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Presies twee weke tevore is die leier van die AWB, mnr. Eugène
Terre'Blanche op 'n lafhartige en wrede wyse vermoor. 
Om die reaksie op hierdie gebeure te versterk was daar die vroeëre

uittartende en arrogante optrede en uitsprake van die ANC se jeug-
leier, Julius Malema.

Te midde van al hierdie dinge was dit veral uit die vloerbespre-
king deur ANB Hoofbestuurslede duidelik dat Afrikaners dringend
soek na betroubare leiding in die huidige situasie.

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB, het daarop gewys
dat die groot gevaar van die nuutste gebeure juis lê in die reaksie
van die Swart massas. Hy het gesê die optrede van die massas by
die eerste hofverskyning van die beskuldigdes én die uitsprake deur
Swartes rondom mnr. Terre'Blanche se begrafnis wys daarop dat
hulle dié gruwelike moord beskou as hul grootste oorwinning oor
die Witman sedert die bewindsoorname in 1994.

Mnr. Grobler het beklemtoon dat dit nie regtig saakmaak wat 'n
mens se persoonlike opinie oor mnr. Terre'Blanche was nie, dit bly 'n
feit dat hy vir die Swart massas en vir die Swart kommuniste die sim-
bool van 'n "Boer" was. Daarom was hierdie moord so simbolies vir
hulle, kort op die hakke van Malema se nuutste vlaag aanhitsings met
die sing van die sogenaamde "struggle"-lied, "Skiet die Boere".
Te midde van al die ontkennings dat Julius Malema se opsweping

van die jong Swart massas enige rol kon speel in die moord op mnr.

Terre'Blanche, het mnr. Grobler die direkte vertaling van die woor-
de van die lied aan die vergadering uitgespel. Dit lui soos volg:
"Lafaards is bang. Skiet, skiet, skiet  hulle met 'n geweer.   Skiet die
witman.  Skiet, skiet, skiet hulle met 'n geweer.  Ma, laat my toe om
die witman te skiet.  Skiet, skiet, skiet hulle met 'n geweer.    Hierdie
honde verkrag. Skiet , skiet, skiet hulle met 'n geweer."
Dié enkele vers word dan oor en oor herhaal om die massas op te

sweep. Mnr. Grobler het die vraag gevra hoe hierdie woorde as deel
van die "geskiedenis en kultuur" van die ANC gesing kan word,
sonder om dit te sien as 'n huidige opsweping van jong Swartes om
Witmense dood te maak.

Die aspek van al hierdie gebeure wat die grootste rede tot kom-
mer is, is volgens mnr. Grobler juis die feit dat kommunistiese
pionne soos Malema toegelaat word om die grense so ver te ver-
skuif, sonder dat die ANC-regime amptelik reageer of optree.  

Mnr. Grobler het gesê dat die ANB en Afrikanernasionaliste oor
die algemeen positief moet bly ten spyte van al die negatiwiteit in
die land. Ons stryd is nie een van moedeloosheid nie, maar van
hoop. Hy het beklemtoon dat die wil tot weerstand die belangrikste
faktor in hierdie stryd is. Ons moet op die basis van Christelike
Afrikanernasionalisme die Afrikanervolk inlig, motiveer en versa-
mel met die doelwit dat die Afrikanervolk weer sy vryheid en sy
vaderland sal herwin.                                                               n
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Die ANB se Akasia-tak het op
16 April, die aand voor die be-
weging se Hoofbestuursverga-
dering van 17 April, 'n baie ge-
slaagde openbare byeenkoms

aangebied, waar sowat 60 be-
langstellendes van die omge-
wing teenwoordig was.
Mnr. Carel van der Grijp, on-

dervoorsitter van die ANB het
die gaste toegespreek en in-
gelig oor die ANB en die stryd

van Afrikanernasionalisme.
Teen die einde van die verga-

dering is daar besluit om 'n on-
dersteunersgroep te stig, sodat
Afrikaners in die Akasia-om-
gewing mekaar kan bystaan in
tye van nood.                      n

Akasia-tak stig ondersteunersgroep

(Links) Mnr. Carel van der Grijp.

ondervoorsitter van die ANB.

Die ANB se tweede Hoofbestuursvergadering van 2010 het op Saterdag 17 April in Verwoerdburg plaas-

gevind, te midde van ernstige woelinge in die binnelandse situasie in Suid-Afrika.



Eugène Terre'Blanche
Op 6 September 1966 steek die kommunis, Tsafendas, die groot
Afrikanernasionalis en visioenêre Afrikanerleier, dr. Hendrik
Verwoerd,  met 'n dolk in die parlement dood. Binne 24 uur na die
moord sê die destydse minister van Justisie, John Vorster, aan die
media sonder skroom dat dit 'n "one man job" was. Sonder dat
enige ondersoek na die gebeure al ordentlik kon begin – wat nog
gepraat van voltooi kon wees – vestig die land se minister van
Justisie en "toevallig" ook die opvolger van Verwoerd hierdie
persepsie, wat daarna as die historiese "feit" oor die gebeure aan-
vaar moes word.

In 'n merkwaardige ooreenkoms met hierdie gebeure word 'n
senior woordvoerder van die "grootste Afrikanerparty" in die par-
lement, die Vryheidsfront, binne 24 uur na die moord op mnr.
Eugène Terre'Blanche in 'n Afrikaanse dagblad aangehaal. Hy
maan Afrikaners tot kalmte. Hulle moet asseblief nie oorreageer
nie, want sien, dit was mos 'n loongeskil en nie regtig 'n plaas-
moord nie. Sommer net so, sonder enige ondersoek of amptelike
bevindings en te midde van 'n horde misleidende skinderstories en
weersprekende mediaspekulasies, besluit hierdie senior Vryheids-
front-man dat dit wel oor 'n loongeskil gegaan het en dat Afrika-
ners nou maar rustig moet wees en die saak in die hande van die
hof moet laat.
Só help dié man, wat veronderstel is om vir Afrikaners in die bres

te tree, met hierdie enkele koerantberig waarskynlik om 'n belang-
rike persepsie te vestig wat Afrikaners later baie duur te staan kan
kom. Net soos verkeerde persepsies oor die moord op Verwoerd
ook met ’n duur prys gekom het.

Daar sal in die weke en maande wat kom nog baie gesê en ge-
skryf word oor die moord op Terre'Blanche. Daar sal steeds baie
persepsies en misleiding wees. Veral die liberale media sal voort-
gaan om elke belaglike skinderstorie holrug te ry. Dit sal egter
niks verander aan die feit dat hierdie moord, net soos die moord
op Verwoerd, 'n draaipunt in die geskiedenis van Suid-Afrika kan
beteken nie.
Terre'Blanche was beslis nie 'n Afrikanerleier in dieselfde klas as

Verwoerd nie. Inteendeel, hy het dalk meer kwaad as goed gedoen
in sy loopbaan. Hy het byvoorbeeld in 1987 groot skade aan die
stryd van Afrikanernasionaliste gedoen, toe hy in 'n opportunis-
tiese skuif hom by die KP geskaar het en só "regse" samewerking
in die algemene verkiesing van daardie jaar finaal gekelder het.
Die verraderlike NP het baie ekstra myle op hul pad van verraad
gekry uit daardie fout.

