem

Moraliteit, die gedagte van reg of verkeerd, is as die grootste oor-
saak van geestessiektes beskou, en "ingryping" was veral daarop
gemik om moraliteit uit elke afdeling van die samelewing te weer.
Chrisholm, 'n psigiater en medestigter van die WFMH, het verklaar
dat die mens bevry moet word van sy belasting van goed en kwaad:

"Ons is gedwing om allerhande bygelowe te sluk wat aan ons
voorgehou is deur ons ouers, Sondagskool- en skoolonderwysers,
politici, predikante, koerante en andere wat 'n dwingende begeerte
gehad het om beheer oor ons te verkry.  'Jy moet soos die gode
word, met kennis van goed en kwaad,' goed en kwaad waarmee
beheer oor kinders uitgeoefen kon word, waarmee lojaliteit teenoor
familie, nasie en die gemeenskap afgedwing kon word en waarmee
kinders blind gehou kon word vir hulle glorieryke intellektuele erfe-
nis... Die onvermydelike resultate is frustrasie, minderwaardigheid,
neurose en die onvermoë om die lewe te geniet, om helder te rede-
neer of om ‘n wêreld te skep wat geskik is om in te leef."
In 1950 het die Nasionale Komitee vir Geestesgesondheid van die

nasionale toneel af verdwyn, en saamgesmelt met verskeie ander
organisasies om die Nasionale Assosiasie vir Geestesgesondheid te
word.  Die infiltrasie van die geestesgesondheid-beweging het nou
momentum gekry, en die skool het toenemend die teiken geword
om hulle idees te verkondig.
Teen 1952 is die eerste DSM uitgegee, waarin 'n lys van 112 "psi-

giatriese versteurings" gegee is.  Vandag is daar 374.  In die konsep
van "psigiatriese versteurings" het die psigiatrie 'n verskoning ge-
vind vir sy mislukking om die mens en die kind se probleme te
voorkom en op te los.  Terselfdertyd is die ouer en die onderwyser
van sy skuldgevoel, wat deur die behavioristiese denkskool tot 

(Vervolg op bl. 5)
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stand gebring is, bevry. Die vraag, "Waar het ons verkeerd gegaan?"
is toenemend vervang met die gedagte dat niemand aanspreeklik
gehou kan word vir die kind se probleme nie aangesien hy aan 'n
ongeneeslike "siekte" ly.

Die psigiatrie het 'n verdere mylpaal in 1962 bereik.  Deur skrik-
wekkende statistieke van "psigiatriese versteurings" in die same-
lewing te rapporteer – sonder enige bewyse daarvan – het psigiaters
die goewerneurs by 'n goewerneurskonferensie in Amerika oortuig
om 'n beslissing goed te keur dat alle state psigiatriese programme
sou befonds.
Maar die werklike oorwinning van die psigiatrie en sielkunde het

eers in 1965 gekom, toe psigiatriese programme in skole werklik
bekragtig is.  Hierdie wet het massale federale fondse toebedeel en
die skooldeure oopgemaak vir 'n stortvloed van psigiaters, siel-
kundiges, psigiatriese sosiale werkers, psigiatriese programme en
sielkundige toetse wat tot vandag toe voortduur.  Die aantal opvoed-
kundige sielkundiges in Amerika het vanaf 455 in 1969  tot  16 146
in 1992 vermeerder.  Teen 1994 het kinderpsigiaters, sielkundiges,
voorligters en spesiale onderwysers in Amerikaanse skole byna die
aantal onderwysers in getal oortref.

