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REPUBLIEKFEES 2008
Die ANB se Republiekfees van 2008 was in meer as een opsig 'n
baie besonderse geleentheid.

In die eerste plek was dit die eerste keer in baie jare dat die pre-
siese datum van Republiekdag, 31 Mei, op 'n Saterdag geval het.
Die geleentheid was dus daar om dié historiese dag op die korrek-
te datum te kon vier.
In die tweede plek was die ANB se Republiekfees die enigste van

sy soort in Pretoria, die Afrikanerstad.
Onder leiding van die ANB se Trans Magalies tak, en in same-

werking met die meerderheid van die ander ANB-takke in Pretoria,
kon 'n vol program van vroegoggend tot donkeraand suksesvol
aangebied word.

Die fees, wat op die terrein van die APK Moot aangebied is, het
begin met 'n gewyde opening en 'n kleurvolle vlagparade. Daarna
is 'n heerlike ontbyt bedien. Hierna kon feesgangers die verskil-
lende stalletjies besoek, totdat een van die hoogtepunte van die dag
aangebreek het toe mnr. Johan de Ridder die feesgangers toe-
gespreek het. (Sien 'n opsomming van sy interessante toespraak op
bl. 6 en 7 van hierdie Nuusbrief.) 

Nadat middagete bedien is, kon oud en jonk van hul oortollige
energie ontslae raak met deelname aan die Boeresport. Daar was
sakresies, driebeenresies, kruiwastoot, eiergooi en perdehoefgooi.

Hierdie deel van die program het groot pret vir die deelnemers en
die toeskouers verskaf.

Na die Boeresport was daar 'n volkspelevertoning, waaraan ver-
skeie feesgangers ook deelgeneem het.
Die dag is teen die aand afgesluit met 'n luisterryke koffiehuiskon-

sert, waartydens sang-, voordrag- en klavieritems van hoogstaande
gehalte gelewer is. Daar was ook 'n kort gimnastiekvertoning.

Met hierdie Republiekfees kon die ANB daarin slaag om aan
nasionalistiese Afrikaners weer 'n geleentheid te gee om rondom
hul volkskultuur te kuier en terselfdertyd die belangrikheid van die
historiese waarde van dié besondere dag te gedenk. Afrikanernasio-
naliste wat die dag bygewoon het, was dit eens dat dit lewensbe-
langrik vir ons volk is om sulke geleenthede te kry waarop volks-
genote wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort bymekaar kan
kom om ons gemeenskaplike belange te versterk.

In 'n tyd waarin die aanslag op die Afrikanervolk uit alle oorde in
felheid toeneem, met die doel om die finale uitklophou vir ons volk
te plant, kan geleenthede soos hierdie nooit onderskat of nagelaat
word nie. Juis daarom word daar nou reeds beplan om 'n ewe lui-
sterryke fees op 11 Oktober vanjaar in Pretoria aan te bied, waarty-
dens ons Krugerdag saam as Afrikanernasionaliste sal vier.        

(Nog foto’s op bl. 3)



Wat sal die uiteinde wees
van ANC se verdeeldheid?

Volgens alle aanduidings is Suid-Afrika tans sowat 9 maande weg
van die vierde algemene verkiesing in die era onder kommunistie-
se beheer, wat aangebreek het op 27 April 1994.
Dit is besonder interessant om deesdae tendense in ons land dop

te hou. Binne 'n tydperk van minder as 15 jaar het die politieke
landskap in Suid-Afrika drasties verander.

Die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie was in 1994 op die kruin van
die golf. In die liberale media is daar daagliks ruimhartig van die
heuningkwas gebruik gemaak om die "wonderwerk" van die nuwe
Suid-Afrika te besing. Daar was ook 'n duidelike tendens by veral
die liberale media uit 'n tradisioneel Blanke agtergrond om hard te
probeer om by die ANC en hul kommunistiese vennote te kruip. 

Die eerste vyf jaar onder Nelson Mandela se bewind het soos 'n
wittebrood verbygegaan. Die taktiek van die media was juis om
Mandela as persoon te gebruik as spieëlbeeld van die land en die
regering. Mandela is as 'n afgod verhef, hoewel daar geen substan-
sie vir hierdie verering was nie. Die landsadministrasie het inder-
daad in sy era reeds begin verkrummel.
Weens die puik stelsels wat in plek was voor 1994 het die lands-

administrasie nie onmiddellik tot stilstand gekom nie. Dit het soos 'n
trein wat sonder stoom geraak het stelselmatig momentum verloor.
Faktore soos korrupsie, misdaad en die oorstroming van die open-
bare sektor deur massas onbevoegde Swart amptenare het van Suid-
Afrika binne 14 jaar net nog 'n Afrika piesangrepubliek gemaak.

Binne die regerende party begin dinge ook nou skeefloop. Erns-
tige tweespalt en faksie-vorming in die ANC kan nie meer ontken
word nie. Inteendeel, die ANC se nuwe adjunk-president, Kgale-
ma Motlanthe, het kort gelede openlik erken dat binnegevegte in
die party nou ernstige afmetings aanneem. 
Hoewel dit nog nie openlik in die hoofstroom media erken word

nie, is daar duidelike tekens dat die verskillende faksies in die ANC
al hoe meer rondom etniese verskille vorm aanneem. Die magsba-
sis wat Thabo Mbeki oor meer as 'n dekade vir sy Xhosa-broers
oor die hele spektrum van die openbare lewe opgebou het, het die
vernis van "eenheid" in ANC-geledere laat afdop.

Jacob Zuma se gunsteling lied "Bring my masjiengeweer" kan
dus 'n bedekte waarskuwing wees aan al sy vyande en nie net aan
Blankes nie. Voeg hierby Zuma se getrouste volgelinge in die ANC
jeugliga en in die vakbonde se openlike oorlogspraatjies oor die
afgelope tyd, en die politieke landskap in Suid-Afrika lyk skielik
na alles behalwe 'n wonderwerk of 'n demokrasie!
Die volgende 9 maande kan dus 'n baie interessante, maar ook 'n

ewe gevaarlike tydperk in die moderne geskiedenis van Suid-Afri-
ka word. Die geskiedenis van Afrika is aan almal bekend. Dit is
duidelik dat die woord "demokrasie" in Afrika net so min bete-
kenis het as eerlikheid of betroubaarheid. 