Maar, soos die ANB-voorsitter, mnr. Johann Grobler by die
beweging se onlangse Hoofbestuursvergadering gesê het, was
Terre'Blanche vir die ANC en die Swart massas die simbool van
'n boer.  Hoe meer 'n mens sy moord ontleed, hoe duideliker word
dit dat dié daad waarskynlik iewers, ver van Ventersdorp, deeglik
beplan was. Daar is eenvoudige te veel simboliek en strategie in
dié moord om dit 'n instinktiewe daad van twee ongelukkige
plaaswerkers te maak. Hierdie feit moet ons laat besef dat die tyd
aangebreek het om die Afrikanervolk wakker te skud, want wie
nie die skrif aan die muur wil lees nie, moet geestelik 'n baie
blinde mens wees. 

Dan is daar steeds dié naïewe Witmense in Suid-Afrika wat 'n
toekomstige grootskaalse rasse-aanval van Swart op Wit in ons
land as "versinsels" of "kafpraatjies" afmaak.

Bring bymekaar vir die stryd
Lanklaas, indien ooit, was die Afrikanervolk so verward en ge-
frustreerd soos hier in die jaar 2010. Sommige Afrikaners is selfs
verbitterd. Verbitterd oor die bedrog en verraad van Afrikanerver-
raaiers en die magtelose toestand waarin hulle en ander oppor-
tuniste ons gelaat het. En dan is daar die groot groep wat eenvou-
dig bevrees is oor die toekoms.  
Hoe op aarde gaan ons ooit weer uit hierdie situasie kom? Is daar

nog eerlike, opregte Afrikaners saam met wie 'n mens die stryd
van Afrikanernasionalisme kan voortsit? Moet ons nie maar almal
ons eie paadjie loop en hoop om 'n plekkie in die son te kry vir
ons kinders in die kommuniste se Azanië nie? Wat bly oor?
Die geskiedenis van die Afrikanervolk leer dat dit juis in tye van

groot nood en verslaentheid is, wat die geloof en daadkrag van 'n
doelgerigte minderheid die vuur aansteek waarmee nasionalisme
se vlam weer kan herleef. Kan die oorblywende bittereinder-
Afrikanernasionaliste van 2010 dit weer doen? 
Natuurlik kan ons! Maar dan sal ons 'n paar dinge moet verstaan.

Ons sal moet verstaan wie ons is, waar ons vandaan kom en
waarheen ons wil gaan. En ons sal dinge soos lafhartigheid,
louheid en persoonlike voordeel uit ons midde moet verban. In die
plek daarvan sal ons suiwerheid, eer, trou, opregtheid, offervaar-
digheid en ywer meer as ooit moet koester as waardes waarmee
ons die stryd moet voortsit. En dan natuurlik geloof! Want ons
weet dat 'n volk wat in geloof lewe, is onvernietigbaar.
Mnr. Jaap Marais het gesê "mense kraak in die politiek wanneer

die druk groot word." En verder: "Dié druk is nooit 'n blote poli-
tieke druk nie. Meerendeels is dit 'n morele druk, 'n intellektuele
druk, 'n sosiale druk en 'n ekonomiese druk. Dit is die vrees om
dalk alleen of in die minderheid te wees; die twyfel dat jou kennis
ontoereikend is om jou keuse te verantwoord; die beangstheid oor
wat mense dalk van jou sal dink en sê; en die onsekerheid of jy jou
normale inkomste sal behou, wat mense laat kraak."
Wat is dan die antwoord om te keer dat ook die laaste vesting van

Afrikanernasionalisme sal kraak? Dit is om te verseker dat die
kern so hard en so gesond as moontlik gehou moet word. Suiwer-
heid van beginsel, geloof en in optrede, is die allereerste vereiste! 

Wat is ons doelwitte? Daar kan alleen een hoofdoelwit wees as
die huidige situasie in ag geneem word. Dit is om so gou moont-
lik onder Afrikaners te werk om bymekaar te bring wat uit inner-
like oortuiging bymekaar hoort. Ons het mekaar nodig, want ons
glo daardie dag kom vinnig nader dat die huidige saamgeflansde
kommunistiese strukture in Suid-Afrika inmekaar sal stort. En ons
weet reeds dat ons verteer sal word deur die vuur van die vyand
as ons nie gereed is en saam kan staan teen dié aanslag nie.
Wie hoort "uit innerlike oortuiging" bymekaar? Is dit 'n ongekwa-

lifiseerde oproep? Nee, uiteraard nie! Maar hieroor het Jaap Marais
ook leiding gegee. Op 5 Desember 1995 sê hy die volgende belang-
rike woorde op 'n kongres:  "As ons bo-oor politieke verdeeldheid
wil voortgaan, sal ons op die korttermyn gesamentlike aksies
moet probeer aan die gang kry en gebeure beïnvloed.  Soos ek
gesê het, ons sal ons gemoedstemming moet regkry dat ons nie in
die verraad berus nie.  En ons sal ons moet beroep op dié mense
met wie ons 'n gemeenskaplikheid het: die nie-stemmers en mense
wat misnoegd en ontnugterd is. Op die banier dáár agter (in die
saal) staan: 'Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging byme-
kaar hoort'.  Dié innerlike oortuiging is die gehegtheid aan ons
Witmanskap, die gehegtheid aan ons Christenskap, die gehegt-
heid aan ons Afrikanerskap, die begrensing van ons kultuur en
ons ras.  Daarnaas die onbreekbare wil om vry te wees van oor-
heersing deur buitelandse magte; vry van oorheersing deur finan-
siële imperialiste; vry van oorheersing deur swart getalle; en vry
van oorheersing deur Kommunistiese diktators.  Dít is die dinge
wat ons saam kan bind.  Dít is die innerlike oortuiging waar-
omheen ons kan vergader."                                                   n
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Die inhuldiging van die Staatspresident het op 31 Mei 1961 in die

Grootkerk Pretoria plaasgevind en is waargeneem deur hoof-

regter LC Steyn, wat nadat hy die ampseed voorgelees en dit deur

die Staatspresident met 'n goue pen onderteken is, die ampserp

om die skouers van mnr. Swart gehang het. 'n Seremoniële ge-

leide bestaande uit ses van die mees senior Weermagoffisiere

en vyf van die mees senior Polisie-offisiere, het flankrye voor die

preekstoel gevorm. Die diens is om die beurt gelei deur ds. PSZ

Coetzee van Bloemfontein en hoogeerwaarde EG Knapp-Fisher

van Pretoria. Onderwyl die reën sag neergesif het, het die pleg-

tigheid na Kerkplein verskuif waar die Staatspresident, die Eer-

ste Minister, mev. Verwoerd en ander hoogwaardigheidsbekleërs

presies om 11-uur op die balkon van die Paleis van Justisie ver-

skyn het. Hier is mnr. Swart deur dr. Verwoerd verwelkom en aan

die skare voorgestel met die woorde: "Meneer die Staatspresi-
dent, die eerste geleentheid om u so te noem, het aangebreek."

