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"Daar is nog te veel Afrikanernasionaliste wat hulle oor dinge be-
kommer en hulle met sake besig wil hou waaroor ons tans geen be-
heer het nie. Kom ons maak van 2017 die jaar waarin ons sorg dat
die enkele projekte wat die ANB aanpak deeglik en suksesvol uitge-
voer word. Ons kan nie nou ál die volk se probleme oplos nie, maar
ons kan ons beweging versterk deur mense by ons projekte te betrek
en mekaar daardeur te onderskraag."
Dít was die raad wat mnr. Jannie Brink, sekretaris van die Afrikaner

Nasionalistiese Beweging (ANB), vir lede van die organisasie gehad
het tydens die eerste Hoofbestuursvergadering van die jaar in Ver-
woerdburg.

Brink het tydens die vergadering die onderwerp van organisasie
bespreek. Hy het gepraat oor die enkele projekte wat die ANB jaar-
liks aanpak en sy raad was dus aan lede om eerder die kohesie onder
Afrikanernasionaliste te versterk deur meer mense by ANB-funksies
te betrek. Hy het gesê dat enige ander benadering op hierdie stadium
mense se moed sal breek, omdat Afrikaners oor die algemeen gefrus-
treerd en apaties is. Daarom was sy raad dat ANB-lede daarteen moet

waak om op hierdie stadium te
veel hooi op die vurk te laai en
dat ons daarop moet fokus om
dit wat wel aangepak word met
groot sukses uit te voer. 

Volgens Brink is dit belangrik
om die ANB se Republiekdag-
viering op 27 Mei vanjaar en die
Heldedagfees op 14 Oktober
deeglik te organiseer en so veel
as moontlik Afrikanernasionalis-
te by hierdie geleenthede te ver-
samel. Meelewende Afrikaner-
nasionaliste moet ook aangemoe-
dig word om die oorblywende
Hoofbestuursvergaderings op 22
April, 12 Augustus en 4 Novem-
ber by te woon.
Mnr. Carel van der Grijp, onder-

voorsitter van die ANB, het die
vergadering later toegespreek.
Hy het weer die feit beklemtoon
dat die ANB die laaste bastion

van Afrikanernasionalisme is en
dat dié beweging se verantwoor-
delikheid teenoor die nageslag
onbeskryflik groot is. 

Van der Grijp het verwys na
radiogesprekke waarby die hui-
dige leier van die HNP, Andries
Breytenbach, betrokke was en
waarin hy finale bewyse gele-
wer het dat dié groepering die
stryd van Afrikanernasionalis-
me versaak het. Breytenbach het
Afrikaners opgeroep om hulle
op die kommunistiese ANC-
grondwet te beroep en daardeur
op "selfbeskikking" aan te dring.
Van der Grijp het gesê dat dit
eintlik pateties is dat mense wat
sê dat hulle Jaap Marais se nagedagtenis wil beskerm, nou op die
uitkoms van die Kodesa-onderhandelings steun om "minderheids-
regte" op te eis.

"Ons mag nooit deur die slenter van minderheidsregte 'n rat voor
die oë gedraai word nie. Die Afrikaner is nie 'n minderheidsgroep
nie, ons is 'n volk en dáárom beroep ons onsself op volksregte," het
van der Grijp gesê. 

Hy het beklemtoon dat ons nooit die standpunt mag versaak dat
Blank Suid-Afrika die Afrikaner se land is en dat ons nooit deel
mag word van die huidige stelsel wat deur verraad op ons afge-
forseer is nie. 

"Ons as Afrikaners sal deur swaarkry en onderdrukking weer na
mekaar gedwing word. Op die ashoop sal die kole weer begin gloei
waarmee die vlam van Afrikanernasionalisme aangesteek sal word.
As dit gebeur moet daar 'n organisasie wees wat kan leiding gee oor
die suiwer pad van Afrikanernasionaisme wat ons moet volg. Die
samepraters en onderhandelaars sal dan nie in die geledere van
Afrikanernasionaliste welkom wees nie. Juis daarom moet die vry-
heidsdrang onder ons mense lewend bly," het Van der Grijp verdui-
delik. 
* Die ANB se Hoofbestuur is in November verlede jaar gereorganiseer
en die Dagbestuurslede is almal onbestrede in hul poste herkies. Mnr.
Johann Grobler sal vanjaar weer die ANB se voorsitter wees.         n

ANB MOET TOEVLUG WEES VIR

AFRIKANERNASIONALISTE
Die ANB moet in hierdie tyd van verwarring, apatie en vrees onder Afrikaners daarop
fokus om Afrikanernasionalisme se beginsels te beskerm en om eendersdenkende
Afrikanernasionaliste se gees te versterk. Hierdie boodskap was ‘n sterk tema by die
eerste Hoofbestuursvergadering van dié beweging in 2017.

Carel van der Grijp, onder-

voorsitter van die ANB.

Jannie Brink, sekretaris 

van die ANB.



Wie beheer Malema en die
jong Swart revoluniste?

Luister 'n mens deesdae na sosiale gesprekke tussen Afrikaners word
dit al hoe duideliker dat daar 'n groeiende vrees is vir die bedreiging
van fisieke geweld teen Blankers – en spesifiek Afrikaners – wat
binnekort dalk mag eskaleer en selfs in 'n poging tot die uitwissing
van Blankes mag ontaard.