Waarom die mite voortleef

Dit is kenmerkend van die mens dat hy 'n verklaring vir elke ver-
skynsel, wat hy teëkom, wil hê.  'n Verklaring dra grootliks by tot
die mens se gevoel van sekuriteit.  Hierdie behoefte aan sekuriteit
is so groot dat, as hy 'n verskynsel teëkom waarvoor hy nie 'n
logiese en rasionele verklaring kan vind nie, hy een sal fabriseer.
Die antieke Grieke, byvoorbeeld, kon nie 'n rasionele verduidelik-
ing vind vir die daaglikse beweging van die son deur die hemel-
ruim nie, en het die storie van Helios en sy vurige strydwa versin.
Die Egiptenare, daarenteen, het geglo dat hulle songod Ra die son
soos 'n heilige kewer deur die hemelruim stoot.  Vandag, danksy die
werk van wetenskaplikes soos Galileo, Kepler en Copernicus, weet
elke skoolkind dat dit net lyk asof die son deur die lugruim beweeg,
en dat dit eintlik die beweging van die aarde is wat die illusie skep.

Ondanks die wetenskaplike strewe van die moderne mens is die
behoefte om 'n verklaring vir elke raaiselagtige verskynsel te vind
so oorweldigend, dat sy teenstrydige behoefte aan logiese en
wetenskaplike denke hom dikwels nie daarvan weerhou om "ver-
klarings" te versin wat niks minder twyfelagtig is as dié van Helios
en Ra nie.
Sedert die ontstaan van die teorie dat aandag- en gedragsprobleme

by kinders 'n siektetoestand is, is hierdie verklaring 'n kontrover-
siële aangeleentheid.  Dit is hoegenaamd nie verbasend nie, aange-
sien hierdie teorie niks meer as 'n gefabriseerde, mitiese verklaring
is nie.  Die feit dat hierdie siening populêr is, verleen geen weten-
skaplike geldigheid daaraan nie.  Voor dit bewys is dat die aarde
rond is, het almal geglo dat dit plat is.  Die populariteit van die idee
het dit nie waar gemaak nie.  Dit gebeur dus nie altyd dat die weten-
skap "vorder deur konsensus," soos Galaburda beweer nie.
Die vraag wat ons onsself moet afvra, is hoekom 'n teorie bly
voortbestaan ten spyte van oorvloedige bewyse dat dit onwaar is
(met ander woorde 'n blote mite is), en daar met 'n praktyk volge-
hou word alhoewel dit onsuksesvol, of skadelik is?  Waarom leef
die idee van ADHD voort ten spyte van oorvloedige bewyse dat dit
nie 'n mediese toestand is nie?  Waarom word Ritalin toenemend
voorgeskryf ten spyte van bewyse dat dit op die kort- of langtermyn
geen positiewe effek op kinders se akademiese prestasie het nie, en
dikwels skadelik is?  Waarom word ons kinders blootgestel aan
onderwyspraktyke wat reeds as mislukkings bewys is en derhalwe
kinders se toekoms ruïneer?

Een moontlike rede is onkunde.  Daar is sielkundiges, psigiaters

en medici wat aan teorieë glo en praktyke beoefen, bloot omdat dit

is wat en hoe hulle op universiteit geleer is.  Hulle aanvaar die

teorieë wat hulle geleer word as die waarheid en die praktyke wat

op hierdie teorieë gebaseer is as suksesvol, sonder om dit ooit te

bevraagteken.  Ek kan hierdie persone se dilemma goed verstaan.

Ek het self ook vir baie jare onkrities gestaan teenoor alles wat ek

op universiteit geleer het.  Dit het baie lank geneem voordat ek

besef en aanvaar het dat die menswetenskappe nie 'n eksakte

wetenskap is nie, en derhalwe die spoor heeltemal byster kan raak,

en in werklikheid ook het.  Soos Popkin en Stroll tereg opgemerk

het, is die geskiedenis van die wetenskap deurtrek met teorieë wat

eens deur en deur geglo is deur die wysste mense en later deur en

deur in twyfel getrek is.

Die geldmag

'n Ander rede waarom mites voortleef is natuurlik finansiële redes.

Die farmaseutiese maatskappye, byvoorbeeld, is op winsbejag uit.