Dieselfde aand het die Burgemeester en Stadsraadslede van

Pretoria die Staatspresident 'n banket in 'n blommeversierde stad-

saal aangebied by welke geleentheid die Eerste Minister 'n heil-

dronk ingestel het op die Republiek en die Staatspresident.

Dr. Verwoerd se heildronk

“Meneer die Staatspresident, edelagbare burgemeester, eksellensies,
dames en here, by hierdie besondere geleentheid sal die heildronk nie
formeel wees nie. Dit is 'n spesiale geleentheid waarby ons 'n heil-
dronk op Suid-Afrika met die naam van 'n nuwe Staatshoof kan kop-
pel, en ek sal u oor 'n paar minute vra om op die gesondheid van ons
nuwe Staatshoof te drink, terwyl u terselfdertyd aan hierdie groot
Suid-Afrika van ons en sy toekoms dink. Maar voordat ek dit doen,
wil ek graag namens die Regering van Suid-Afrika al daardie goedge-
sinde state oor die hele wêreld, waarvan baie vanaand hier verteen-
woordig is, wat so welwillend gedurende hierdie afgelope dae aan ons
gedink het en wat deur hulle Staats- of regeringshoofde ons by hierdie
uiters gewigtige geleentheid gelukgewens het, daarvoor bedank.
“Ek wil ook graag u, meneer die burgemeester, en die stad Pretoria

bedank vir hierdie banket wat u vanaand hier ter ere van die Staats-
president aanbied. Ek wonder of so 'n banket op enige ander plek
in so 'n pragtige, kunsmatig geskepte omgewing aangebied kon
gewees het.

“Pretoria het ons wonderlik behandel, maar dit is gepas dat die
administratiewe hoofstad van Suid-Afrika die eerste moet wees om
eer te bewys aan die eerste Staatshoof wat in Suid-Afrika gebore is.
. “Wanneer ek u vra om aan Suid-Afrika te dink, wil ek graag hê
dat u aan Suid-Afrika moet dink as hierdie pragtige land waarin ons
woon; die land wat ons so liefhet; die land wat ons van voorouers
geërf het wat nie alleen vir hom geveg het nie, maar ook deur ge-
slagte wat oor 300 jaar strek vir Suid-Afrika gewerk het, wat uit die
ope veld vir ons en diegene wat ons later sal volg die wonderlikste
tuisland opgebou het; die land van ruwe berge en wydgestrekte
grasvelde met hulle talryke pragtige diere wat ons probeer om vir
die nageslagte te bewaar, wat uiteindelik miskien slegs in ons land
in Afrika bewaar sal word. Dink aan hierdie skone Suid-Afrika met
sy blou lug, sy wit strande wat om ons land strek, met skoonheid
oral en soms ook ruheid, wat egter versag as met liefde daarna ge-
kyk word. Ek wil u vra om aan Suid-Afrika te dink as hierdie welva-
rende land wat deur ons bewoon word – u moet nie na aandelemarkte
kyk om te sien of Suid-Afrika 'n algemene basiese welvarendheid het
nie! Dink aan die natuurlike hulpbronne en dink aan die mense wat
hom bewoon en wat hierdie bronne kan ontgin, want welvarendheid
word tog per slot van rekening deur die mens gemaak en kan slegs
ontstaan as 'n land inwoners het met die inisiatief en bereidwilligheid

tot selfopoffering om, indien nodig, deur middel van swaar werk te
bou en met die krag van hul arm te verdedig, indien dit so moet
wees. Dit hang van die mense van 'n land af of die land vir lang tyd-
perke welvarend kan wees.

“Ek wil graag hê u moet aan Suid-Afrika as 'n vrygewige land
dink, 'n land wie se mense nie net vir hulself lewe nie, 'n land wie
se inwoners en Regering dink in terme van almal vir wie hulle ver-
antwoordelik is.

“Die buitewêreld is geneig om Suid-Afrika as 'n verdrukkende
land te sien. U wat hier woon, weet dat dit nie die geval is nie. Ons
het ons verskillende rassegroepe, wat nog in baie opsigte agterlik
is, maar nêrens in die wêreld het 'n volk die agterlike mense in sy
midde aan die lewe gehou en gepoog om hulle te ontwikkel, soos
Suid-Afrika vir geslagte gedoen het nie.
“Miskien het die inheemse bevolking nêrens anders in die wêreld

nie net voortbestaan nie, maar in so 'n mate toegeneem dat hulle die
probleem geword het waarmee die buitewêreld nie hoef te handel
nie, maar wat ons probleem is en wat ons bereid is om op te los,
maar op ons eie manier en op die enigste manier waarop mense wat
in verskillende beskawingstadiums is, saam kan lewe – mense met
verskillende ideale, wie se leefwyse en uitkyk so geweldig verskil,
maar wat nogtans soos nasies wat op soortgelyke wyse van mekaar
verskil, saam kan werk en langs mekaar kan woon en vriende kan
wees. Aldus sal ons, ons weg in hierdie land vind soos alreeds ge-
beur, en ook ten opsigte van ons verhouding met ander state in Afri-
ka wat, namate hulle meer volwasse raak, ook hulle maniere kan
vind om saam te lewe sonder om 'n aangrensende land te probeer
verdruk of vir hul eie selfsugtige doeleindes te gebruik.
“Mag ek u vra om aan Suid-Afrika as 'n eerlike land te dink. Ons

kan maklik die wêreld 'n rat voor die oë draai deur oënskynlik be-
leide te volg wat sy vereistes bevredig, maar wat, wanneer hulle be-
hoorlik nagegaan word, bevind word net die teenoorgestelde te
wees van wat hulle oppervlakkig skyn te wees, soos in so baie van
die lande wat ons kritiseer die geval is. Ons in Suid-Afrika is eerlik
omdat ons niks anders kan wees nie. Ons hou daarvan om ons
probleme openlik in die oë te staar, om ons beleide duidelik te stel,
om te doen wat ons kan vir mekaar en vir onsself, om die hele
wêreld in die oë te kyk, indien nodig.

“Mag ek u vra om aan Suid-Afrika te dink as 'n land met stand-
vastige mense, mense wat glo in wat hulle sê en probeer doen wat
hulle glo wat reg is. Dit mag miskien vir ons baie moeilikheid en
misverstand meebring, maar op die lange duur is dit waarheids-
liefde en eerlike bedoelinge en duidelikheid van ideale wat van 'n
nasie maak wat hy moet wees.
“U, meneer die Staatspresident, is geroepe om die wêreld saam met

ons in die oë te kyk en om die wêreld te laat weet dat wat ons ook al
doen, ons dit as 'n Christenvolk doen, as mense wat bereid is om ons
Christelikheid te bely en om dit uit te lewe volgens ons opvatting van
sake. U, meneer die Staatspresident, is die simbool van hierdie volk en
mag u en ons almal geleidelik beter verstaan word. Mag ons die vrien-
de terugkry wat ons gehad het en die behou wat ons het, want ek weet
uit ondervinding dat hoewel daar baie is wat hulle in die oë van die
buitewêreld blykbaar losmaak van ons, hulle diep in hul harte en ag-
ter die skerms hulle baie naby aan ons harte en ons denkwyse bevind.