In hierdie soort gesprekke word die sogenaamde Ekonomiese
Vryheidsvegters (EFF) en hul leier, Julias Malema, gewoonlik per-
tinent bespreek.
Om hierdie saak deeglik onder die soeklig te neem, moet eerstens

erken word dat Swart-op-Wit geweld 'n wesenlike probleem is en
dat dit waarskynlik sal toeneem, na mate die opsweping en frustra-
sie onder die Swart massas toeneem oor hul eie situasie. Om egter
die scenario rondom die ontwikkeling aan die linkerkant van die
Swart politiek, en veral die wyse waarop die arrogansie en frustrasie
van jong Swartes bestuur word, beter te verstaan moet die rol van
Malema as persoon ook verstaan word.

Die rol wat Malema speel en die wyse waarop sy organisasie te
werk gaan is vir deeglike studente van die politiek en die geskiede-
nis erg verdag. Malema word in die huidige politieke en sosiale pro-
ses in Suid-Afrika soms heeltemal te veel krediet gegee vir gebeure
en verskynsels wat heeltemal bo sy vuurmaakplek is. 
'n Deeglike ontleding van gebeure rondom Malema en sy organi-

sasie kan nie anders as om agterdog te wek by eerlike analiste nie.
Het ons nie hierdie scenario al beleef nie? 
In die politiek is daar sekere faktore waarvoor 'n man nie 'n swak-

plek moet hê nie, want swakplekke maak jou kwesbaar. Kwesbare
mense kan natuurlik makliker gemanipuleer word as hul swakhede
en probleme uitgebuit kan word. Geld, drank, swakheid ten opsigte
van aandag vanaf die teenoorgestelde geslag en 'n oordrewe ambisie
tot roem, mag of openbare status, is die vier groot gevare wat veral
in die politiek kan lei tot manipuleerbare mense. Malema mag dalk
selfs 'n probleem met al vier hierdie faktore hê, maar daar is geen
twyfel dat hy deur ambisie en geld gedryf word nie. Dit is waarskyn-
lik weens hierdie twee swakhede dat hy duidelik 'n slagoffer geword
het van die marionetmeesters van die Suid-Afrikaanse samelewing. 
Dis geen geheim dat Malema byvoorbeeld baie ernstige probleme

met sy geldsake gehad het nie. Nadat dinge vir hom suur geraak het
binne die ANC en kort voor die stigting van die EFF (skaars 10
maande voor die algemene verkiesing van 2014), was Malema se
probleme met die Suid-Afrikaanse belastinggaarder (SARS) open-
bare kennis. Daar is selfs gerapporteer dat hy deur al sy verdagte
maniere van die generering van geld vir persoonlike gewin versuim
het om miljoene rand se belasting te betaal. SARS het sy eiendom-
me opgeveil, maar steeds gedreig om hom te laat sekwestreer weens
belastingskuld van byna R20 miljoen. Daar is selfs gerapporteer dat
Malema onder voorlopige sekwestrasie geplaas is, maar die saak is
só hanteer dat tegniese skuiwergate wel gevind is vir hom om 'n parle-
mentslid te kon word. Dit is bekend dat gesekwestreerde Suid-Afri-
kaners volgens wet nie lid van die parlement mag wees nie.

Malema het ook verskeie kriminele klagtes, onder andere weens
bedrog en afpersing, in die gesig gestaar wat hom uit die parlement
kon hou. Nou, meer as 30 maande na die 2014 verkiesing, hoor 'n
mens niks meer oor hierdie sake nie. Maar dis ook nie gerapporteer
dat enige van sy probleme opgelos is nie. Dit het skynbaar net ver-
dwyn. Intussen saai hy en sy party-kamerade chaos oral waar hulle
kom. Sy aanhangers dreig oral om Witmense dood te maak en grond

te beset en hy is telkens die groot aanstigter agter al die broeiende
probleme.
Klink hierdie scenario bekend? Hier het ons 'n politieke figuur wat

'n sekere groep in die samelewing se frustrasie gebruik en hulle selfs
opstook tot geweld en wetteloosheid, maar hyself geniet eintlik al
die aandag en die lekker lewe wat sy posisie hom bied, sonder dat
hy werklik enige solidariteit bewys met die "verdruktes"...  Die enig-
ste "opoffering" wat hy vir "sy mense" sal maak is om nou en dan
met die parlementêre sekuriteitsbeamptes appels te swaai. Intussen
leef hy al te lekker op sy parlementêre salaris van bietjie meer as
R100 000 per maand.

'n Deeglike ontleding van Malema se werkswyse, sy geskiedenis
en sy omstandighede dui baie duidelik daarop dat ons hier te doen
het met 'n hoofrolspeler in een of ander intelligensiediens-operasie.
Dan praat 'n mens nie net van Suid-Afrika se intelligensiedienste
nie, maar heel waarskynlik van 'n projek wat uitgedink is om ge-
frustreerde massas te "beheer", soos wat ons gereeld tussen 1981 en
1994 onder konserwatiewe Afrikaners gesien gebeur het. Ons het
mos later uitgevind die destydse projekte is ook in samewerking
met internasionale marionetmeesters soos die CIAof MI6 uitgedink
en georkestreer.

Die boodskap aan Afrikanernasionaliste moet dus duidelik wees:
Ons het hierdie soort ding in die verlede al oorleef en ons kan dit
weer oorleef. Waarteen ons wel moet waak is om verlam te word
deur hierdie verskynsels en veral die dreigemente van geweld vanaf
die oormag teenoor ons. Ons kan hierdie dinge nie beheer nie, maar
ons kan wel werk aan sake soos die konsolidasie van Afrikanerna-
sionaliste, die opskerping van ons eie mense se veiligheid en die skep-
ping van geleenthede vir ons nageslag om in hierdie land onafhank-
lik te word van 'n stelsel wat geskep is om ons dood te smoor.  