Ernstige konflik word in Afrika net op een manier opgelos -- die
wenner moet van die verloorder ontslae raak. Letterlik.

Die reg
Die dom liberaliste, wat skynbaar werklik geglo het dat Suid-
Afrika 'n pad van vrede en demokrasie onder die Swart kommu-
nistiese bewind sal loop, sluk maar baie swaar aan die nuutste
debakel in die Suid-Afrikaanse regswese.
Teen hierdie tyd is dit duidelik dat daar vir 'n vale geskarrel word

om die saak teen die Kaapse regter-president, John Hlope, met so
min as moontlik skade vir Suid-Afrika se sogenaamde "demo-
krasie" te hanteer. Hlope word daarvan beskuldig dat hy met poli-
tieke vooroordeel by belangrike hofsake ingemeng het.
Feit bly egter staan dat hierdie nie 'n geïsoleerde geval is nie. Daar

is die afgelope paar jaar gereeld in die media berig oor onbevoegde
Swart regslui wat in magsposisies op die regbank beland het. 
In sommige gevalle was die regters en landdroste 'n reuse verleent-

heid vir hul amp. In ander gevalle was daar blatante arrogansie wat
elke keer die rassekaart na vore laat kom het om die onbevoegd-
heid van die Swart regslui te probeer beskerm.

Inderwaarheid is hierdie gevalle maar net nog simptome van 'n
wanfunksionele en korrupte samelewing wat geskep is deur fak-
tore soos die meesterplan om Blankes uit die openbare mag te druk
en Swartes te bevoordeel in 'n proses wat gerieflikheidshalwe "reg-
stellende aksie" genoem word.

Ons het beslis nog lank nie die einde van die John Hlope-saak
gehoor nie. Of daar inderdaad effektief teen hom opgetree sal
word, dít moet nog eers gesien word. Die ANC/SAKP-regime het
nie 'n baie goeie rekord in hierdie verband nie. Daarvan getuig die
feit dat daar nog 'n horde misdadigers in die parlement sit, wat
misdaad gepleeg het ná 1994, maar steeds hul plekke in die groen
kussings in die parlement volsit en ruim salarisse ontvang op
belastingbetalerskoste.

Xenofobie
Baie Suid-Afrikaners was geskok toe geweld teen onwettige immi-
grante en ander vreemdelinge onlangs in Suid-Afrika uitgebreek het.
Beelde op TVen in die koerante het ons laat terugdink na die onluste
van die tagtiger- en vroeë negentigerjare van die vorige eeu.

Daar was baie bespiegeling oor die redes vir hierdie geweld.
Sommige wou weer die ou verskoning ophaal dat 'n derde mag
daaragter sit. Ander het weer beweer dat dit lankal smeulend was,
maar dat die Mbeki-regime, soos met so baie ander sake, net een-
voudig alle waarskuwings daaroor geïgnoreer het.
Vir ons as Afrikanernasionaliste maak dit nie werklik saak of daar

'n derde mag agter die geweld was nie. Daar is egter twee belang-
rike lesse uit hierdie saak te leer.

Eerstens het dit baie Afrikaners weer wakker geskud oor wie en
wat die Afrikaan eintlik is. Vir diegene wat in die nuwe Suid-Afri-
ka nog nie eerstehands met geweldsmisdaad te doen gehad het nie,
was dit waarskynlik 'n ontnugtering om te sien tot watter barbaarse
dade die Afrikaan in staat is. Veral die gemak waarmee oënskynlik
doodgewone Swartes betrokke geraak het by wrede geweld teen
ander Swartes moes vir baie liberaliste 'n reuse ontnugtering ge-
wees het.
Tweedens sal die betekenis hiervan in die nabye toekoms nog ver-

rykende gevolge vir die Witman van Suid-Afrika inhou. Tot nou is
daar geglo dat geweldsmisdaad deur gewetenlose misdadigers
gepleeg word. Maar hier het gewone Swartes deel geword van die
bloedvergieting van hul rasgenote. Nou is die vraag: Wat sal hulle
keer om die Witman van Suid-Afrika in die toekoms met dieselfde
soort barbarisme te teiken as hulle daartoe aangehits word?

Daar is lankal reeds getuienis dat politieke groeperinge in die
lokasies en onder Swartes in die algemeen rassehaat teen Blankes
aanblaas. Hierdie sogenaamde xenofobiese geweld het nou bewys
dat die Swart massas baie maklik en sonder enige gewetens-
beswaar die Blankes kan begin teiken as daar vir hulle aanhoudend
vertel word dat die Witman hul rykdom steel.
Miskien is dit nou die tyd om weer wyle mnr. Jaap Marais se drin-

gende waarskuwing ter harte te begin neem toe hy ons verseker het
dat 'n ineenstorting van Suid-Afrika gepaard sal gaan met anargie
en geweld. Die man wat nie gereed sal wees om homself te
verdedig nie, sal die prooi van die barbare word.                     
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ANB SE REPUBLIEKFEES IN PRETORIA IN BEELD
DIE ANB se suksesvolle Republiekdagfees in Pretoria was ’n dag wat nog lank onthou sal word deur almal wat
dit bygewoon het. Op hierdie blad bring ons die dag in herinnering met ’n paar foto’s oor die dag se gebeure.
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Die span wat dit alles moontlik gemaak het. Hier poseer die reëlingskomitee van die Republiekfees saam vir ’n foto. 
Voor sit mevv. Hettie Grové en Petro van den Berg. Agter staan, vlnr, mev. Nancy Reinecke, mnr. Piet Grové, 

mev. Adele Potgieter, mnre. Willem Potgieter, Piet van den Berg en Gansie van Deventer. 

(Regs) Rentia de
Villiers het gaste

op die
koffiehuiskonsert

in vervoering
gehad met haar
sopraanstem.

(Links) Die Twee
Vorster kinders het ’n
sangvertoning saam

met hul niggie en
nefies, die Zeevaarts,

gelewer.

Die Boeresport was baie gewild. Oud en jonk het hulle gate uit geniet. Heel links probeer twee klein Van der Grijpies
driebeenresies met ’n streepsak hardloop. In die middel is Cornel Olivier en Kobus Venter voor in die kruiwastoot,

met Sujana Venter en Retha Olivier op hul hakke. Heel regs is Emil de Villiers en Johan du Toit in ’n stryd gewikkel
in die sakresies vir mans.