As die mite van ADHD en ander sindrome ophou bestaan, sal som-

mige farmaseutiese maatskappye in duie stort.  Daarom werk hulle

aktief daaraan om hierdie mite te laat voortleef en selfs nuwe mark-

te te skep.  Tans word grootskaalse bemarking in lande soos

Brittanje,  Suid-Afrika en selfs Zimbabwe gedoen om die ADHD-

konsep te verkoop.  Die gevolg sal wees dat die vervaardiger van

Ritalin sy winste verder sal kan verhoog.

Die geldgod Mammon sal altyd gedien word, ondanks die ge-

volge.  As 'n voorbeeld hiervan kan 'n mens kyk na die geskiedenis

van 'n praktyk soos elektriese skokbehandeling (ook genoem "elek-

troterapie" of  "elektrokonvulsieterapie").

Elektro-terapie is ingevoer deur psigiater Ugo Cerletti.  Hy het in

die laat-dertigerjare gesien hoe slagplaaswerkers elektriese skokke

aan varke gee, wat hulle werk om die varke keelaf te sny, verge-

maklik het. Daarna het hy hierdie prosedure op mense begin toe-

pas. Aan die einde van sy lewe het Cerletti, toe hy terugdink aan die

eerste keer wat hy elektriese skokbehandeling op 'n mens toegepas

het, die volgende aan 'n kollega gesê:  "Toe ek die reaksie van die

pasiënt sien het ek by myself gedink: Hierdie (prosedure) behoort

afgeskaf te word."

Ten spyte van die feit dat 20% van alle pasiënte wat in die veer-

tiger en vyftigerjare elektriese skokbehandeling ontvang het, kom-

pressie frakture van die werwels gekry het, is hierdie praktyk nie

gestaak nie.  In plaas daarvan is die gebruik van spierverslappers en

narkose tydens behandeling ingevoer.

Elektroterapie

Tydens elektroterapie ontvang 'n pasiënt 'n elektriese stroom van

tussen 180 en 460 volt deur sy brein.  Dit skep 'n erge konvulsie wat

langdurig is en identies is aan 'n "grand mal" epileptiese aanval.

Die hele prosedure duur ongeveer vyf tot vyftien minute. Tydens

elke behandeling kan verskeie skokke toegedien word, en die mees-

te pasiënte ontvang 'n totaal van ses tot twaalf behandelings:  een

keer per dag, drie maal per week.  Die meeste pasiënte ontvang ook

meer as een reeks behandelings. 

Voorbeelde van die destruktiewe gevolge van elektroterapie, soos

breinskade, geheue-verlies, verlies van stoelgang- en blaasbeheer,

delusies en hallusinasies en selfs die dood, is volop in die literatuur.

'n Navorsingstudie oor ouer mense in 1993 het bevind dat 27% van

die pasiënte dood is binne een jaar nadat hulle skokterapie ontvang

het, teenoor slegs 4% wat met antidepressante behandel is.  Binne

twee jaar was 46% van die elektroterapie pasiënte dood teenoor

slegs 10% van die wat antidepressante gebruik het .  

In 1994 het ses uit 1 656 persone wat in 1994 elektroterapie ont-

vang het, binne 14 dae na behandeling gesterf.  Dit is 'n sterftesyfer 

ANB NUUSBRIEF

Die psigiatrie doen mee om die mens te 'bevry' (vervolg)

5MAART 2016

(Vervolg op bl.8)



"'n Land se vlag is 'n heilige simbool van sy oorsprong, geskiedenis
en grootheid . Dit wapper oor land en see en in die lug, en deur die
eeue heen was die mens gewillig om die hoogste offer, sy lewe, vir
die verdediging daarvan te gee."

Hierdie simbolisering van 'n volk se identiteit is 'n suiwer blanke
begrip. Dit versinnebeeld jou herkoms sowel as jou toekoms.  ‘n Eie
kenmerkende nasionale vlag is die algemeen erkende simbool van
eie nasieskap en in die geval van 'n vrye en internasionaal erkende
volk is dit onontbeerlik. Daarmee saam gaan ook die landswapen en
die volkslied. Dit is die simboliese uiting van die nasionale gevoel.
Solank nasionalisme in 'n volk leef sal die volk leef. 
"Ons helde sal eers sterf wanneer die ideale waarvoor hulle gesterf

het, dood is." Dít is een van die grondbeginsels van die nasiona-
lisme. Hierdie ideale word versinnebeeld in die vlae, wapens en
simbole van ons land.