Quo Vadis Afrikaner Onderwys?
"Eie skole, Eie woongebiede". Onthou ons nog die NP-plakkaat
met hierdie laakbare leuen daarop, wat so baie Afrikaners mislei het
in die laaste algemene verkiesing onder Blankes in 1989?
Ten spyte van die waarskuwings deur Afrikanernasionaliste het die

meerderheid Afrikaners hierdie leuen geglo en wéér vir die NPgaan
stem, want hulle het nie kans gesien vir die alternatief nie.

Byna 30 jaar later beleef die Afrikaner deesdae eerstehands die
gevolge van daardie verraad, nie net in skole nie, maar ook op die
gebied van tersiêre onderwys.
Die Afrikanervolk het 'n trotse erfenis opgebou ten opsigte van on-

derwys op alle vlakke. Soos op alle ander terreine van ons heden-
daagse samelewing het die ANC se Swart kommuniste daarin ge-
slaag om ook die onderwysstelsel binne 20 jaar tot op die grond af
te breek. Die Swart massas neem tradisionele Afrikaanse skole na
willekeur oor en daar is niks wat die onderwysers of die ouerge-
meenskappe daaraan kan doen nie. 

Suid-Afrika het ook nie meer 'n eksklusiewe Afrikaanse univer-
siteit oor nie. Tradisionele bakens van Afrikanernasionalisme, soos
die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch, is reeds vernietig en
hoewel daar effense weerstand is in Potchefstroom, is die dood dáár
ook reeds in die pot.

Die oplossing vir hierdie situasie is voor die handliggend. Die
Afrikaner sal weer behoorlik sy eie instellings – op primêre, sekon-
dêre en tersiêre vlakke – moet vestig. Op die eerste twee vlakke is
daar natuurlik reeds alternatiewe, soos tuisonderrig en Afrikaanse
Christelike privaatskole. Daarom sal daar waarskynlik dringend
aandag gegee moet word aan die uitbou van privaat Afrikaner op-
voedkundige instellings op tersiêre vlak.
Die dag sal natuurlik ook aanbreek waarop die NP-bende van FW

de Klerk en Roelf Meyer antwoorde moet gee oor hul beloftes van
"eie skole" en "eie woongebiede" en wat daarvan geword het in hul
onderhandelingsproses. Daardie verraad blyk vandag lemme te wees
wat baie diep in die rug van die Afrikanervolk ingewring is...     n
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Die ANB het met leedwese verneem dat Dr. Gert op 15 Desem-
ber 2016 in die ouderdom van 82 jaar oorlede is.

Hy was 'n stigterslid van die ANB en het as Beskermheer die
ANB deurentyd ondersteun. Ongesteldheid was vir hom nooit 'n
verskoning nie en het hy nog 'n maand voor sy afsterwe die Jaar-
vergadering van die ANB bygewoon. Sy bereidwilligheid en toe-
gewydheid was vir ons 'n riem onder die hart. Hy was altyd waar-
dig en opreg. Sy werkywer het baie van ons jongeres in die skande
gesteek. Gekenmerk deur nederigheid, opregtheid en waardigheid
was hy 'n volksman en Afrikanernasionalis in murg en been.

Sy godvresende lewenshandel sal ons altyd bybly. Hy het ewe
hard by sy gemeente gedien en selfs gehelp met instandhouding
by die kerk en pastorie. Vir die grootste gedeelte van sy lewe dien
hy op die kerkraad en was vir ongeveer 35 jaar skriba.
Dr. Gert het sy loopbaan as polisieman begin en kon wonderlike

staaltjies deel uit sy ervaringe. Hy het homself egter verder be-
kwaam en behaal sy L.O.D. diploma in 1958, sy BA in 1961 en
daarna B.ed, M.ed en in 1981 sy doktorsgraad. Hy moes in die
nagte studeer. Hy was tot sy aftrede, in 1995, senior dosent by die
Pretoria se Onderwyskollege. Hy het ook deeltyds by Pretoria
Universiteit doseer.
Hy en tannie Nancy is in 1957 getroud en uit die huwelik van 59

jaar word hy die trotse pa van twee dogters en twee seuns. Te midde
van al sy ander verpligtinge het hy sy gesin nooit afgeskeep nie.
Ten spyte daarvan dat hy die afgelope paar jaar ongesteld was is hy
en tannie Nancy in 2016 Duitsland toe om sy seun daar te besoek.

Terwyl hy besig was met sy Meestersgraad, bou hy 'n huis as
eienaar-bouer en doen ook self baie van die werk aan die huis. Dit
getuig van uitnemendheid, selfdissipline en deursettingsvermoë.
Aan dapperheid het hy ook nie ontbreek nie. Man-alleen, gewa-

pen met 'n banksak vol kleingeld, slaan hy 'n bankrower katswink
tydens 'n bankroof in Pretoria. Dít terwyl almal vreesbevange op
aandrang van die rowers op die grond gaan lê het.
Hy was hartstogtelik lief vir lees wat hom so 'n groot algemene

kennis besorg het dat hy feitlik oor enige onderwerp met gesag
kon gesels.
By sy huis het hy 'n pragtuin tot stand gebring en dit tot kort voor

sy dood in stand gehou. Die tuin en werf was altyd pynlik netjies

en dit was selde dat daar 'n blaar rondgelê het.
Hy en tannie Nancy was lief  vir kamp en het nog 'n jaar of wat

gelede met hul woonwa gaan kamp.
Ons sal hom baie mis maar is dankbaar vir die wonderlike herin-

neringe wat ons kan koester.
Die ANB wil ook langs hierdie weg hul simpatie oordra aan tan-

nie Nancy en haar gesin en vertrou dat ons hemelse Vader vir haar
vertroosting sal bring.