Hendrik Potgieter het per geleentheid die Voortrekkers gewaarsku:
"Agter Dingaan sit die Brit". Mnr Jaap Marais het in die negen-
tigerjare ook gewaarsku teen die Britse mag agter die ANC, toe hy
die volgende opmerking gemaak het:  "Die ANC is eintlik maar net
'n wit hand met 'n swart handskoen aan, en die wit hand is dié van
Brittanje".
Die Brit Ramsey Mac Donald het in sy boek 'What I saw in South

Africa' geskryf: "They have been overwhelmed, but they have not
been defeated". Alfred Milner het na die Tweede Vryheidsoorlog
die volgende te sê gehad: "The South African war continues. It is
no longer a war with bullets, but it is war still".

Carl von Clausewitz, die militêre historikus  het gesê: "Oorlog is
die voortsetting van beleid met ander middels". Lenin het dié woor-
de net omgekeer. Hy het gesê: "Beleid is die voortsetting van oor-
log met ander middels".
Met al die bogenoemde aanhalings in gedagte kom 'n mens tot die

besef dat die oorloë wat die Engelstalige wêreld teen die Afrikaner
gevoer het nog nie ten einde gekom het nie. Die stryd is telkemale
met ander middels voortgesit. Selfs ná 1994 word die stryd teen die
Afrikaner voortgesit deur die beleid en wette wat die ANC/SAKP
regering deurvoer.

Die nuutste aanslag

Grondhervorming, eiendomsbelasting, regstellende aksie en die
nuwe onteieningswetgewing is die voortsetting van die stryd teen
die Afrikaner. Die nuutste aanslag teen die Afrikaner word dus
inderdaad omskryf in die nuwe voorgestelde onteieningswet.

In die verlede, tydens die vorige bedeling, is die onteieningswet
alleenlik gebruik waar die staat dit noodsaaklik geag het vir die uit-
breiding en verbetering van infrastruktuur soos byvoorbeeld die
bou van damme, kraglyne, skole, hospitale, ens.
As ons egter na die nuwe voorgestelde onteieningswet kyk, is dit

duidelik dat die wysigings uitsluitlik genoodsaak is om die grond-
hervormingsplan drasties te versnel en die beginsel van "gewillige
verkoper/gewillige koper" af te skaf. 
Die wet stel voor dat "openbare belang" belangriker is as markver-

wante pryse vir onteinde grond. Hier kan 'n mens net wonder wat
bedoel word met "openbare belang". Is dit werklik in die belang
van die Afrikaner? Is dit in belang van die boer wie se grond en
eiendomsreg van hom ontneem word? Is dit in belang van die
plaaswerkers en hul families wat hul inkomstes verloor? Is dit in
belang van voedselsekerheid in die land? 
Voorwaar dit is nie in belang van enige van bogenoemde nie, maar
dit is wel  alleen tot voordeel van die ANC/SAKP om die massas
agter hul te skaar en so die Blanke in die land te verarm en die wil
tot opstand uit te wis.

Hof se mag beperk deur die wet

Volgens die voorgestelde wysigings kry die minister die volmag
om die prys van die onteinde eiendom vas te stel. Howe sal alleen-
lik kan beslis of die regte prosedure gevolg is met die onteienings-
proses. Die eienaar kan, indien hy die prys onaanvaarbaar vind,
hom dus nie na die hof wend nie. Só ontneem die nuwe wet die

grondeienaars van hul "grondwetlike" reg van toegang tot die howe.
Verder minag dit die bepaling dat onteiening regverdig en billik
moet wees.
Die voorgestelde wet bepaal dat die onteieningsproses in die vol-

gende drie stappe moet plaasvind:
Eerstens word die eiendom vir onteiening uitgewys en word die

eienaar daarvan verwittig. 
Tweedens neem die regering dan eienaarskap van die eiendom.
Daarna, eers in die derde stap, word die vergoeding bepaal.

Hier is dit duidelik dat die regering hom deur hierdie nuwe wet skul-
dig sal maak aan grondvergrype, net soos in Zimbabwe. Die regering
neem eienaarskap oor, die eienaar verloor sy Kaart en Transport en
het dan geen reg meer op die eiendom nie. Dan verloor hy boonop
ook sy bedingingsmag. Hy sal nou geen ander keuse hê as om die
vergoeding te aanvaar wat hom aangebied word nie. 
Die eienaar sal voortaan ook nie onmiddellik vergoed word nie en

sal dalk intussen 'n ander heenkome moet vind met fondse wat hy
elders sal moet vind.
Wat verder kommerwekkend is, is die feit dat die nuwe wet bepaal

dat vergoeding nie noodwendig monetêr hoef te wees nie en dat
ander vorme van vergoeding ook toegepas kan word.

Dit is reeds bekend dat  26 miljoen hektaar grond, waarvan 24.6
miljoen hektaar in Blanke boere se besit is, teen 2014 aan Swartes
oorgedra moet word. Nou wonder mens hoeveel Blanke boere daar
oor sal wees en waar die staat die fondse gaan opdok om die grond
aan te koop. Teen slegs R10 000 per hektaar is dit alreeds R246 mil-
jard, sonder dat enige vergoeding vir verbeterings op die grond nog
beraam is. 
Besproeiingsgrond, soos onder andere suikerriet- en sitrusplase, se

waarde word tans gereken teen ongeveer R35 000 tot R50 000 per
hektaar en dit is duidelik dat die eienaar van sulke grond nie die
vergoeding sal kan kry wat hom toekom nie.

Nie net landbougrond onteien
Daar lê 'n donker tyd vir die Afrikaner voor. Die ANC/SAKP rege-
ring verwys telkens net na landbougrond wanneer hul die wysig-
ings in die openbaar bespreek, maar daar  moet besef word dat die
onteieningswet nie net van toepassing is op landbougrond nie. Die
wet is duidelik daaroor dat dit ook alle eiendom soos privaat wo-
nings, besighede, roerende bates en self ook aandele kan insluit.
As ons dus Lenin se woorde weer in gedagte hou, dat beleid die

voortsetting is van oorlog met ander middels, moet ons ook aanvaar
en besef dat daar tans 'n oorlog teen ons gevoer word. Hierdie oor-
log word nie net teen die boer gevoer nie, maar teen die hele
Afrikanerdom. Weerstand teen die nuwe onteieningswet moet dus
nie net aan die boeregemeenskap oorgelaat word nie. Die dorpe-
naar, stedeling, sakeman en boer sal moet saamspan om dié wet-
gewing te beveg met elke moontlike middel tot ons beskikking. 