“Meneer die Staatspresident, ek het gesê dat hierdie eenkeer ons
nie net 'n formele heildronk op u instel nie, maar op Suid-Afrika en
op u, ons Staatspresident, die eerste eie hoof van ons staat. Ons
doen dit vanaand so omdat dit 'n heel besondere geleentheid is. Vir
ons is dit 'n toppunt. Ons het 'n berg uitgeklim oor jare. Ons het uit-
eindelik 'n plek bereik, nie die hoogste in die lewe van ons volk nie 

ANB NUUSBRIEF

HEILDRONK OP DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA EN DIE STAATSPRESIDENT – 31 MEI 1961

APRIL 2010 3
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Republiek van Suid-Afrika tot stand gekom het. Hierdie artikel is ’n transkripsie van die heildronk wat ingestel is op

die Republiek van Suid-Afrika en die Staatspresident by die Stadsbanket in Pretoria op 31 Mei 1961.
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In Frans en Latyn is daar die woord wat in Engels "Consume" ver-
taal is. Direk vertaal in Afrikaans is dit die woorde "verbruik",
"opgebruik", "mors" of "uitput". Hiervan is afgelei die woord "con-
sumer", of in Afrikaans, "verbruiker".
In die ekonomiese wetenskap word die begrip "verbruiker" as pas-

maat van produsent gestel.  Afgelei van "consumer" is die woord
"consumerism". Die Afrikaanse woordeboek dui dit aan as verbrui-
kersdruk. Die begrip "consumerism" het egter meervoudige bete-
kenisse.

Die volgende moontlike betekenisse is egter nie die van toepas-
sing hier nie:
l Verbruikersdruk – Byvoorbeeld soos dit toepassing vind in be-
lastingbetalersverenigings. Of as ons die gebruik van Afrikaans in
die handel wil bevorder.  Dit is 'n positiewe proses.
l Spandabelrigheid – 'n Bekende voorbeeld is die soustreinryers. 
l Oorbenutting en uitputting van hulpbronne in 'n land ten koste
van die volk wie se land dit is.
Die begrip wat hier toegelig sal word kan in Afrikaans as volg ver-

taal word: "Verbruikskultuur", "Spandeerkultuur", "Spanderisme",
"Verbruikerisme" – Dit is 'n leefwyse.

Verderaan in hierdie artikel sal die woord verbruikskultuur ge-
bruik word.

Wat verbruikskultuur is en wat die effek daarvan is in ons same-
lewing wil ek aantoon aan die hand van verskeie bronne.  Die ver-
skillende artikels en boeke waaruit aangehaal word, is gegroepeer.

'n Baie belangrike komponent van spandeerkultuur is die adver-
tensiewese.  In die VSAword verbruikskultuur as 'n ernstige sosiale
en etiese probleem beskou.  Baie van die bronne is dus veral op die
VSA van toepassing, maar dit is maklik om te sien dat dit ook in
ons land van toepassing is.

Geskiedenis beskouing van verbruikskultuur 

Dit is 'n 20ste eeuse verskynsel wat gegroei het uit die nywerheids-
rewolusie.

Michael Sandel, 'n Amerikaanse filosoof, toon die volgende aan
in sy boek America in Search of a Public Philosophy (Cambridge,
Mass: Belknap, 1996): “Die ontwikkeling van groot handelstakke,
afdelingswinkels, kettingwinkels en posbesteldiens skep verbrui-
kersolidariteit soos grootskaalse produksie vroeër werkers saam-
gevoeg het in 'n gemeenskaplike doel en arena”. Hy beweer dat
die stigters van die VSA daarna gestreef het om mense in staat te
stel tot selfregering. Daarteenoor staan vandag die politieke
ekonomie van verbruik waar demokrasie aangewend word as die
middel om die grootste mate van materiële tevredenheid te bereik. 
Verbruikskultuur het dus die fokus verskuif van republikeinse na
die materialistiese ideaal.

Gary Cross het in sy boek An All-Consuming Century: Why
Commercialism Won in Modern America (New York: Columbia
University, 2000) die meer liberale sienswyse dat verbruikskultuur
'n bedekte seën is, dat dit 'n minder destruktiewe ideologie in die
samelewing bewerk as meeste van die politieke denkwyses in die
20ste eeu. Volgens hom was die republikeinse benadering (VSA)

gefokus op die vervaardiger, en solidariteit was rondom klas, ge-
loof en ras gebou. Daarteen is die verbruikskultuur se samevoegen-
de element die gedeelde verbruik van goedere.

Verbruiksgoedere het natuurlik 'n kultuurelement aan hulle wat
soortgelyke samebinding tussen familie, vriende en vreemdelinge
tot gevolg het.

Modes laat kinders met ouers breek en bind met ander van hul
ouderdom. Verbruiksgiere, (fads) bring mense bymekaar. Immi-
grante se kinders herdefinieer hulself in terme van wat hulle koop
en besit en vervreem dan so van hul ouers en grootouers.

Volgens Cross word 'n veelrassige of multikulturele samelewing
saamgebind in relatiewe vrede en op relatiewe onskuldige wyse
deur verbruikskultuur. Dit is egter reeds veral duidelik in die VSA
dat die mark ingesteldheid naderhand die hele samelewing insluk.

Sosiale wetenskap se bydrae tot kritiek op verbruikskultuur

Thorsten Veben bring in The Theory of the Leisure Class 'n begrip
na vore wat hy noem "Conspicuous consumption".  Dit is oordadi-
ge gebruik van materiële middele as metode om status aan te toon.
(Hierdie is natuurlik niks vreemd nie en dit is 'n eeu-oue stokperd-
jie van die rykes en magtiges).

Betty Friedan toon in The Feminine Mystique aan dat verbruiks-
kultuur 'n faktor is wat bepalend inwerk op die rol van die vrou in
die gesin en samelewing.  
Deeglike waarneming van die nuwe klasseverskil dui aan dat die

boonste 20% van ons samelewing se inkomste groep verantwoor-
delik is vir die helfte van spandering aan verbruikersgoedere. 
Al hoe meer lewens- en kultuurareas word gekommersialiseer. So

byvoorbeeld word al hoe meer huishoudelike take soos kleutersorg,
kosvoorbereiding, kruideniersaankope asook tuin- en huisversor-
ging gunsteling teikens van die kommersiële wêreld. 

Openbare dienste, soos gesondheidsorg en opleiding word ver-
vang met winsgedrewe dienste.  Ons sien dat advertensiewese al
meer openbare ruimte oorneem. (Kenneth R. Himes in Theological
Studies, Maart 2007).