Ons groet dr. Gert met die woorde "Soli Deo Gloria" soos wat
hy ook sy bedankings in sy doktorale proefskrif afgesluit het.  n

ANB NUUSBRIEF

Dr. Gert Reinecke oorlede
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Dr. Gert Reinecke l 8-8-1934 U 15-12-2016.

Monument vir

Slag van Schoemansdrif
Die Volksbrandwag beoog die oprigting van 'n monument ter herdenking van die

uitsonderlike gebeure tydens die Slag van Schoemansdrif, waar Genl. Christiaan

de Wet weereens met besondere skranderheid en vernuf die Engelse oormag

gefnuik het. Schoemansdrif lê tussen Parys en Potchefstroom, binne die

Vredefortkoepel, wat reeds ‘n verklaarde Erfenisgebied is.

Hiermee word al ons volksmense hartlik uitgenooi om deel te neem aan ons projek

om ons roemryke volksverlede te gedenk – ons het 'n verlede om op trots te wees!

"Ek sien in die toekoms dat my volk nie bestem is om te sterwe nie. Ek sien my volk – met so 'n

geskiedenis agter die rug – deur God bestem tot 'n groot volk."

– Genl. CR De Wet (Die Stryd tussen Boer en Brit).

Kontak: Emil De Villiers (083 417 7311), Carel Van der Grijp (081 501 6696)

of Rencia Vorster (082 324 8637)
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Op Saterdag 4 Augustus 1900 was daar vir generaal De Wet en die
Vrystaatse regering, waaronder president Steyn, menslik gesproke
geen uitkomkans nie. Lord Robberts, die opperbevelvoerder van
die Britse magte en generaal Kitchener, tweede in bevel, het vas ge-
glo dat hulle met hul geweldige oormag van tienduisende soldate
en 'n oorvloed kanonne, baie gou die knoop sou deurhaak.

Dit was hul plan om met 'n aaneengeslote Britse front, van Skan-
dinawië-drif in die weste tot by Parys in die ooste, De Wet en die Vry-
staatse mag teen die Vaalrivier vas te keer. Daarby moes generaal
Methuen van Potchefstroom af sy derduisendes noord van die Vaal
ontplooi, ten einde die kordon rondom De Wet heeltemal te sluit.

Renosterpoort se omgewing, net suid van die Vaalrivier naby
Schoemansdrif, is 'n pragtige interessante deel van die Oranje Vry-
staat. Dit is bebos soos die Transvaalse bosveld. Hier het generaal
De Wet en sy Vrystaatse burgers geensins stilgesit nie. Toe Kitche-
ner op Maandag 6 Augustus besluit, "Môre is De Wet myne!", het
die Boere se heliografiste lankal die Engelse kodes ontsyfer en van
hul planne geweet.
Reeds Sondagaand voor De Wet se tent kry die artillariste opdrag:

"Beweeg voor dagbreek met die kanonne noord, in die rigting van
die Vaalrivier. Burgers, vat voor sonop julle perde en beset daardie
drie koppe suid van die kamp… die Engelse is nie ver nie. Ek het
gereël met 'n veldkornetskap om die kamp te beskerm… rus goed."

Dagbreek, Maandag 6 Augustus, is alles tjoepstil. Geen Engels-
man in sig… De Wet ken sy Vrystaatse burgers. Op Vrystaatse bo-
dem wil hulle veg,  maar nou moet hulle eers die Transvaal in as
hulle die Engelse kordon wil ontglip. Daarom moes hy hulle op 'n
eg boeremanier flous… Eers toe die kanonne en die waens met al
die voorrade by Schoemansdrif die Vaalrivier oor is, laat roep De
Wet die burgers op die koppe: "Kom vinnig na Schoemansdrif…
oor die Vaal!"
Op die plaas Wonderheuwel, suid van Vredefort, het Kitchener sy

hoofkwartier vir die offensief na die Vaalrivier ingerig. Teen 12:00
Maandag-middag kry sy spioene bevel om versigtig die voorposte
van die boeremagte te bespied. Teen laatmiddag het sommige tot
digby Renosterpoort gevorder… maar geen Boer is in sig nie. As
dit begin donker word kom die skok:  "De Wet met sy kamp en al
is skoonveld weg!"

'n UITERS GEVAARLIKE TOG

Tussen 'n lang bergrug en die Vaalrivier, 'n kronkelende voetpaadjie,
vir 6km aaneen...  Daarlangs sou geen bevelvoerder met "teoretiese
militêre opleiding" waag om sy hele krygsmag te lei nie. Ingesluit
tussen berg en rivier is daar geen uitkomkans nie. 'n Hinderlaag
deur die vyand is verspot maklik. As Kitchener maar geweet het…
Veilig oor die Vaalrivier by Schoemansdrif, koers generaal De Wet

stroomop met die Vrystaatse president, lede van die Volksraad en sy
burgers. Stilletjies vorder hulle, al tussen die bergrug en die rivier, in
die rigting van Van Vuurenskloof sowat 12 km vanaf Schoemansdrif.