Onteiening lankal reeds deur Britte toegepas

Dit sal natuurlik nie die eerste keer wees dat onteiening gebruik
word om die Afrikaner tot oorgawe en aanvaarding te dwing nie.
Onteiening is in 1843 toegepas deur Henry Cloete, destydse Britse
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DIE ONTEIENINGSWET -- ’n VOORTSETTING
VAN DIE OORLOG TEEN DIE AFRIKANER

(Vervolg op bl. 8)
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In 'n verskerping van hul aanslag en 'n duidelike voorbereiding vir die klimaks van hul aanslag teen die Afrikaner,
het die kommunistiese ANC/SAKP-regime die afgelope tyd wetgewing voorberei wat algemeen bekendstaan as
die "onteieningswet". Hierdie wetgewing is volkome in pas met die regime se strewe om die Freedom Charter tot
op die letter uit te voer. CAREL VAN DER GRIJP bekyk in hierdie artikel die implikasies van dié diaboliese wet-
gewing vir die Afrikanervolk.



Met die draai van die jaar staar ons alweer die harde feite van al die
prys- en ander verhogings in die gesig. Ekonome het aangedui dat
die moontlikheid van rentekoersverhogings tot ongeveer 20% nie
uitgesluit is voor die einde van hierdie jaar nie. Die brandstofprys
sal aanhou styg tot 'n geraamde R14-00 vir diesel en R13-50 vir
petrol. As rede hiervoor word aangegee dat sommige van die Olie
Produserende en Uitvoer Lande aangedui het dat, ten spyte van die
feit dat daar 'n wêreldwye tekort aan brandstof is, hul produksie
gaan inkort sonder enige konkrete redes.

Daarom is die vraag op almal se lippe vandag oor wat ons gaan
doen om die nader kruipende armoede, wat ons almal in die gesig
staar, te probeer afweer. Ja, ons kan almal minder ry, minder krag
gebruik en minder, minder, minder… eet? Die kospryse styg
buitensporig -- wat gaan ons doen ? 

Daar is slegs een oplossing buiten die feit dat ons as gelowiges
weet dat ons volk na die Ware God moet terugkeer. In Daniël 2,
waar Daniël die droom oor die groot beeld aan Nebukadnesar uitlê
en verklaar, kry ons die versekering dat God ons nie sal verlaat nie
en dat Hy oor ons beskik. 
Maar in die praktyk sal ons ook dringend moet besin. Ons sal moet

onafhanklik word sodat ons nie in die selfde lot as Zimbabwe ver-
val nie. Die tyd is verby dat al die lekkernye uit die kaste uitgehaal
sal kan word en lekker partytjies gehou kan word. Braaivleisvure
sal ook skaarser word weens die vleispryse. Die kans is seker goed
dat vleis, soos destyds tydens die 1933 depressie, net vir enkeles
beskore sal wees. 
Hierdie dreigende krisis se omvang eindig nie net by die finansies

nie. Selfbehoud in die ware sin van die woord is die vermoë om
selfstandig aan die lewe te bly, sonder om afhanklik te wees van
ander instansies of die hoofstroom in die ekonomie. Soos in die
HAT vervat beteken die woord "selfbehoud" die "drang om in die
lewe te bly en die verdediging van die eie persoon". 

'n Oproep tot die "verdediging van die eie persoon" kan seker
maklik vertolk word tot oorlogspraatjies. Maar dit beteken nie ons
moet nou oorgaan tot 'n volskaalse oorlog nie. Ons is egter alreeds
in 'n psigologiese oorlog, waar die kommunistiese ANC/SAKP re-
gering oor ons heers en ons van ons waardigheid, menslikheid, kul-
tuur, Godsdiens en erfenisse vervreem. Ons moet onsself voorberei
vir swaarder tye wat voorspel word. Ekonome is dit eens dat swaar-
kry nog voorlê en dat hierdie nog maar die begin is van 'n lang stryd
om oorlewing.

Word ook weer geestelik selfbehoudend 

Die genoemde drang om aan die lewe te bly het nie net betrekking
op ons behoefte na oorlewingsmiddele soos voedsel nie. Dit sal ook
beteken dat ons selfbehoudend moet word teenoor ons kultuur,
Godsdiens en erfenis. 

Om te begin moet ons weer konserwatief raak in die sin dat ons
kinders geleer en opvoed moet word in die regte weë van God. Ons
moet aan hulle ons ware geskiedenis voorhou en hulle trots maak en
hou op hul herkoms. Dit is deesdae 'n algemene verskynsel dat jong
Afrikaners in hul twintigerjare nie eers weet wat Geloftedag is of op
watter dag dit herdenk word nie. Een van die doelwitte van die lewe
is tog om te oorleef. Om te lewe is 'n voorreg. As daar nie 'n drang by
ons volk is om as sodanig te oorleef nie, sal die kommunis baie mak-
liker oor ons loop en ons sal finaal die onderspit delf.
As Afrikanernasionaliste sal ons in ons oorlewingstryd moet begin

om juis ons nasionalisme in die praktyk uit te leef. Ons sal die bul

by die horings moet pak en voortgaan met die beloftes wat aan ons
voorvaders gedoen is. Ons sing mos as deel van ons volkslied "leer
ook ons vertrou o Heer, om te handhaaf en te bou, Dat die erwe van
ons vaders vir ons kinders erwe bly".

Die taalstryd

Ons moet weer besef watter enorme taak ons het om ons moeder-
taal te beskerm as deel van ons nasionalistiese stryd. Ons sal ons eie
moet terugneem en ons mag nie onbeskaamd staan teenoor die
verkragters van Afrikaans nie. Net soos ons ook nie onbeskaamd
sal staan teenoor die bespotters van ons God nie. Dit is tyd dat ons
uitlewing van ons drang om as volk te oorleef ook sal insluit dat ons
sal opstaan uit die as en die vlam van nasionalisme ook in ons
taalstryd laat brand.

Uiteindelik kan ons egter nie wegkom van die feit dat ons oorle-
wingskrisis binnekort nie net geestelik sal wees nie. Daarom sal ons
praktiese oplossings moet begin soek wat dit vir gesinne en families
moontlik sal maak om fisies te oorleef as die krisis op sy ergste is.