Die Vaandeldraers

In die tyd van Romeinse heerskappy het die vaandeldraer vooraan
geloop as die vyand gekonfronteer word. Hy was gewoonlik een
van die dapperste van die koning of veldheer se soldate. In die geveg
was die doelwit van die vyand om die vaandel te laat val waarop die
stryd dan gewen of verloor is. Rondom die vaandeldraer was die

stryd op sy heftigste. Later is daar ook 'n doek aan die vaandel vas-
gemaak sodat die ander dit beter van ver af  kon sien.

Nog later is doeke of vlae en baniere ook gebruik deur die kruis-
vaders, leenhere en ridders en dit is ook in stede opgehang. Die leeu
en ander kentekens was op dié doek/vlag geborduur. So het Die
Prins van Oranje Nassau 'n blou agtergrond met 'n goue leeu daarop
geborduur en 'n blou kruithoring op 'n geel agtergrond gehad.  Sy
lafreie se kenmerkende kleur van hulle baadjies was oranje, wit en
blou. Sy vlag was drie horisontale bane oranje, wit en blou. Vandaar

die kleure van die Hollands Oos Indiese Kompanie (HOIK) - die
vlag (oranje, wit en blou) wat deur Jan van Riebeeck hier geplant is
op 6 April 1652. Dit is natuurlik ook die kleure van die latere Suid-
Afrikaanse Republikeinse vlag. 

Die eerste landsvlae

Nasionale vlae is egter eers amptelik begin gebruik in die 18de en
19de eeu met die totstandkoming van nasionale state. Lande soos
Denemarke (1219) en Nederland (die Prinsevlag wat, na die ver-
owering van Den Briel deur die Watergeuse, saamgeneem is en die
simbool in die stryd teen Spanje geword het) het reeds vlae gebruik
lank voor hierdie tyd.
Ons geskiedenis is besonder ryk en daarom ook versier met menige

vlag waarmee die uiteindelike Afrikanervolk ons diepste gevoelens
wou toon: 
1795:               Vir 7 maande - Die Republiek Swellendam.
1835:               Die Voortrekkervlag
1839 - 1843:    Republiek van Natalia
1854 - 1902:    Oranje Vrystaat
1852 - 1902:    Transvaal (Die Zuid-Afrikaanse Republiek)
1857 - 1860:    Republiek van Lydenburg (die Nederlandse vlag)
1874 - 1875:    Kruisvlag van ZAR (Die "Burgersvlag")
1882 - 1885:    Republiek Land Gosen
1883 - 1885:    Republiek Stellaland
1884 - 1888:    Die Nuwe Republiek
Kleure van die bane op die vlag het elkeen sy eie betekenis. So ook
die tekens wat daarop verskyn.  

Die kleure van die Vierkleur is groen (jeug) rooi (bloed- ons gee
ons lewe om ons land en volk te beskerm) wit (reinheid, regverdig-
heid van ons saak) en blou (hoop op die toekoms).      

Na die Engelse Oorlog het 'n vreemde vyandige vlag vir agt jaar
oor ons koppe gewaai. Dit was natuurlik die Union Jack. In menige
hart wat nog gebloei het oor vrou en kinders wat in die kampe ge-
sterf het, het ook die vurige wens geleef om hierdie vlag af te ruk en
ons eie weer te laat wapper in 'n eie Republiek.
Die onreg wat die Afrikanervolk onder die Engelse moes verduur, het

hulle vasberade gemaak om nie die vyand die bevrediging te gee dat
hy suksesvol was in die vernietiging van die Afrikanervolk nie. Stadig
maar seker het die Afrikanernasie daarna weer opgestaan uit die as.