Die Engelse se kaarte is nou heeltemal deurmekaar gekrap.
Kitchener was oorbluf, want sy tienduisendes aan die Vrystaatse
kant van die Vaal was magteloos, terwyl Methuen se magte in
Transvaal op daardie oomblik oppad was van Potchefstroom na
Skandinawië-drif – gans te ver wes om enige bedreiging vir die
Boere te wees.

DIE SLAG VAN TYGERPOORT

Laatmiddag verdeel generaal De Wet sy mag: 500 man (met die Vry-
staat-regering) beweeg reguit saam met hom na Van Vuurenskloof.
Die res van die burgers, behalwe kleiner groepe wat nog oppad
was, moet weswaarts opruk in die rigting van Sandnek en Rooi-
kraalspruit, waar sy verkenners vroeër twee Britse afdelings vanaf
Potchefstroom sien optrek het.

In Van Vuurenskloof kampeer die Vrystaatse hoofmag die nag.
Hulle het goeie rus nodig. Methuen en sy duisendes kom mee-
doënloos nader van die weste af.

Nogeens was De Wet die Engelse generaals ver voor. Terwyl hy
met sy hoofmag en die Vrystaatse regering so te sê "veilig" in Van
Vuurenskloof vertoef, bring hy die Engelse onder die indruk dat hy
en sy hele mag aan die opruk was oor Tygerfontein in die rigting
van Potchefstroom. Hierdie illusie skep hy, onder andere, deur 'n
"oortuigende" stofwolk op die grootpad oor Tygerpoort met kap-
karre die lug in te stuur.
Aan die suidekant van die laaste reeks heuwels digby die Tyger-

fonteinkoppe, wag 'n aantal burgers die Engelse mag in.
Dinsdagmôre vroeg bars die bomme rondom hulle los. Só gewel-

dig dat hulle kort voor lank na 'n vorige reeks heuwels moes terug-
val. Ook daar reën die Engelse grofgeskut soos hael op hulle neer.
Skielik merk een van die Boere op:  "Kyk daar! Die Engelse skiet

op die arme bobbejane!" Die Engelse kanonniers moes jou werk-
lik die verbysterde bobbejane vir Boere aangesien het!

De Wet se strategie was natuurlik om die Engelse se aandag van
sy hoofmag af te hou, deur hulle met relatief klein groepies Boere
letterlik om (of in) die bos (rond) te lei. Hierin sou hy uitnemend
slaag, maar… nie sonder probleme nie. Met die stelselmatige terug-
val van die Boere in die rigting van Van Vuurenskloof duik daar met-
eens twee groot gevare op.
Eerstens was 'n aantal burgers op die laaste heuwelrug teenaan die

Vaalrivier van die hoofmag afgesny, deurdat die Engelse tot bo-op
'n kop digby die rivier gevorder het. Dié kop moes inderhaas weer
herower word.  Danie Theron met 40 van sy verkenners bestorm
die kop. 'n Hewige geweergeveg plaas dié uiters strategiese kop,
weer in Boerehande.

'n Tweede gevaar:  Daar is nog drie kanonne van die Boere op 'n
kop in die tweede reeks heuwels. Vir Danie Theron en sy manne is
daar weer net een gedagte – die kanonne móét gered word!

Een van die dapperste en onverskrokke optredes van die Boere
tydens die oorlog sou volg. Henri Slegtkamp, 'n held van Spioen-
kop, op hierdie stadium deel van Danie Theron se verkennerskorps
onder generaal de Wet, vertel: "Terwyl 'n deel van ons met Mausers
die Engelse op 'n afstand hou, moes die res die kanonne met toue,
deur 'n besondere woeste kloof met 'n steilte van 300 meter, laat
afsak." Vir die verkennerskorps was die prys van hierdie operasies
egter hoog: twee kamerade het gesneuwel.

"NEE, MENEER DIE PRESIDENT"

Later die middag, Dinsdag 7 Augustus, het die gevegte hewig ge-
word in Van Vuurenskloof, waar die Boere se hoofmag ingegrawe
was. Van die westekant af is hulle deur die Engelse ernstig bedreig. 

(Vervolg op bl. 5)

DIE SLAG VAN SCHOEMANSDRIF
DE WET VASGEKEER TEEN DIE VAALRIVIER - SO DINK DIE ENGELSE...

Die Slag van Schoemansdrif en 'n paar ander veldslae wat in die eerste tien dae van Augustus 1900 plaasgevind
het, bevat van die beste getuienisse vir die briljante strategiese vermoëns van Generaal Christiaan de Wet en die
vernuf van die manne wat hy rondom hom vergader het tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Dis ook 'n deel van
daardie geskiedenis wat Brittanje vandag nog laat bloos van verleentheid.



Pres. Steyn van die Vrystaat het self 'n mausergeweer gevat en saam
met die vegtende burgers gaan stelling inneem. Toe generaal de Wet
dit sien moes hy dadelik optree. Persoonlik het hy aanspreeklik ge-
voel vir die veiligheid van die Vrystaatse staatshoof: "U edele, me-
neer die President, jammer maar hier voer ek die bevel. U moet
maar dadelik terug na u tent. Net-nou sal ek aan u rapporteer hoe
ons sake staan!" Pres. Steyn het dadelik begrip vir sy generaal
gehad en sonder enige teëpratery gehoor gegee.
Die vorige dag – Woensdag, 8 Augustus 1900 was nog so vreed-

saam in Van Vuurenskloof,  mens en dier kon vir 'n wyle uitrus van
dae se inspanning en gevegte. Generaal de Wet se verkenners is in
alle rigtings ontplooi. Gideon Scheepers en sy manne bespied die
voorposte noord en oos van Van Vuurenskloof.  Danie Theron en
sy verkennerskorps dek die agterhoede van die boerehoofmag in 'n
westelike rigting. Die Engelse onder generaal Methuen is ingegra-
we op die plaas Tygerfontein waar die "slag van Tygerpoort", Dins-
dag 7 Augustus, hulle swaar verliese laat ly het.