Fisiese oorlewing

'n Baie eenvoudige, maar tog ook belangrike beginpunt kan wees
om kinders bloot te stel aan die basiese beginsels van landbou.
Byvoorbeeld, leer ons kinders om hul eie groente te plant. Daardeur
spaar die gesin nie net geld nie, maar kinders leer die waarde van
voedsel, grond en die werking van God se natuur. Boonop hou dit
die kinders weg van die euwels van dinge soos die TV, "Playsta-
tion" en al die ander tydrowende en nuttelose afleiding waarmee
hulle deesdae grootword. 

Waar anders kry 'n kind 'n beter alles-in-een les in Biologie,
Natuurwetenskap en Godsdiens-onderrig? Daar is beslis nie groot
kapitale uitleg nodig om ons eie groentetuine aan te plant nie, al
woon ons in meenthuise of woonstelle waar ons baie beperkte
spasie het. Die aartappelplant kan byvoorbeeld in 'n groot pot nie
net voedsel voortbring nie, maar terselfdertyd ook dien as 'n mooi
potplant wat pragtig groen bly met mooi bloupers blomme. Kyk
maar in al die tuinbou-tydskrifte wat tans op die winkelrakke be-
skikbaar is hoedat groentetuine ingeskakel en geïntegreer word by
die uitleg van 'n tuin. Dis prakties, konvensioneel en bruikbaar. 

Die tyd waarin ons leef dwing ons om prakties te begin dink..
Kom ons maak die res van hierdie jaar 'n tyd van oplewing en voor-
bereiding. Kom ons staan op en leer onsself en ons kinders die
waarde van lewe en die wonders van die natuur.  Die drang  om in
die lewe te bly sal hierdeur gevestig word. 

Ons mag nie toelaat dat die verwagte swaar tye wat kom ons
onderkry nie. Laat ons dit eerder as 'n heerlike uitdaging sien, want
dit is in elk geval 'n tyd wat eers sal moet kom, voordat ons weer
die geleentheid sal hê om ons land terug te neem.  Die huidige
bedeling sal eers moet vernietig word, voor ons wat deur die
smeltkroes gaan en as suksesvol beproefdes anderkant uitkom,
weer sal kan begin opbou.   

Laat die uitdaging van ons toekoms vir ons en ons kinders on-
dervindings word waaruit ons uiteindelik strukture kan bou wat
erfenisse vir volgende geslagte sal wees. Laat hierdie erfenisse daar-
gestel word vir die volgende geslagte om op trots te wees en om ook
eendag te kan sing "Op U almag vas vertrouend het ons vadere
gebou, skenk ook ons die krag o Heer om te handhaaf en te bou, dat
die erwe van ons vaders vir ons kinders erwe bly".                  
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Alle aanduidings wys daarop dat die wêreldekonomie op 'n mespunt gebalanseer is. Dit kan beteken dat as dinge
skeefloop, depressietye binnekort vir ons 'n werklikheid kan word. DIRK JOUBERT gee in hierdie artikel raad om
onsself voor te berei om nie net fisies te kan oorleef nie, maar ook geestelik los te kom van die magte wat ons bind
en selfbehoudend te word.



Ek wil vandag 31 Mei 2008 terugkyk op 'n paar van die belangrik-
ste gebeurtenisse in die jare 1960 en 1961 wat betrekking het op die
totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961,
47 jaar gelede.
Dit is interessant om in ag te neem dat niemand wat vandag 65 of

jonger is die gebeurtenisse persoonlik as volwassenes beleef het nie.
Ek glo ook nie dat dit 'n oordrywing sal wees om te beweer dat
daardie geskiedkundige gebeurtenis vandag helaas reeds grootliks
in die vergetelheid vervaag het nie.

Alhoewel dit na die pynlike en tragiese oorgawe van die Boere-
republieke 106 jaar gelede op 31 Mei 1902 steeds 'n droom en ideaal
van baie Afrikaner-Nasionaliste was om weer die vryheid van die
Republieke herstel te sien, het dit eers werklik deel van die praktiese
politiek geword toe dr. HF Verwoerd op 2 September 1958 Eerste
Minister geword het in die plek van die vurige Republikein, adv. JG
Strijdom wat kort tevore oorlede is.

Reeds twee dae na sy bewindsaanvaarding het dr. Verwoerd ver-
klaar dat hy hom vir die verkryging van 'n republiek in Suid-Afrika
sal beywer.  Almal wat dr. Verwoerd geken het, het geweet as hy so
iets sê hy dit sal deurvoer.

Hy het ook dadelik 'n begin gemaak en die party-organisasie ver-
soek om 'n skatting te maak van die waarskynlike uitslag van 'n
Referendum as 90% van die kiesers sou stem.  Die aanvanklike uit-
slag was teleurstellend, want daar is 'n meerderheid van 60 000 -
70 000 stemme téén Republiekwording voorspel.

Dr. Verwoerd het goed besef dat hy verantwoordelik gehou sou
word as die meerderheid teen Republiekwording sou stem en dat dit
so sou meebring dat hy sou moes bedank as leier van die NP en as
Eerste Minister.

Nieteenstaande genoemde situasie het hy nie teruggedeins nie en
die partysekretarisse toegespreek en gesê: "Kêrels, ons gaan voort
en ons gaan met 'n groot meerderheid wen." (GD Scholtz).

Die tweede stap was om die hele saak aan die kabinet voor te lê,
wat dit eenparig gesteun het.  Daarna, op 14 Januarie 1960, is dit aan
die koukus voorgelê.  Ook hier was geen wanklank nie.  Alle lede is
egter ernstig versoek om die hele aangeleentheid streng geheim te
hou, selfs teenoor hul eie vrouens, totdat dr. Verwoerd dit aan die
Volksraad voorgelê het.

Verwoerd uitoorlê parlementêre opposisie 

So het Woensdag 19 Januarie 1960 aangebreek.  Die parlement het
begin met die gebruiklike Mosie van wantroue, ingelei deur die leier
van die opposisie, sir De Villiers Graaf. Die volgende dag is die de-
bat hervat. Dr. Verwoerd het opgestaan om aan die bespreking deel
te neem en hy het hom hoofsaaklik toegespits op die rassevraagstuk
en die aanvalle van die opposisie. Die opposisie het naderhand begin
glo dat hy nie aan die Republiekvraagstuk, wat vir hulle so 'n sensi-
tiewe saak was, gaan raak nie. Hulle het begin ontspan. Maar toe
verras dr. Verwoerd hulle en hy kondig kalm en bedaard aan: "Die
volgende probleem wat nou binne die terrein van die praktiese poli-
tiek kom is die verkryging van die Republiek in Suid-Afrika." Hier-
die woorde het soos 'n bom onder die anti-Republikeine, die VP en

Progressiewes, gebars. Daarop het een van die mees dramatiese
momente in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse parlement ge-
volg.  'n Stormagtige toejuiging het van die kant van die lede van die
Nasionale Party gekom. 'n Somber stilte het op lede van die op-
posisie toegesak. Hulle het gelyk asof elkeen deur 'n persoonlike
ramp getref is.