Die Unie van Suid-Afrika

Met Uniewording in 1910 word die vier provinsies van Suid-Afrika
verenig. Maar dit was ook deel van die geboortepyne van die Repu-
blikeinse droom van elke ware Afrikaner – om vry van oorheersing
te wees. Vanaf 1910 tot 1928 waai die Natalse vlag oor Suid Afrika.
Dit was 'n rooi vlag met die Uniewapen op 'n wit kol en dit is die
"Red Duster" genoem. 

Die Afrikaner verdeel in hierdie tyd in twee groepe. Groepe een
was diegene met Engelse harte wat buk onder die juk van die oor-
heerser en sy hand kus. Groep twee was die Afrikanernasionaliste
met Boereharte wat alles van die Engelsman verwerp het. 

"Suid-Afrika eerste!"

Op 26 Augustus 1914 word die Nasionale Party gestig. In 1924 kom
hierdie party saam met die Arbeidersparty van kol Creswill aan
bewind . Dr. Malan is Minister van Binnelandse sake en die taak om 
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Ons leef al langer as twee dekades onder 'n vreemde heidense vlag in Suid-Afrika, maar daar sal reeds gedink
moet word aan die toekoms en watter vlag ons as ons nasionale simbool wil gebruik as ons die dag die juk van
die kommuniste afgooi. Om hierdie debat te begin is dit goed om weer na die geskiedenis van die sogenaamde
"Republiekvlag" te kyk. RENCIA DE VILLIERS neem die saak in oënskou. 
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'n eie nasionale vlag te bekom het op sy skouers geval. 
Genl. Hertzog se beleid van "Suid-Afrika eerste" het 'n groot invloed

gehad op die behoefte van baie Suid-Afrikaners om 'n eie vlag te kry.
Malan dien kort na sy inswering as minister 'n wetsontwerp daaroor
in. Jan Smuts vra uitstel vir 'n jaar en dit word toegestaan.
Dit word al hoe duideliker dat Jan Smuts en die Engelse faksie en

hulle koerante geen sin het in enigiets waarin die Union Jack nie ‘n
baie prominente rol speel nie. Gou blyk diepgaande verskille tussen
die twee partye oor weglating van simbole wat die Britse verbinte-
nis aandui.

'n Kommissie word aangestel om 'n aanvaarbare vlag voor te lê.
Uiteindelik word besluit op die "Eric Walker"-vlag, wat saam met
die Union Jack gehys word. Die voorstel word aan die verskeie
leiers voorgelê. Die reaksie van die pro-Britte is totaal ongunstig.  As
hulle gedwing sou word om een te aanvaar dan sal hulle dit alleen
doen as so 'n vlag as middel sou dien om Suid Afrika se vaskoppel-
ing, so nie selfs sy blywende onderhorigheid aan Engeland te sim-
boliseer. 

Oproer oor nuwe vlag

Die Britsgesinde koerante trek daarna los en hulle word vurig
ondersteun deur die "Sons of England". Volgens hulle sou die "Eric
Walker"-vlag slegs 'n vermomde Vierkleur wees. 
Hulle glo die tyd vir 'n nuwe vlag is nog nie ryp nie. Kol Creswill

begin in hierdie tyd ook besware van sy ondersteuners ontvang. Hy
vra dus uitstel vir 'n jaar, wat teen dr. Malan se protes in toegestaan
word. Die Opposisie sien dit as 'n teken van verswakking en meen
dat hy, deur hard genoeg te agiteer, wel die saak op die langebaan
kan laat skuif. 
Die parlementslede was skaars by die huis of die storm oor die vlag

sonder die Union Jack  bars los. Orals word daar vergaderings ge-
hou. Sale word versier met alle groottes van die Union Jack en
"patriotic songs" word gesing. "Flag committees" spring orals op. Die
"Sons of England" het ook nie op hulle laat wag nie en konferensies,
kongresse en verklarings is aan die orde van die dag. ‘n Petisie is selfs
aan die koning gerig en mense op straat is gevra om te teken. 