SO BÝNA TE LAAT

As dit nie 'n kenmerk van die Boere was dat hulle hul ossewaens in
'n japtrap kon inspan en sak en pak in 'n oogwink verkas nie, sou
die oggend van 9 Augustus sekerlik vir die Boere in Van Vuurens-
kloof in rampspoed geëindig het. Vir Generaal de Wet se nugter
maag, so skryf hy, "was dit geen kleinigheid nie" toe kaptein Gideon
Scheepers dou voor dag die Boerekamp te perd binne jaag: "Die
Engelse is om die draai... duisende voetsoldate! Die kanonne sal
enige oomblik hul bomme tussen ons laat val!".
Hoekom is die Generaal nie vroeër gewaarsku nie? Dit was áltyd

van die uiterste belang dat die Boere ten volle op hoogte moes wees
van élke Engelse beweging. Hóé het die vyand die Boere, generaal
De Wet en die Vrystaatse regering, dan so ampertjies die oggend
van 9 Augustus in Van Vuurenskloof oorval?

SEWE BOERE TEEN DERTIG TOMMIES

By Sandnek, noord van Van Vuurenskloof, loop Gideon Scheepers
en ses van sy verkenners die vorige aand hul onverwags teen 30
Tommies en 14 gelaaide waens met voorrade vas. 'n Uur lange ge-
veg woed, toe net betyds vir die Tommies, versterkings uit Potchef-
stroom opdaag.  Scheepers en sy manne moes terugval, om tot hul
groot ontnugtering te bemerk, dat derduisende Engelse intussen be-
sig is om van Leeufontein na die suidekant van Van Vuurenskloof
op te ruk. Die boereverkenners sou met onverskrokke dapperheid
dié nag deur die Engelse linies breek… die Boerelaer móét ge-
waarsku word!

"CAGED LIKE A RAT… FAIRLY IN A BOX"

Donderdagoggend, 9 Augustus, telegrafeer lord Kitchener baie inge-
nome aan sy regering in London:  "De Wet is now caged like a rat,

he's fairly in a box, around him grouped are Clements, Clary,

Methuen, French and Knox." Die room van Engeland se generaals
moet nou net die finale slag slaan. Met De Wet gepen… is die oor-
log gewen! Die Londense koerante juig byna: "De Wet in a cage -

no escape for the Boers!"

VÓÓR ONTBYT REËN DIT BOMME!

Toe Gideon Scheepers by generaal De Wet opdaag, "was die En-

gelse skaars 3000 treë van ons af en toe begin die kanonne en volg

die geweervuur om op ons te skiet", skryf  De Wet. Die Boere het
blitsig stelling ingeneem. Die waens moes dadelik vertrek. Dit was
hittete. Toe die Engelse Van Vuurenskloof bereik "was ons waens

alreeds oor die eerste randjies, terwyl ons die vyand besig hou".
Hy skryf verder: "Hulle het met 'n oorweldigende oormag gekom.

In hulle stormloop het ek gesien hoe baie van hulle deur ons mee-
doënlose vuur neergeskiet word. Ek het besef dat die oormag egter

te groot is en ons het ons posisies verlaat. Van ons het slegs een ge-
sneuwel en een was gewond."

SLAG VAN BUFFELSHOEK

Veilig uit Van Vuurenskloof en oppad noord-oos in die rigting van die
Parys-Potchefstroompad, het die Engelse De Wet "met alle krag-
inspanning bly agtervolg". By die plaas Koedoesfontein stuur Ge-
neraal De Wet 'n klomp van die waens via Lindequesdrif terug na
die Vrystaat. Hyself met president Steyn, die Vrystaatse regering en
sy mag, nou baie meer beweeglik, mik noordwaarts oor Losberg na
die spoorwegstasie Frederikstad sowat 20km noord van Potchef-
stroom.

Vanaf Leeufontein kon generaal Methuen die boeremag teen die
noordelike hoogte by Buffelshoek sien uittrek. "We have to stop him
immediately!" was al wat hy kon uitkry. Kolonel Younghusband (ons
weet nie of hy 'n "youngwife" gehad het nie) en sy derde Berede
Bataljon kry opdrag om die heuwel links van die Losbergpad te be-
set. Ook lord Chesham moes met die vyfde en tiende Berede Batal-
jons poog om die Boere van die westekant af voor te keer.  Ook die
Britse artillerie het van 3km hul projektiele op die Boere afgevuur.
In al hierdie aksie het Metheun egter net met die Boere-agterhoede
te doen gekry, aangesien dit juis generaal De Wet se strategie was
om sy agtervolgers net lank genoeg besig te hou dat sy hoofmag en
die Vrystaatse regering veilig kon bly. Nietemin sou hierdie "veg en
terugval" taktiek van De Wet die Engelse nie sonder letsels laat nie.
Behalwe verskeie gewondes en gesneuweldes is ook kolonel
Younghusband gewond met luitenant Knowles, een van die ges-
neuweldes.
Wéér was Engeland verleë. Hul poging – om De Wet te vang – het

wééreens misluk. Vir die twee jaar wat volg sou die ideaal om De
Wet vas te trek vir die Engelse wensdenkery bly. Ál wat lord Rob-
berts as hoofbevelvoerder aan die situasie kon doen was om in 'n tele-
gram aan generaal Ian Hamilton te laat weet – De Wet is oor die Vaal
en hý sal hom nou maar in die Magaliesberge moet vang – "If you
can stop him, the war will practically be over".  
Dít was veel makliker gesê as gedaan!                                   n
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In die Bybel leer ons al aan die begin: die vrou is die sede bepaler
van die volk. Lees Genesis 3:6:  "...en sy neem van sy vrugte en eet
en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet."