Teenoor hierdie toneel van die stom en verslae opposisie was die
stralende gesigte van die republikeinse voorstanders.  
Dr. Verwoerd het voortgegaan en verklaar dat alles wat hy meedeel

die volle steun van die kabinet, die koukus en die Nasionale Party in
die land geniet.  Hy het daarop gewys dat hy oortuig is dat die vraag
oor 'n Republiek deur 'n volkstemming (referendum) beslis moet
word en die nadeel van 'n verkiesing uitgewys.
Dr. Verwoerd het verder verklaar: "Dit sal 'n meerderheidsbesliss-

ing wees al is die meerderheid net een."  Hy het ook beklemtoon dat
die president van die Republiek net die amp van Staatshoof sou bek-
lee en dat hy nie ook die Regeringshoof sal wees nie.
Oor die konstitusie van die voorgenome Republiek het dr. Verwoerd

baie nadruklik gesê dat hy en sy party die Uniewetgewing beskou as
die grotendeels klaargevormde republikeinse grondwetgewing. Hy
het ook verder daarop gewys dat die president nie alleen die Goe-
werneur Generaal sal vervang nie, maar wel ook die monargie.
Die laaste saak wat dr. Verwoerd bespreek het was die vraag of die

Britse Statebond sou moes weet of nie.  In die verband het hy die
belangrike stelling gemaak dat Republiekwording, indien dit deur
die kiesers goedgekeur word,  geskei moes wees van die lidmaat-
skap van die Statebond.  Eersgenoemde was 'n huishoudelike saak
waarin die Statebond geen seggenskap sou hê nie.  Die beginsel van
geen inmenging in mekaar se huishoudelike sake was vir dr. Ver-
woerd 'n ononderhandelbare beginsel. Daarby het hy vas en seker
gestaan. Die aansoek oor voortgesette lidmaatskap van die State-
bond moes eers voorgelê word, voordat 'n besluit deur Suid-Afrika
geneem is om 'n Republiek te word.

McMillan se toespraak

Op 3 Februarie 1960 het 'n verdere belangrike gebeurtenis plaas-
gevind toe die Britse Eerste Minister, mnr. Harold McMillan, die par-
lement in Kaapstad toegespreek het. Hy was een van die vernaamste
leiers van die beweging vir die terugtog van die Blanke ras (GD
Scholtz p65). Van al die Eerste Ministers wat die Britse Konserwatie-
we Party tot 1961 opgelewer het, het geeneen so ver links as mnr.
Harold McMillan gestaan nie. Hy was ook in sy hoedanigheid as 
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(Vervolg op bl. 7)

Die datum 31 Mei het vir die Afrikanervolk baie betekenis. Reg-
deur ons volk se geskiedenis is dit ’n datum wat gereeld voor-
kom as ’n baken op ons volk se pad van stryd. Die grootste
betekens van hierdie datum bly egter die feit dat dit in 1961 die
geboortedag van die Republiek van Suid-Afrika as Afrikaner-
republiek was. Op die ANB se Republiekdagfees vanjaar het
MNR. JOHAN DE RIDDER (foto) feesgangers toegespreek
oor die besondere betekenis van 31 Mei as Republiekdag. Hier-
die artikel is ‘n geredigeerde weergawe van sy toespraak.



Eerste Minister van Brittanje die voorsitter van die Statebond.
McMillan het, voordat hy in Kaapstad aangekom het, ook ander

dele van Afrika besoek. Lande soos Ghana, Nigerië en Suid- en
Noord-Rhodesië was deel van sy reisplan.  Oral was hy simpatiek
met die Nieblanke strewe en beïndruk met die krag van die Afrika
Nasionalisme onder die Swartman. Sy stelling: "The winds of
change is blowing througout the continent" het verkleef geraak aan
die toespraak wat hy in die Suid-Afrikaanse parlement gelewer het.

Hy het ook ronduit verklaar dat hy vir die rassebeleid van sy gas-
heer, dr. Verwoerd, niks anders as diepe afkeuring het nie.  Dit was
teen die einde van sy toespraak duidelik dat dit bedoel was om ener-
syds aan die mense van Brittanje en aan die Nieblankes van Afrika
te laat weet dat hy nog koersvas op die pad van die terugtog van die
Blanke ras is.  Andersyds moes dit die regerende Blankes van Suid-
Afrika laat besef hoe min hy van hulle rassebeleid dink.
McMillan het sy toespraak reeds weke tevore voorberei en laat tik.

Hy het dit vooraf aan die pers gegee. Hoewel dr. Verwoerd se sekre-
taris ook daarvoor gevra het, is daar skynbaar doelbewus geen kopie
van die toespraak aan Suid-Afrika se staatshoof voorsien nie.  Dit
het McMillan gedoen terwyl hy goed bewus was van die feit dat
dr. Verwoerd op sy toespraak sou moes reageer.  McMillan se plan
om dr. Verwoerd so in die verleentheid te stel voor die hele parle-
ment het egter misluk. Dr. Verwoerd het teen McMillan se verwag-
ting in op briljante wyse uit die vuis die Britse Eerste Minister se
wind uit sy seile gejaag met 'n goed beredeneerde repliek. McMillan
se plan het ooglopend misluk.

Die kern van dr. Verwoerd se antwoord was: “Daar moet reg ge-
skied teenoor die Swartman in Afrika, maar ook teenoor die Witman”.
Verwoerd het verklaar dat hy nie net aan die Blankes in Suid-Afrika
dink nie.  Dit was die Blanke wat die Christendom en die beska-
wing hierheen gebring het. Dit was die Blanke wat die land ont-
wikkel het en wat dit as hul vaderland aanvaar het. Dit is die Afrika-
ner se vaderland en hy het nêrens anders om te gaan nie.