Die Afrikaners met Afrikaanse harte het teruggeveg, hoewel min-
der luidrugtig. Daar is georganiseer. "Ons eie vlag"-komitees is ge-
stig en het gevra om ’n "skoon vlag". Die Union Jack moet nie
daarop verskyn nie. 

Daarna verskyn Tielman Roos op die toneel en maak saam met
ander die tweestokvoorstel: Die Kruisvlag (rooi kruis op ’n groen
veld) moet altyd saam met die Union Jack gehys word.
’n Nuwe kommissie moes nou opgestel word. Agter die skerms het

die Suid-Afrikaanse Party (S.A.P) gewerk om mense te verhinder
en te ontmoedig om op die kommissie te dien. Generaal Hertzog het
teruggekom van oorsee en was vol moed dat die Engelse faksie met
hom saam sou werk as hy die vlagkwessie op die langebaan skuif.
Dr. Malan het hierteen geveg so hard as hy kan. Toe Malan dreig om
te bedank uit die kabinet, belowe Hertzog egter om die vlagwetsont-
werp deur  te loods maar vra of die Union Jack as toegewing ook
ingesluit kan word.

Drie ontwerpe is uiteindelik ingedien deur die vlagkommissie.
Twee van hulle het die oranje, wit en blou bane gehad en 'n derde
was 'n rooi kruis met wit omlyn op 'n groen agtergrond. Die "Flag
committees" het egter met hernude ywer tekere gegaan en geskreeu
"..... nothing but the Union Jack!".

Van Afrikaanse kant was daar ook nie veel entoesiasme vir die
Kruisvlag nie. Die S.A.P. wou 'n vlag hê wat 'n kombinasie van die
twee Republiekvlae en die Union Jack moes wees. N. J. van der
Merwe sê op 2 Mei 1927 aan 'n groep studente wat hy toespreek die
volgende:  "So 'n vlag sal verbasend goed verkoop in Basoetoeland.
Die meide sal hom almal vir ’n kopdoek wil koop!" Dr. Malan noem
dit 'n "ware afgryslikheid wat, as dit aanvaar was, Suid-Afrika stel-
lig die spot van die hele wêreld sou gemaak het".

Unievlag word gebore

Generaal Hertzog kom met ‘n nuwe voorstel. Die oranje wit en blou
horisontale bane met ‘n skild op die middelste baan wat in vier dele
verdeel word waarin die drie vlae en 'n suiderkruis op blou agter-
grond vertoon word. Hierdie vlag is die "Skildvlag" of  "Kisvlag"
genoem. Dit was ook nie goed genoeg nie. Die stryd het nou al drie
jaar geduur en Afrikaners het agter gekom dat sommige van hulle
leiers skrik en terugdeins, wanneer die Engelse genoeg lawaai maak.
Uiteindelik is op die Unievlag besluit soos ons hom vandag ken en

kon die wetsontwerp finaal deur die parlement geloods word. Die
Unie het hierna twee landsvlae gehad – die nasionale vlag waarvan
die gebruik onbeperk is en die Union Jack wat slegs op gespesi-
fiseerde plekke saam met die nasionale vlag moes waai.

In 1955, toe adv. JG Strydom eerste minister van Suid-Afrika was,
word die wet so verander dat die nasionale vlag die enigste vlag word. 

Op 31 Mei 1961 word Suid-Afrika 'n Republiek en die Unievlag
word net so oorgeneem as die vlag van die Republiek van Suid-
Afrika. Hierdie vlag het gewaai oor die Republiek tot 1994.

Die toekoms

Hoe sal die vlag van 'n toekomstige Afrikanerrepubliek lyk? Sal ons
die ou Unie-/Republiekvlag onveranderd gebruik? 

Daar is natuurlik baie Afrikanernasionaliste wat steeds glo dat daar-
die vlag "vuil" is. Dit is so gebore om die vyande van Afrikaner-na-
sionalisme ter wille te wees. Daarom glo baie Afrikanernasionaliste
dat ons in die toekoms die geleentheid sal kry om ons vlag "skoon
te maak". Dan vergestalt hy ons stryd en ons oorwinning.  ’n Goeie
voorbeeld is die ANB se eie vlag.
Ons moet weer 'n vlag oor ons koppe kan laat waai wat reg sal kan

laat geskied aan die woorde van die Vlaglied:

Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra: 
Wat beteken jou vlag dan Suid Afrika?