Eva sondig, en Adam betig haar nie, inteendeel hy doen mee. Wat
lees ons 'tussen die lyne'? As die vrou haar begeerte bo haar taak stel,
is die saak al halfpad verlore. Op die ou end is die volk geknak. 
So het vele nasies deur die eeue groot skade gelei. Hiervan is die

Portugese 'n goeie voorbeeld. Hulle was ontdekkingsreisigers in
woord en daad. 'n Vrou kon nie saamgaan op 'n skip nie, en moes
dus tuis bly. Die bediendes (waarvan daar sekerlik meer as genoeg
was) doen al die takies waarmee 'n vrou haar gewoonlik besig hou,
en al wat sy nou nog kan 'doen' is om die kleremodes slaafs na te
volg. Uiteindelik duur die reis waarop hul mans weg is te lank en
begin hul flankeer met hul bontkleurige bediendes. Vandaar die
agteruitgang van die Portugese volk.
Aan die begin word Afrikaanse dogters tuis aan die hand van die

Bybel geleer skryf, lees, huis en naaldwerk doen, deur meester en
moeder. Satan het dus aanvanklik al sy dae om ons Afrikanermei-
sies te verlei. Hy kom met soveel bedreigings waarmee hy probeer
om hulle moed en geloof te breek, aan die Oos-grens en op die
Trekpad na die Noorde. Bloedsweet en trane vloei oor vermoorde
broers, susters, mans en kinders. Maar deurdat hulle hul swakheid
ken, groei hulle krag in die geloof. 

Die eerste vreemde onderrig

Nou kom Satan met die gedagte van meisieskole. Daarheen stuur
vele Afrikaanse ouers, in die Kaap maar selfs ook vanuit die ZAR
en Vrystaat, hul dogters, om kastig fyner, Engelse "manners" te leer
maar ook "om hulle ouers te minag, hulle sedes en gewoontes te
bespot, hulle ou vriende die rug toe te keer en hulle godsdiens vaar-
wel te sê..." (Dr. O’kulis in Doppers; bl 72). 
Dr O’kulis vertel van hierdie jonge dames: "...Hulle het sulke duur

rokke laat maak dat hulle nie geld genoeg gehad het om die rokke
heeltemal klaar te maak nie..." Vandag se Afrikaanse meisies staan
voor dieselfde keuse: Aanvaarbaar vir die wêreld of diensbaar vir
haar volk?

'n Goudgierige Engeland verklaar oorlog en vir amper drie jaar
lank word Afrikanermoeders en -dogters in konsentrasiekampe en
tronke gemartel en verhonger. Sommige verkoop hulle eer om die
lewe te behou – terwyl hul dit juis op geestelike wyse so verloor.
Maar soveel meer vrouens tree as geestelike oorwinnaars uit die
stryd, al verloor ons volk fisies die oorlog. Die Afrikaanse vrou be-
hou haar goeie sedes en adel in die Tweede Vryheidsoorlog deur
die Bittereinders op die gevegsfront te inspireer met hul moed en
deursettingsvermoë.

Gevolge van die Tweede Vryheidsoorlog

Na die oorlog kry Satan baie kans om verder te verniel. Plase is
verwoes en baie mans moet in die myne gaan werk en jongmeisies
in klere-fabrieke vir 'n hongerloon. Daar kry hulle te doen met
mense soos Charles Harris en Solly Sachs, egte kommuniste wat
hulself voorstel as beskermhere van myn- en fabriekwerkers. Baie

Afrikaners word mislei deur die kommuniste. So ook word  Afrika-
nermeisies versoek om as geselskapdames hulle sedes te verloën en
gaan selfs so ver om Sachs se voete in die openbaar te soen. Hul
sedes is grootliks ver-
nietig, en hulle is van
geen waarde meer vir
hul volk nie.
Maar al is hierdie mei-

sies vir ons volk verlo-
re, kom daar weer be-
ter dae. In 1938 dra die
herdenking van die
Groot Trek en die ge-
paardgaande nasiona-
listiese oplewing baie
daartoe by dat Afrika-
nermeisies weer hul
selfrespek en gevoel
van kuisheid herwin.

Sosiale en morele heropbou ná 1948

Later, in 1948, toe die Nasionale Party aan bewind kom, is een van
die eerste sake wat hulle aanpak  die kwessie van die opbou van die
armblanke en die skepping van beroepsmoontlikhede vir Afrika-
ner-jongmense. In die sestigerjare is dit al sover dat baie meisies hul
nie meer beperk voel tot die beroep van onderwys of tikster nie, en 
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Watter vooruitsigte is daar vir 'n jong Afrikanermeisie vandag? In hierdie artikel wys een van die ANB se jong lede,
RENTIA VORSTER, daarop dat hierdie vraag regtig 'n ernstige saak aanspreek, waarvoor 'n oplossing nie sonder
die Bybel gekry kan word nie. Net soos dit ook nodig is om na ons geskiedenis te gaan kyk. 
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versterk dus die negatiewe en breek die volk net verder af. Die
ordentlike meisie wil tog nie weer die verbode vrug vir die man
aanbied nie. Wil sy? Nee, eerder wil sy, met fyn en vroulike drag
en maniere, die gevoel wek by die man dat hy haar wil beskerm en
respekteer. 