Sosialiste se kritiek op die verbruikskultuur

1. Frankfurter Schule en Theodore Adorno

Hier loop ons weer 'n bekende raak wat in 'n vorige artikel behan-
del is. Hulle is bekend vir hul kulturele Marxisme van "Politieke
Korrektheid".  Hulle het egter wel ook kritiek te lewer teen die ver-
bruikskultuur waar hulle korrek aandui dat die groot maatskappye
deur hul advertensie-arm kunsmatige onbevredigde behoeftes skep
in die publiek se bewussyn. Op daardie manier manipuleer hulle
die mark vir hul winsoogmerk.
Hulle het egter 'n ander doel met die kritiek.

2. Naomi Klein

Sy is die afstammeling van een van die neu-marxiste (Frankfurter
Schule) wat in Kanada geëindig het.  Sy is bekend vir die boek wat
sy geskryf het genaamd No Logo. Daarin behandel sy die effek wat 
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die groot maatskappye met hul massaproduksie en advertensie-
wese deur middel van handelsmerke ("Branding") het op die versla-
wing van die massas in die verbruikskultuur.
Sy dui aan dat die doel van handelsmerke heeltemal verander het

oor tyd.  Waar dit voorheen 'n simbool was om 'n produk aan uit te
ken word dit vandag 'n simbool van 'n kultuur en identiteit by die
jonger geslag.
Sy voer aan dat hierdie gebruik van handelsmerke deur groot kor-

porasies lei tot inperking van individuele vryheid van keuse. Sy
voer aan dat hiermee saam word regte van werknemers van groot
maatskappye al meer ingeperk en werknemers uitgebuit terwyl die
maatskappye groot winste maak. 
Haar oplossing is soos mens kan verwag rewolusie en opstand.  Sy

verwys onder andere sterk na die sogenaamde "Adbusters" as 'n po-
sitiewe beweging en die oplossing vir die probleem.

3. Adbusters (The Media Foundation)
Oppervlakkig gesien lewer hul kritiek teen valse voorstellings en
beïnvloeding deur media en advertensiewese vir rook, drank, onge-
sonde eetgewoontes ensovoorts.

Hulle dra hul boodskap veral uit in die vorm van die Adbusters
tydskrif (120 000 intekenare). 
As mense egter na hul doelstellingsbladsy kyk, praat dit reguit van

rewolusie in nieu-marxistiese terme en die omverwerping van die
Westerse samelewing.

Op die voorblad van hul webtuiste kom die volgende stelling
voor: "The only revolution that might work is a consumer revolu-
tion. We stop buying products produced by slave labor and stop
working for companies that enslave us."

Verder brei hulle ook uit oor hul eie identiteit waar hulle na hul
doelstellings verwys as die strewe om as nuwe sosiale aktiviste be-
weging bestaande magstrukture omver te werp om 'n grootskaalse
verskuiwing te bewerkstellig in die manier waarop die mens leef in
die 21ste eeu.  

Die skisofrenie van die sosialiste

Wat kan ons dus aflei uit die feit dat die sosialiste ook kommentaar
het oor verbruikskultuur?
Die ironie van die saak is dat dieselfde geldmag se mense wat die

groot geld maak uit die verskeie handelsmerke, ook die mag in ’n
ander gedaante is wat die hardste teen die materialisme en kapita-
lisme skree.  Hierdie is niks anders as 'n geval waar die kulturele
Marxiste 'n strydpunt soek, 'n nuwe verontregte teenoor 'n veron-
tregter.  'n Slaaf wat in opstand gebring word teen 'n meester.  
Hulle sal enige iets gebruik om 'n klasseverskil aan te toon en dit

dan gebruik om vuur te stook om mense op die strate te kry, deur
'n utopia in die plek van die huidige onbevredigende toestand aan
te bied.  Wanneer die rewolusie deurgevoer is, word dan vanuit die
chaos die mag gegryp en die gewone man word vir altyd 'n slaaf.
Ons moet ons dus nie laat mislei deur die oplossings wat hulle bied
vir die probleem wat deur hulle self geskep is nie!

Sekulêre nasionalisme

Anthony D. Smith, gebore in 1933, is Emeritus Professor van Na-
sionalisme en Etnisiteit by die Londonse skool van Ekonomie.

Hy het ’n boek geskryf getiteld Ethno-symbolism and Nationa-
lism: A Cultural Approach waarin hy ook die effek van verbruiks-
kultuur op nasionalisme bespreek.
Smith se uitgangspunt tot nasionalisme is egter heeltemal sekulêr

maar hy toon tog die beginsel van nasionalisme aan – die beginsel
dat elke volk sy eie unieke grondgebied, sy kultuur en geskiedenis
het.  As godsdiens of ideologie daarby gevoeg word, dan word die
nasionalisme baie sterk. Verbruikskultuur volgens hom het die ver-
moë om die volkskultuur te verwater en die volk se geheue, dit is
sy geskiedenis, feitlik uit te wis. Die jeug word meegevoer deur dit

wat die handel bied en opgeneem in die sterk kultuur wat daaraan
gekoppel word.  Daardeur leer die jeug nooit sy geskiedenis nie en
verloor die band met sy volk.

Teoloë se standpunt

Vanuit suiwer teologiese oogpunt is daar ook baie kritiek op die
verbruikskultuur.  Een aspek wat sterk aangetoon word is dat feit-
lik alle kerke en sektes wat hulself as Christelik beskou, al meer aan-
getas word deur 'n verbruikskultuur-benadering waar die mens as
verbruiker in die middelpunt staan, en nie meer Christus nie. (Sien
From Lord to Label: How consumerism undermines our faith.) 

Selfs in die Oosterse heidense godsdienste word die "Westerse"
verbruikskultuur geleidelik ingevoer. Die New York Times het in
Junie 2006 berig oor 'n Indiese "megatempel" wat op die beginsels
van "Disneyworld" gebou is om meer steun te kry.

Die advertensiewese

Die rol van die advertensiewese is om die verbruikskultuur op al
meer subtiele wyse, die volke en nasies se eiesoortige kultuur en
godsdienste te laat vervang. Die dryfkrag daar agter is geld. Hoe
meer mense van 'n produk koop hoe groter die wins.

Die vaste koste van produkontwikkeling en daarstel van die ver-
vaardigingsproses word 'n al kleiner fraksie van die onkoste en die
wins word dan al hoe groter.
Die tweede doelwit van die atvertensiewese is egter meer ideolo-

gies gedrewe. Hulle verander deur herhaling die waardesisteem van
die volk om meer produkte waarmee hul meer geld kan maak vir
meer mense aanvaarbaar te maak. Daarmee saam predik die adver-
tensies dan gelykstelling van alle mense, om deur die afbreek van
die grense, die valse saamsnoering as verbruiker van middele te be-
vorder. Natuurlik word as kernboodskap van 'n advertensie die ge-
luk of ekstase van die gebruiker van die produk as vooropgestel.
Tans sien ons 'n versterking van die vermengingsboodskap in alle

advertensies. Loop maar net 'n draai deur die winkels. Blanke vroue
word altyd saam met anderskleurige mans afgebeeld en omge-
keerd. Dit word natuurlik ook in die tema van die wêreld sokker-
toernooi aangebied.
'n Sekere reukwatermaatskappy het tans meer as lewensgroot ad-

vertensies in die winkelvensters wat naakte persone uitbeeld, man-
lik en vroulik, van alle kleure, in aanraking met mekaar. Dit word
so gedoen dat hulle mekaar net bedek op die mees kritiese areas.
Dit skok en breinspoel te gelyk.  Dit is egter nie die eerste van die
soort advertensiemateriaal wat ons in ons land ervaar nie.