Dr. Verwoerd het geredeneer dat ons onsself sien as deel van die
Westerse wêreld -- 'n ware Wit staat in suiderlike Afrika, met die
moontlikheid om 'n volle toekoms aan die Swartman in ons midde
toe te staan.

Die skok wat McMillan se toespraak vir die Engelssprekendes
toegedien het, word geïllustreer in die kommentaar van mnr. Doug-
las Michell, VP Volksraadslid van Natal: "The reaction by a large
section of the public was that they believed that mr. McMillan had
said something strange and incredible -- that he announced some-
thing which they did not think could happen.."
Dit sou mettertyd blyk dat hierdie berugte toespraak van McMillan

baie bygedra het om Engelssprekendes te ontnugter in hulle slaafse
verbondenheid aan Engeland en haar koningshuis. Toe hulle moes
hoor dat Engeland hulle as "expandable", (opofferbaar) beskou as
hy sou onttrek uit Afrika is baie Engelssprekendes deur hierdie toe-
spraak gewen vir die saak van die beoogde Republiek.

Sharpville

Op 21 Maart 1960 het die massabetoging van duisende Swartes by
Sharpville, 'n polisiestasie naby Vereeniging, plaasgevind wat gelei
het tot die dood van 70 betogers toe hulle die veiligheidsheining
platgeloop het en die polisiestasie aangeval het. Die polisiestasie
was beman met net 'n paar polisiemanne en hulle het hulself ver-
dedig teen die oproeriges, wat duidelik 'n ernstige oortreding begaan
het deur die land se polisiemag aan te val.

Die dood van die betogers het daarna gelei tot ooglopend georke-
streerde betogings met gepaardgaande mediahisterie hier en oorsee.
Dit is gedoen, soos mnr. Jaap Marais dit oortuigend uiteensit in sy

opsienbarende boek, Die Era van Verwoerd, deur die optrede en
samewerking van sekere Engelse kerklui. Hulle het ook die media
in Engeland en Amerika gebruik om venynige propaganda teen

dr. Verwoerd en die Suid-Afrikaanse regering op die spits te dryf.
Minder as 'n maand na Sharpville was daar 'n aanslag op die lewe

van dr. Verwoerd. David Pratt het hom tweemaal op kort afstand in
die gesig geskiet toe hy opgetree het by die Witwatersrand skou.  Dr.
Verwoerd het die aanval wonderbaarlik oorleef en volkome herstel,
sodanig dat hy in staat was om op 10 Junie die 50 jaar herdenking
van die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in Bloem-
fontein met 'n toespraak kon open.

Die Statebond

Die Statebondkonvensie het egter in Maart 1960 in London plaas-
gevind. Omdat hy op daardie tydstip nog nie herstel het van Pratt se
aanval nie, versoek dr. Verwoerd sy Minister van Buitelandse Sake,
mnr. Eric Louw, om dit in sy plek by te woon.  Mnr. Louw lig die
konvensie in oor Suid-Afrika se besluit om 'n referendum te hou met
die oog op 'n Republiek.

Hierdie konvensie moet gesien word as 'n voorspel tot die histo-
riese een van 1961, wat wel deur dr. Verwoerd bygewoon is.  Die
byeenkoms word gekenmerk deur die vyandige gesindheid van
sommige eerste ministers, veral van Pakistan, Indië en Maleisië teen
Suid-Afrika se rassebeleid en teen mnr. Louw. Hulle het hul nie ge-
steur aan die bestaande ongeskrewe reël van geen inmenging in
mekaar se huishoudelike sake nie.

Op 20 Mei 1960 lees dr. Eben Donges, Minister van Binnelandse
Sake, 'n kragtige verklaring van dr. Verwoerd en die regering met
betrekking tot die onluste aan die parlement voor. Daarin stel dr.
Verwoerd dit duidelik dat hy nie van sy beleid afgeskrik sal word
deur die aanslag op sy lewe of die onluste nie.
Op 3 Augustus 1960 kondig dr. Verwoerd aan dat die referendum

sal plaasvind op 5 Oktober van daardie jaar.  Hierna volg die besig-
ste tyd van dr. Verwoerd se openbare loopbaan. Benewens sy ge-
wone administratiewe pligte en kabinetsvergaderings moes hy nog
die verskillende provinsiale kongresse van die NP en byeenkomste
oor die hele land toespreek.

Enkele statistieke van die bywoning van vergaderings tydens dr.
Verwoerd se referendumveldtog gee aan ons 'n beeld van die gees-
drif en belangstelling van die publiek. Byvoorbeeld, op 26 Mei in
Meyerton daag 28 000 mense op om na hom te luister. Op 6 Augus-
tus in Lichtenburg was daar 4 000 mense. Op 21 Augustus in Port
Elizabeth kom 7 000 mense na sy vergadering. Op 29 Augustus in
Bloemfontein trek hy 'n gehoor van 10 000. Op 18 September in
Ladysmith was daar weer 10 000. Later daag ook 3000 in Windhoek
op en in Parow was dit weer 12 000. Op 2 Oktober, drie dae voor
die referendum, trek dr. Verwoerd weer 'n skare van 10 000 by
Pretoria se Universiteit.

Die oorwinning

Op 5 Oktober vind die referendum plaas en dr. Verwoerd wen met
'n klinkende oorwinning ten gunste van 'n republiek. Die meerder-
heid was 74 600 stemme. Vir die republiek is 850 458 stemme uitge-
bring, teenoor die 775 858 kiesers wat teen 'n republiek gestem het.

Op 15 Oktober 1960 vergader 70 000 Afrikanernasionaliste
op Monumentkoppie by die Voortrekkermonument in 'n gesindheid
van dankbaarheid teenoor die Here vir die oorwinning in die refe-
rendum.

In Maart 1961 vind die tweede statebondkonferensie plaas, waar-
tydens dr. Verwoerd uiteindelik die nuwe Republiek van Suid-Afri-
ka uit dié Britse organisasie onttrek. Binne die volgende vyf jaar sou
hierdie nuwe republiek ongekende prestasies op verskeie terreine
behaal. Teen 1966 het niemand meer daaraan getwyfel dat die
besluit om van Suid-Afrika 'n onafhanklike republiek te maak, die
regte keuse was nie.                                                                  
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300
 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
Carel van der Grijp (Addisionele lid) - Tel 072 593-0491

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris, Afrikaner Nasionalistiese Beweging

Posbus 293, Ferndale, 2160
e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.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)
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deur
Mev. N. Reinecke, 2007

Hierdie uiters aktuele brosjure werp lig op die geeste-
like aanslae wat soos vloedgolwe oor die skynbaar
weerlose mensdom spoel.