Beroepsvooruitsigte? In plaas van om te fokus op watter beroep
sy wil volg en watter universiteit sy wil besoek, is dit dalk juis nou
nodig om te fokus op die ewigheidswerk wat sy behoort te verrig
en  waarvoor die Here haar unieke gawes geskenk het nl. kinders
grootmaak in die vrese van die Here, en haar man tot steun en hulp
wees. Hiervoor moet sy haar voorberei en gedurigdeur groei, mis-
kien deur akademiese studies, maar veral ook deur die aanleer van
praktiese vaardighede. (Om te kook, bak en klere te maak is 'n
groot eer en geen onreg nie.) Dan het sy 'n doel om voor te lewe,
en vooruitsigte spruit sommer vanself daaruit voort. 

So bied sy die aanslag van die vyand op haar volk ten beste die
hoof: "...versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeiden-
heid en ingetoënheid... soos dit vroue betaam wat die godsvrug
bely, met goeie werke...", deur te "... leer (by ouer vroue) om ver-
sigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, kuis, huislik, goed,
aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie
belaster word nie..." (1 Timotheus 2:9, 1 Petrus 3:1)
Laaste maar nie die minste nie: eerder as om vir Adam 'n struikel-

blok te wees, behoort Eva hom met sagte voorbeeld op die regte
pad te begelei. In Titus 2:4,5 staan: "...sodat, as sommige (mans)
aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die
vroue sonder woorde gewin kan word."
Evasgeslag, word wakker en neem jou taak op met erns!        n

Die vrou se rol in die samelewing deur die oog van 'n tiener (vervolg)
gaan studeer in wat ook al haar belangstelling is. Die uitgangspunt
is egter hoofsaaklik om eendag vir haarself en haar kindertjies te
kan sorg as haar man dalk te sterwe sou kom of nie in staat is om
te werk nie. 
In hierdie tyd begin die 'Woman's Lib' weer al meer betoog vir die

regte van die (verontregte) vrou en word kommunistiese, liberale
neigings bevorder op veral universiteite waar jong studente, ver
van ouerhuis af, vir hulself moet besluite neem. So dryf die
algemene denke in die rigting wat die ou Satan dit wil hê. Met die
hippie-beweging in die jare 1960’s en 1970’s in volle swang, gee
die volgende geslag jong meisies hul net soveel makliker oor aan
die versoeking van die sogenaamde "vryheid vir die vrou". 

Gevolge van die emansipasie van die vrou

Popmusiek, en alles wat daarmee gepaardgaan – dwelms, sede-
loosheid, drankmisbruik – dit alles dien die jong Afrikanermeisies
'n gedugte knou toe. Is dit dan verbasend dat vandag se moeders,
geen rigting aan hul eie dogters kan gee nie? Buite-egtelike saam-
bly en kuiery oor die kleurgrens, babatjies wat vermoor word... ek
wil nie al die vreeslikhede opnoem nie – ons volk is in 'n yslike
moeilikheid.

Soveel vrouens verontagsaam hul werk as sedebepaler. Sy respek-
teer nie haar man of haarself nie en daarom word sy ook nie deur
haar man gerespekteer nie en is as't ware nie meer beskerming
werd nie. Die manlike drang om te beskerm en te bewaar word dus
gesmoor en daarom heers willoosheid en belangeloosheid by die
manlike geslag terwyl moord en onreg hoogty vier in ons land.
Die vraag is: Watter vooruitsigte is daar vir 'n ordentlike jong mei-

sie in vandag se tyd? Nou vra ek ook: Behoort sy nie haar eie voor-
uitsigte te skep deur haar volk so goed sy kan te dien nie? Hoe kan
sy ten beste haar volk tot diens wees? 
Sy behoort, meer as ooit tevore, alles te toets aan die Bybel en so

getuienis te lewer. Want deur die beeld wat sy uitdra lewer sy die
grootste bydrae tot haar volk se heropbou.

Sy kan begin deur haar taal lief te hê in woord en daad. Dit lyk
miskien asof dit geen verskil sal maak as een Afrikanermeisietjie
weier om haar taal te meng nie, maar tog prikkel dit die wat rondom
haar beweeg, positief of negatief. Dikwels begin mense onwille-
keurig self suiwerder praat, omdat dit soveel mooier klink.
Sy moet daarop let om netjies vroulik te wees in haar optrede. Eint-

lik behoort dit nie nodig te wees om uit te spel hoe 'n vrou haar be-
hoort te gedra nie. Maar dis ontstellend om te sien dat Afrikaner-
meisies alle natuurlike gevoel van skaamte en ordentlikheid verloor
het. Dit wat vroeër nie eers in die geselskap genoem is nie (met rede),
is vandag sommer algemene gespreksonderwerpe. Is dit nou regtig
nodig dat, sodra jy as volwasse beskou word, jy oor sulke onderwerpe
moet gesels en lag? 
Hoe sy aantrek is hoogsbelangrik. Die man is nou maar eenmaal

gemaak om op te let na die kleredrag en houding van meisies ron-
dom hom. Wulpse kleredrag en uitlokkerige gedrag (dit gaan out-
omaties saam), lok net verkeerde aandag van verkeerde mans en

Met die die koms van die feministiese beweging is die orde van

God tot in gesinsverband uitgedaag.