Ons weet hy's die seël van ons vryheid en reg: 
Vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg.
Die pand van ons erfenis, geslag op geslag, 

Om te hou vir ons kinders se kinders wat wag. 
Ons nasie se grondbrief van eiendomsland,
Uitgegee op gesag van die Hoogste se hand. 

Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra, 
Die vlag van ons eie Suid Afrika.

n

ANB NUUSBRIEF

'n Vlag vir die Afrikanervolk (vervolg)

7MAART 2016



MAART 2016

ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

l Johann Grobler (Voorsitter)        - Tel (014) 763-3920

l Carel vd Grijp (Ondervoorsitter)     - Tel  081-501-6696

l Emil de Villiers (Penningmeester)  - Tel  083 417 7311

l Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris, 

Afrikaner Nasionalistiese Beweging

Posbus 293, Ferndale, 2160
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DONASIES

Donasies is welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening by Eerste Nasionale Bank. 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Thabazimbi.  (Takkode 26 03 46)
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van 0,36%. Hierdie persentasie is gelyk aan die gesamentlike sterf-

tesyfer vir kanker, beroerte, longkwale, motorongelukke, diabetes,

HIV-infeksies, selfmoord, lewerkwale  (insluitende verharding) en

moord in 1994.
Ondanks Jan Alleman se geloof dat elektroterapie gestaak is op die-

selfde oomblik as wat Jack Nicholson, as die karakter McMurphy in
One Flew Over the Cuckoo's Nest gesterf het, is hierdie praktyk
steeds algemeen in gebruik.  In 1990 was die inkomste daaruit vir die
psigiatriese industrie in Amerika alleen 'n geskatte $3 miljard.

Invloed van die humanisme

Die derde rede waarom hierdie mites voortleef en waarom ons
kinders blootgestel word aan onderwyspraktyke wat moraliteit af-
breek, is omdat die mens homself tot die status van 'n god verhef het.
Teïsme, waar God sentraal staan, is vervang met humanisme, die
geesteshouding waarvolgens die mens, sy hoedanighede en ver-
moëns, beskou word as die sentrum van sy doen en late.  Die eerste
manifes van die humanisme van 1933 laat homself duidelik hieroor
uit, asook die tweede manifes wat veertig jaar later die lig gesien het:
"...humaniste beskou die wêreld as selfbestaande en nie geskape
nie... die mens is deel van die natuur en het ontstaan as gevolg van
'n deurlopende proses...  Humanisme verklaar dat die aard van die
heelal, soos uitgebeeld deur die moderne wetenskap, enige bona-
tuurlike waarborge van menslike waardes onaanvaarbaar maak...
Die onderskeid tussen die heilige en die wêreldlike kan nie langer
gehandhaaf word nie..."
Soos in 1933, glo humaniste nog steeds dat die tradisionele gods-

diens, en veral 'n geloof in 'n gebedsverhorende God, wat veron-
derstel is om te lewe en te sorg vir mense, om hulle gebede te hoor
en te verstaan, en om in staat te wees om iets daaraan te doen, 'n
onbeproefde en uitgediende geloof is. Die Verlossingsleer, gegrond
op hierdie bevestiging, blyk nog net so skadelik te wees, omdat dit
mense verlei met die valse hoop van hiernamaalse hemel. Redelike
mense vestig hulle verwagtinge op ander metodes van oorlewing,
aldus die filosofie van die humanisme.
Aangesien daar volgens die humanistiese beskouing geen God is

nie, word sondes vervang met siektes, hemel en hel met "hier en
nou," absolute waardes en "reg en verkeerd" word "situasioneel"
en is gebaseer op 'n individuele "bewussyn" (wat reg is vir my mag
verkeerd wees vir jou), en verantwoordelikheid word vervang met
menseregte ("Ek bepaal my eie lot," "Ek doen my eie ding," "Ek
het my regte," "Ek is 'n vrye gees," "Ek is nie in die wêreld om aan
jou verwagtinge  te voldoen nie.")  
Die tweede manifes van die humanisme beskou aborsie, genade-

dood en selfs selfmoord as "regte."
Die doel van die humanisme is om die samelewing te omvorm.