Die Benetton groep, 'n wêreld maatskappy wat klerasie en soort-
gelyke goed vervaardig, het vanaf 1982 tot 2000 'n uiterste voor-
beeld geword van die skoktegniek.  Hulle het as handelsmerk "The
united colors of Benetton" wat gelykstelling op alle terreine ver-
kondig. Hulle het advertensies die wêreld ingestuur wat hoofsaak-
lik insluit die vermenging van rasse op die mees skokkende wyse
denkbaar.

Aanvanklik, in 1983, was daar ook vanuit Suid-Afrika protes ge-
wees teen hierdie maatskappy se advertensies. Later het die maat-
skappy egter te ver gegaan. Hulle het verhoorafwagtendes in die
VSA wat die doodstraf verdien het, as verontregte slagoffers voorge-
stel, net om publisiteit te verwerf. Die hoof van hul advertensieafde-
ling het daarna bedank toe die winste daarvan begin daal het. Benetton
het met die skoktegniek oor die jare egter veral weens die publisiteit,
die maatskappy bekend (of berug) gemaak en sy winste laat groei. 
Vandag sien ons soortgelyke advertensies elke dag in Suid Afrika

wat skynbaar sonder protes toegelaat word. 
Verder is die advertensiewese baie sterk op die vrou gerig om haar

ander waardes in te prent as om moeder en sedebewaarder van die
volk te wees.   
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Wie is Malema en wat is die motief agter hom?

Julius Malema, gebore Maart 1981, is ’n jong ANC aktivis wat 'n
beroerdheid van haat in hom het vir alle blankes maar in besonder
die Afrikaner, 'n haat wat selfs vir hom onverklaarbaar is. Die enig-
ste rede wat voortgebring kan word, is die bewering dat alle
blankes verkragters is. Nogal ironies van iemand wat met 'n kul-
tuur beswaard is wat uit geweld en onmin bestaan en 'n tradisionele
geskiedenis van moord en gewetenloosheid het.

Die optrede van Malema is nie alleenlik 'n individuele stand wat
ingeneem word nie, maar eerder 'n goed beplande saak wat baie
aandag geniet deur ANC/SAKP hoërgesagte.  Malema word in die
kollig geforseer met 'n doel, 'n doel om onder andere die ANC-jeug
verder op te sweep teen die Afrikaner en die blanke bevolking van
Suid-Afrika en ook om te verseker dat Malema die beste kandidaat
is om die presidentskap van die ANC in die nabye toekoms oor te
kan neem.

Die finale fase van die kommunistiese rewolusie het aangebreek
en Malema is net nog 'n skakel in die ketting, net nog 'n integriteit-
lose pion wat gebruik word vir die aanwakkering van die Swart
gepeupel om te mobiliseer teen die blanke bevolking, om moord en
verwoesting te saai. Verder maak hy ook uitsprake oor die nasio-
nalisering van grond en myne wat donker gevolge inhou vir Boere,
aangesien die indruk geskep word onder die Swart massas dat alle
grond aan hul behoort, wat aanleiding kan gee tot plaasbesettings
soos in Zimbabwe. 

Moord op Eugène Terre'Blanche

Op Saterdag 4 April 2010 is die leier van die Afrikaner Weerstands
Beweging (AWB), mnr. Eugène Terre'Blanche, wreedaardig en met
lafhartigheid in sy slaap vermoor deur twee Swartes wat vir hom
gewerk het op sy plaas buite Ventersdorp in die Wes-Transvaal. Al-
hoewel die ANC en media die saak probeer opblaas as ’n loonge-
skil, is dit duidelik dat as daar na die feite van die moord gekyk
word dat hierdie 'n beplande sluipmoord was. Die twee Swartes,
een minderjarig, het geen poging aangewend om van die toneel te
vlug nie en het, nadat hul mnr. Terre'Blanche lafhartig in sy slaap
met ’n kapmes en staalpyp doodgeslaan het, die polisie laat ontbied
om hulself oor te gee. Die rede wat hul aan die polisie gegee het, is
dat hul nie betaal was deur mnr. Terre'Blanche vir werk wat verrig
is en dat hul dit uit selfverdediging gedoen het. 

Die vraag is egter, waar op aarde hoor 'n mens van gevalle waar
plaasmoordenaars die polisie ontbied en hulself oorgee, veral in
Suid-Afrika? Hul het elke geleentheid gehad om te ontsnap van die
toneel en in die Swart massas van die nabye plakkerskamp te ver-
dwyn. Plaasmoorde word omtrent nooit opgelos nie.Volgens statis-
tiek word 89% van moorde in Suid-Afrika nooit opgelos nie.
Waarom sou die een dan anders wees? 

'n Oud militêre intelligensie-man het berig dat hy die koerant be-
rigte oor die moord ontleed het. Aangesien dit sy hooftaak was in
die militêre intelligensiediens vir menige jare, is dit iemand wat dié
soort sake deeglik kan evalueer. Hy vermoed dat die twee aange-
klaagdes groot betalings sal ontvang en goed na gekyk sal word in

die tronk. Hy glo verder dat dit 'n volgende stap was vir die ANC
om hul plan van "ANC Rasse-haat propaganda teen die Afrikaner
en blankes deur Eugene Terre'Blanche as voorbeeld te gebruik" te
bewerkstellig. 
Verdere ontleding voorspel dat die ANC deur die media en howe

tydens die saak weer sal voortgaan met kommunistiese propagan-
da deur die blaam vir plaasmoorde aan die blankes te gee omdat hul
die Swart plaaswerkers sleg behandel en hul nie betaal nie. Dan sal
almal weer die sogenaamde “arme benadeelde” Swartes jammer
kry en glo dat plaasmoorde geregverdig kan word. omdat die ANC
beweer dat die Blankes dit verdien, omrede hul onderdrukkers is.

Dit is egter net te toevallig dat mnr. Terre'Blanche, wat deur die
Swartes en baie Blankes gesien was as die Afrikanervolk se mili-
têre leier, vermoor is kort nadat Malema weer begin het met die
sing van die haatvolle lied "skiet die Boere". Ook dat Malema in
Zimbabwe was tydens die moord waar hy weer dié lied uit volle
bors gesing het in Robert Mugabe se teenwoordigheid en sodoende
die hofbevel wat hom verbied het, verontagsaam het. 
Toe Malema egter gekonfronteer is oor die moord, het hy gevoel-

loos met 'n grinnik op sy gesig gesê dat hy niks met die moord te
doen gehad het nie. Hy was dan in Zimbabwe. Verder het hy ook
gesê dat hy hom nie sal laat intimideer deur regse blankes nie.