Reinecke aan die woord: "'n Godgesentreerde mens, sal
probeer om dit wat die lewe onderhou te verleng, beskerm,
veredel, versier en verbly na te jaag en sal alles probeer
vermy wat dit benadeel, verswak, verkort, bevlek, treurig
stem of vernietig " -- tot hierdie ideaal lewer sy haar bydrae.

Hierdie brosjure kan bestel 
word @ R15-00 posgeld ingesluit by:

Die Sekretaris, Posbus 293, Ferndale, 2160

Oom Joppie  Marais, een van die ANB se stigtersbeskermhere is
minder as 'n maand voor sy 93ste verjaarsdag op 6 Junie 2008
oorlede. Josef Johannes Fourie Marais, is vernoem na die rebel
Jopie Fourie wat deur genl. Jan Smuts laat skiet is. Dít alleen is 'n
getuienis van die nasionalistiese inslag van hierdie Afrikanerfami-
lie waaruit ook mnr. Jaap Marais, broer van oom Joppie, gebore is.  
Oom Joppie het sy loopbaan as polisieman in Kimberley begin en

dit is waarskynlik dié agtergrond vanwaar sy gedissiplineerde en
regop houding gekom het. Tydens sy verblyf in Kimberley was hy
ook swem- en atletiekinstrukteur by die Diamantveld-hoërskool. 
Sy pa was baie kwaad toe hy besluit om die polisiediens te ver-

laat om te gaan boer. Hy het vyf resiesperdmerries gekoop en
daarmee 'n boerdery begin.  Alhoewel hy vir tannie Sus, wat min-
der as 'n jaar gelede oorlede is, vir 'n lang tyd die hof gemaak het,
het hy gesê dat hy nie sou trou voordat hy grond besit nie.  So het
dit dan gekom dat hulle binne dae nadat hy 'n plaas gekoop het,
tot groot ontsteltenis van die familie, voor die landdros getrou het.

Oom Joppie was alombekend 'n as resiesperdboer. Verskeie
kampioene is deur sy stoet opgelewer en baie van die perde wat
hy geteel het, kompeteer steeds.
Die ANB was bevoorreg om oom Joppie as beskermheer te hê en

betuig hiermee ons innige meegevoel met die Marais-familie.    

ANB BESKERMHEER OORLEDE

Hoë Kommissaris van Natal ná die anneksasie van dié provinsie in
daardie jaar. Cloete se opdrag was om die Afrikaner se mag met dié
onteieningstaktiek te breek. 

Van die 1780 plase wat toe bestaan het sou uiteindelik net 500
grondbriewe ontvang van die Britse regering. Die res is aan Engelse
toegeken en ander het leeg bly lê totdat dit later weer beset is deur
rondloper Zoeloes.  Pretorius het 6 plase deur die onteieningspros-
es verloor, wat hy aanvanklik vir 3632 riksdaalders aangekoop het.

Grondbelasting is kort na die anneksasie weer ingestel en die ge-
sloer met die uitreikings van grondaktes het die gevolg gehad dat
slegs 18 boere in 1846 in besit van aktes was. Natal het ontvolk en
later was daar net 60 gesinne oor. Die Zoeloes het die ontvolkte ge-
biede beset en plakkershutte het oral verrys. Kort voor lank was daar
tussen 80 000 en 100 000 Zoeloes tussen die 60 gesinne gevestig. 

Die Afrikaner se mag was dus gebreek en die Engelse kon volle
beheer oor Natal en sy steenkoolvelde uitoefen, terwyl die meeste
Boere saam met Andries Pretorius oor die Vaalrivier na Transvaal
getrek het.

Die Blanke moet uit Afrika padgee
Die nuwe onteieningswet sal op die lang duur dieselfde uitwerking
hê as wat dit op die Natalse Voortrekkers gehad het. Dit is hoofsaak-
lik die doel agter die wetgewing -- die Blanke moet uit Afrika pad-
gee! Die krete wat vandag nog gehoor word loei in ons ore: "Africa
for the Africans" soos van ouds met die moordkreet op Piet Retief.
Die vraag ontstaan wat kan ons doen, en hoe gaan ons die aanslag

te bowe kom?
In die jaar 2000 het Mnr. Jaap Marais gesê: "Die Afrikanervolk se

Die onteieningswet - ’n voortsetting van die oorlog teen die Afrikaner (vervolg)
geskiedenis toon een groot kenmerk: die Engelse kon met hul mag
en gemene streke nog nooit die Afrikanervolk blywend onderwerp
nie. Telkens het hy weer opgestaan en die Britse oogmerke verydel.
"Sy geskiedenis is 'n geskiedenis van prestasie bo die vermoë van

die totaal van sy getalle, in die mees beproewende omstandighede.
Hy het alle reg om trots te wees op wat hy vermag het en wat die
geskiedenis van hom gemaak het.
"In hierdie tyd wanneer sy vyande hom voor die wêreld wil verne-

der en hoë eise aan elke Afrikaner se selfvertroue gestel word, laat
hom of haar afkyk langs die jare en die begeestering ervaar van ons
heldedom. Dink aan Jesaja, wat geskryf het: 'Aanskou die rots waar-
uit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is.'

"In die besef van die Afrikanervolk se geskiedenis en die reg wat
hy het om trots te staan, teen enige ander groep in hierdie land, is
die uitdaging tans om te toon dat hy nie berus in die onreg wat
gepleeg word teen hom en sy land nie. 'n Gevoel van weerstand
wat van hart tot hart oorgedra moet word en sal groei tot 'n
aansteeklike gees van verset teen die onreg, wat die Afrikanervolk
aan die hand van die veroweraars ly, is die oproep wat kom uit die
dood van duisende wat moes sterf, om die land 'n tuiste vir hul
nageslag te maak."
Die sleutel tot oorwinning bly dus opgesluit in ons vermoë en ons

wilskrag om nooit oor te gee of moed te verloor nie. Ons mag nooit
berus in die onreg nie. Die weerstand mag nooit gebreek word nie.
Laat ons weer inspirasie put uit ons leuse -- eendrag maak mag!