Soos Dr. Cuddy opgemerk het: "As daar nie ‘n god is om voor te
bid nie, en as die mens sommerso ontwikkel het, dan is hy alleen-
lik op homself aangewese om die wêreld se probleme op te los." 

’n Nuwe Wêreldorde

Vir sommige humaniste lê die oplossing van wêreldprobleme in ’n
eenwêreld regering, 'n nuwe wêreldgodsdiens, 'n nuwe ekonomiese
sisteem en 'n nuwe menseras. Vir ander lê dit in rewolusie of ’n ver-
snelde evolusie. Almal het 'n Utopie in gedagte, sommige ’n Marxis-
tiese millennium, sommige 'n Tuin van Eden, sommige ’n anar-
gistiese paradys, waar almal gelyk is, almal van niks ontneem word
nie, en almal is vry om te doen wat hulle wil...  Kortom, die moderne
mens is weer besig om die toring van Babel op te rig.  Hierdie keer
egter nie met stene en klei nie, maar met filosofieë, ideologieë en
teorieë.
Aangesien die Christendom, nasionalisme en die tradisionele ge-

sinsbande in die pad staan van die humanistiese doelstellinge, moet
hulle vernietig word en die wyse waarop dit gedoen word is deur
ons kinders in die klaskamer te breinspoel.

Die psigiatrie doen mee om die mens te 'bevry' (vervolg)
Humanisme is die gemene deler tussen die behaviorisme van

Thorndike, die pragmatisme van John Dewey, en die eksistensialis-
me van Carl Rogers en dit is die dryfveer agter uitkomsgerigte
onderwys.  Die doel van die onderwyspraktyke wat op Thorndike,
Dewey en Rogers se filosofieë gebaseer is, sowel as uitkomsgerig-
te onderwys, is allermins om die kind 'n behoorlike opvoeding te
gee.  Soos humanis Paul Blanchard in 1976 gespog het:
“Ek dink die belangrikste faktor wat ons voortstu in die rigting van

’n sekulêre gemeenskap is die onderwys.  Ons skole mag dalk nie in
staat wees om vir Johnny te leer om ordentlik te lees nie, maar die
feit dat Johnny in die skool is totdat hy 16 is, maak die eliminasie
van godsdienstige bygelowigheid ’n sterk waarskynlikheid.  Die
meeste Amerikaanse kinders verwerf tans ’n hoërskool-opvoeding
en dit sê Adam en Eva en al die ander mites van die sogenaamde
geskiedenis die stryd aan”.
Miskien kon niemand die humanisme se belang in die skool meer

onbeskroomd verkondig het as wat John Dunphy dit in die Janua-
rie- Februarie 1983 uitgawe van die Humanist gedoen het nie:

“Die oorlog om die toekoms van die mensdom sal in die klas-
kamer van die openbare skool gevoer en gewen word... tussen die
verrottende lyk van die Christendom... en die nuwe geloof van die
humanisme... (en) die humanisme sal seëvierend bo uitkom”.

**********************

Kommentaar: Dit is duidelik uit bogenoemde skrywe
van Susan du Plessis dat die aanval op die Christendom
en hier in Suid-Afrika op ’n baie breë front geskied, op
gebiede wat mense nie verwag het nie.  Die psigiatrie ’n
wapen in ons skole om die kind te vervreem van sy her-
koms en afkoms en in Suid Afrika gerig om die Christen
Afrikanerkind en Nasionalisme tot ’n val te bring.       n

Besoek gerus die ANB se webwerf by:

www.anbsa.co.za