Wat staan die Afrikanervolk te doen, hoe moet die
saak benader word? 

Die benadering vir die Afrikaner ten opsigte van die saak is in werk-
likheid nie 'n nuwe benadering nie.
As 'n mens net teruggaan in ons volk se verlede besef 'n mens weer

dat onderhandeling met die barbaredom tevergeefs is en groten-
deels net sal lei tot 'n doodsvonnis. So het ons gesien wat met Piet
Retief en sy manskappe gebeur het toe hul met Dingaan in onder-
handelings wou tree. Hul het 'n duur prys betaal. 'n Duur prys inder-
daad, maar tog nie totaal en al verniet nie, want vandag nog kan
daar geleer word uit die fout wat daar begaan is. Deur te wil onder-
handel met die Afrikaan, selfs as daar nog nooit kon onderhandel
word nie, is 'n doodsvonnis en 'n teken van swakheid in die oë van
die swart Afrikastamme. In Afrika is die sterkste baas en die swak-
kere klaas. Net soos dit in die diereryk beleef kan word, beleef
mens dit met die Swart kulture. 
Daar is na afloop van die gebeure Afrikaners wat die betrokke kwes-

sie met petisies wil benader en glo dat hul vaste grond het om op te
staan deur Malema te daag voor die hof vir haatspraak. In realiteit
is dit 'n onbegonne saak en ook 'n duidelike teken van kapitulasie
en net weer ’n poging deur verloopte Afrikaners om op te tree as
weerligafleiers sodat die aandag op nietige Westerse onderhande-
lings soos hofsake gevestig kan word en nie op die harde feite van
Afrika se geweldadige manier om homself uit te sorteer nie. Die
Swart bevolking sien hierdie pogings as 'n teken van swakheid en
lag dit inderdaad af.
Toe 'n groep mense gelei deur AfriForum-jeug 'n optog na Luthuli-

huis in Johannesburg met 'n lys van slagoffers van plaasmoorde
neem, het ANC-amptenare die lys opgeskeur en op dit gespring.
Malema is ook aangespreek in 'n brief oor die haatspraak wat hy 
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vroeër geuiter het. Malema se reaksie oor die optog was as volg:

"As julle môre by Luthuli-huis protesteer, gaan dit wat met die IVP

(in 1994 by Shell-huis) gebeur het, homself herhaal", het Malema

daarna na bewering in sy kantoor aan AfriForum-jeuglede gesê.

Dit is 'n verwysing na die Shell House-slagting, toe 19 mense in

1994 gesterf het nadat veiligheidswagte van die ANC losgebrand

het op 'n groep optoggangers van die IVP.

Toe AfriForum-jeug se leier, Ernst Roets, by Malema wou weet

wat hy hiermee bedoel, het Malema glo gesê AfriForum moet

"kom en dan kyk ons wat gebeur".

Daar is dus geen plek vir onderhandeling met die onbeskawing,

dit sal net uitloop op geweld.

Daar moet ook besef word dat om voor te gaan met hierdie nie-

tighede, ons volk in 'n swakker posisie geplaas word in sy stryd na

vryheid in sy Godgegewe land, Afrikaners wat glo dat daar op

beskaafde wyse ooreengekom kan word met die onbeskawing is

inderdaad naïef en het reeds voor die vyand gekapituleer. 

Verloopte Afrikanerorganisasies het vurig op hul perdjie gespring

toe Malema die haatvolle uitspraak "skiet die Boere" gemaak het,

maar het nog nooit vantevore so vurig opgetree as juis dié woorde

wat hy geuiter het in dade omgesit word nie. Dit wil sê dat hul nie

bereid is om op te staan teen die fisiese aanslag waarin Blankes

daagliks vermoor, verneder, beroof en aangerand word nie, maar

hulle wil vanuit gemaklikheid teen die haatspraak protesteer, son-

der die moontlikheid van konflik wat hul gemaksones en gepaard-

gaande finansiële welstand in gevaar kan stel.Opregte vryheid-

strewes word só verswak. 

In stede van die volk fisies en geestelik weerbaar te probeer kry

vir die aanslag wat teen hom gevoer word, veg hierdie organisa-

sies hofsake en trek petisies op. 

Ons voorgangers het nie deur woesterny, moord en oorloë

geworstel sodat ons vandag moet onderhandel oor ons vryheid in

ruil vir 'n pot lensiesop met dieselfde barbaredom wat hul wreed-

aardig gemoor en geteister het nie. Nee, hul het geveg vir hul vry-

heid en vir geregtigheid sodat hul nageslag in hierdie Godgegewe

land kan werk en leef. Daarom is daar niks te onderhandel as dit by

ons vryheid, volk, God en vaderland kom nie!

Die offers wat reeds gebring is deur die bloed van ons voorouers,

mag nie vergete gaan in die vernedering van die idee om te onder-

handel met die ongelowiges nie. As ons dan nou wil onderhandel,

was die bloed wat geoffer is tevergeefs!

Afrikanernasionalisme die enigste weg na vryheid!

Soos die verlede ons geleer het, is die enigste weg tot vryheid vir

ons volk deur Christelike Afrikanernasionalisme.

Deur Christelike Afrikanernasionalisme het hierdie volk ’n vry-

heidsoorwinning behaal in 1948 toe dr. DF Malan en die Herenigde

Nasionale Party aan bewind gekom het. Met Malan as Eerste Mi-

nister het hulle begin om die beleid van afsonderlike ontwikkeling

toe te pas en die pad na republiekwording aan te lê. Die droom was

’n republiek wat vry was van die Britse-juk. 

Daardie droom is bewaarheid tot en met die moord van dr. HF

Verwoerd. Van daar af het dit weer verlore gegaan tydens John

Voster se regering wat die liberalisme voorgestaan het en nie die

weg van opregtheid en nasionalisme nie. 

Deur geskiedkundige feit kan ons met sekerheid sê dat Christelike

Afrikanernasionalisme die enigste weg is waarlangs hierdie volk

weer sy vryheid sal herwin, nie deur nietige onderhandelings met

barbaarse elemente wie se einddoel ons volk se vernietiging is nie.

Alleenlik deur Afrikanernasionalisme kan hierdie volk weer vere-

nig in geloof en in mag. 

Die dag wanneer Afrikanernasionalisme weer as die lewensaar

ANB NUUSBRIEF

Malema en die kommunistiese rewolusie (vervolg)

7APRIL 2010

van die Afrikanervolk besef en toegepas word, is die dag wat hier-

die volk se vryheidsoorwinning weer sal begin. Hierdie oorwin-

ning sal ’n toekoms verseker wat vry sal wees van die Malemas,

Zumas, die kommunisme en vreemde oorheersing! 

’n Toekoms van ’n Afrikanervolk teen die hele wêreld vry!   n

Wat kan mens dan nou aflei hieruit?

Wat is die effek op die Afrikaner?  As ons om ons kyk en waar-
neem waarvoor ons medevolksgenote se tyd en energie gebruik
word, is dit duidelik dat die verbruikskultuur ook goed gevestig is
in ons volk.  Dit skep 'n nuwe kultuur deurdat volksbewussyn ver-
vang word met 'n identiteit gekoppel aan handelsmerke (soos
aangetoon deur Anthony Smith). Dit neem alle aspekte van die
samelewing en die gesinslewe oor.  Die individu se tyd en energie
gaan alles in om meer te kan besit van die goed wat aan hom
voorgehou word as sou dit hom geluk bring.  Dit onderdruk dus
nasionalisme en bewustheid van kultuur, ras en godsdiensverskille.
Dit het geen nut aan geskiedenis nie.
Skematies het verbruikkultuur die mens in die middelpunt terwyl

die Christelik-nasionale lewensbeskouing die Woord van God in
die middelpunt het.

Verbruiksingestelde gemeenskap gebou op: 

1. Mens se wil en vermoë om te kies 

2. Die begeerte na wêreldse geluk

3. Belofte van geluk deur advertensies wat ideaal skep

4. Lewensprioriteite volgens daardie ideaal

5. Lewe om te verbruik

6. Gesin en volkslewe word hierdeur bepaal

7. Vir ras en geloofsonderskeiding geen plek

Grondslag van Christelik-nasionale samelewing gebou op: 
1. Woord van God 

2. Gesin 

3. Gemeente, 

4. Afrikanergemeenskap 

5. Rasgemeenskap 

6. Landsgebied

7. Wêreld.
Daarom is dit nie gewild by die wêreld nie want dit is vir hul 'n strui-
kelblok omdat so 'n volk nie afhanklik is van die produkte wat hul
wil hê ons moet verbruik nie.  Hulle verloor dan hul houvas.
Hoe werk ons die effek van verbruikskultuur teë?

l Bewustheid van die werking daarvan

l Verlaag jou blootstelling

l Teken protes aan teen advertensies wat morele standaarde ver-

laag

l Vermy klerasie en produkte wat Engels of volksvreemde sim-

bole op het

l Ondersteun eerste produkte van jou eie mense

l Vermy televisie kyk.  Wees baie kieskeurig watter films jy kyk

l Bevorder en skep geleenthede om volkseie kultuur te beoefen

l Suiwer jou kultuur en musiek be-oefening van die bydraes van

kunstenaars wat die wêreldse ideale najaag en verkondig

l Vermy modegiere

l Dring aan op die gebruik van Afrikaans in enige handel

l Wanneer ons weer onsself kan regeer kan jy ook die morele

grondslag van die advertensiewese en die media reguleer asook die

uitbuiting deur die geldmag.                                                   n

Verbruikskultuur en die effek op
die Nasionale Bewussyn (vervolg)
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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  072 593-0491

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

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

- Faks (011) 787-8312

l Gerhard vd Grijp (Addisionele lid) - Tel 082 463-2125

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 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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Besoek gerus die ANB se webwerf by:

www.anbsa.co.za

want miskien is dit vandag nog maar net die begin van groter din-
ge; maar vir ons is dit 'n hoogtepunt wat ons bereik het, die vervul-
ling van ideale om u nou te mag aanspreek as ons eie Staatspresi-
dent. U het saam met ons gelewe. U het saam met ons in hierdie land
gegroei. U ken ons moeilikhede. U ken ons swakhede. U ken ook
ons deugde. Ons swakhede en deugde deel u ook en daarom is dit
dat in die volkslewe vorentoe, Staatshoof en volgelinge een kan
wees. Terwyl die een die ander respekteer en mekaar liefhet – liefhet
as medeburgers en landgenote – sal ons saam vorentoe kan beweeg.
“Maar nou sal u, die Staatspresident, in 'n sekere sin ook eensaam

word. U was deel van ons volksgroep, ons volksmassa, maar nou
staan u uit as 'n simbool van die hele volk. Vir u is daar nie meer
die engere bande nie, die bande met die kleinere kringe, die bande
met lokale groepe wat vir u dierbaar was en na aan die hart gelê
het. Partyvoorkeur val vir u weg. U staan as die simbool van die
gehele Suid-Afrika.

“Niks wat klein is, niks wat beperk is, niks wat seksioneel is, is
nou meer vir u nie. Vir u is alleen die hele volk. Maar in die mate
van vereensaming wat u noodwendig moet ondergaan, sal daar vir
u tegelykertyd ook 'n groot loon wees en dit is die loon van die trou
en van die liefde van die hele volk – nie net 'n deel daarvan nie.
Maar al sal u onttrek wees van die stryd wat noodwendig die lot is
van baie van ons, die stryd vir Suid-Afrika en sy toekoms, sal u 'n
onmisbare rol speel in ons land. Want ons wat moet bou en moet
stry, sal noodwendig verskillende gedagtes hê oor hoe Suid- Afrika
se toekoms uitgebou moet word. Ons sal noodwendig uit die diepte
van ons oortuiging daaroor met mekaar veg. Maar onder dit alles
sal daar die grondliggende eenheid van een volk van die Republiek
van Suid-Afrika moet wees en u sal die band moet wees wat ons
almal bymekaar hou. En as die dae van smart kom, sal u sien hoe
ons nie net deur bande van bloed nie, maar ook deur die bande van
een gemeenskaplike nasie, aan mekaar geknoop is. En wanneer
daar dae van vreugde kom, sal u ons ook almal saam sien jubel soos
vandag, omdat ons dan ook in ons blydskap soos in ons smart besef
dat ons een volk is, die volk van die Republiek van Suid-Afrika.

’n Heildronk op die Republiek van Suid-Afrika en die Staatspresident – 31 Mei 1961 (vervolg)

ANB REPUBLIEKDAGHERDENKING
U word hartlik uitgenooi om Republiekdag te herdenk saam met

u mede Afrikanernasionalistiese Volksgenote

Saterdag 5 Junie 2010
Plek:

AP Kerk Transmagalies
Springbokvlakteweg 141, Montana, PRETORIA

Program:
09:00 - Opening en vlaghysing

09:30 - Stalletjies en musiek deur Die Tokkelaars

10:30 - Toespraak

11:00 - Gesellige samesyn, Middagete, Stalletjies en musiek deur Die Tokkelaars

13:00 - Boeresport en prysuitdeling

Vir navrae en die aanbied van 'n stalletjie, kontak Willem Potgieter by 

(012) 547-0055

Waarvandaan of uit watter stamlande ons ook al mag kom, hoe lank
ons en ons voorgeslagte ook al in Suid-Afrika reeds woonagtig mag
wees, tussen ons almal is daar en sal daar een band wees, die band
van die liefde vir ons vaderland.
“En nou vra ek u almal om saam met my 'n heildronk te drink op

Suid-Afrika en sy nuwe Staatshoof, Staatspresident Swart.”    n


