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ANB REPUBLIEKFEES 2010
"Die Afrikanervolk se hele wordingsgeskiedenis is 'n getuigskrif
van net een allesoorheersende doelwit - vryheid. Hierdie doelwit se
hoogtepunt is ná 'n stryd van byna drie eeue op 31 Mei 1961
bereik toe die Republiek van Suid-Afrika as 'n Afrikanerrepubliek
tot stand gebring is." 
Met hierdie woorde het mnr. Koos Venter feesgangers op die ANB

se Republiekfees op 5 Junie in Pretoria herinner aan die groot beteke-
nis van Republiekdag in die bestaan van die Afrikanervolk.
Mnr. Venter was die spreker op die Republiekfees wat deur takke van

die ANB in Pretoria onder leiding van die sameroeper, mnr. Willem
Potgieter, gereël is.

Dié Republiekdagherdenking was 'n ware volksfees met verskeie
stalletjies waar feesgangers enigiets van iets te ete tot 'n goeie boek
of 'n nasionalistiese aandenking kon koop. 
Daar was ook vermaak in die vorm van heerlike agtergrondmusiek

deur die groep "Die Tokkelaars" wat feesgangers met hul vrolike
deuntjies op verskillende snaarinstrumente getrakteer het.
Later het almal weer saam òf as deelnemers òf as toeskouers groot

pret gehad met verskeie Boeresport-items wat aangebied is. 
Om die belangrikheid van 31 Mei 1961 as vryheids-feesdag in die

kalender van die Afrikanervolk te beklemtoon, het mnr. Venter in sy
toespraak daarop gewys dat een van die heel eerste dinge wat die
Mandela-regime gedoen het nadat hulle op 27 April 1994 die be-
wind oorgeneem het, was om weer lid van die Britse Statebond te
word.  Hiermee het die ANC-regime erkenning gegee aan die hulp
wat hulle van die Britse magte gekry het in hul terroriste-oorlog teen
die Afrikanervolk, maar hulle het ook probeer om die Afrikaner
sielkundig te intimideer deur só 'n simboliese daad.
"Blank Suid-Afrika was 'n staat wat op 'n duidelike beginsel gebou

is. Hierdie beginsel, waarvan vryheid as outonome en eksklusiewe
Christenvolk die belangrikste steunpilaar was, is dieselfde beginsel
waarvolgens die Vryburgers en die Voortrekkers opgetree het én
waarop die Afrikaner se voorgeslag in twee Vryheidsoorloë teen
Brittanje geveg het”, het mnr. Venter verduidelik.

Hy het verduidelik dat die politieke stryd onder Afrikaners tussen
1910 en 1960 basies een groot verdelingslyn gehad het. Dít was die
ideaal van 'n vrye, onafhanklike republiek aan die een kant, teenoor
die ander kant wat onderdanig wou bly aan die Britte. Nog lank
voordat dr. DF Malan aan bewind gekom het, het hy reeds in die 

(Vervolg op bl. 7)



Van Zyl Slabbert
Met die onlangse dood van dr. Frederik van Zyl Slabbert is sy lof
sonder ophou besing deur al wat kommentator is.

Diegene wat wel die ander kant van die saak probeer uitlig het,
het egter 'n geïsoleerde aanval op Slabbert gemaak, sonder om sy
rol as politikus en openbare figuur in perspektief te plaas.

Om die formaliteite oor Slabbert af te handel is maklik. Enige
deeglike ontleding van sy politieke loopbaan sal daarop dui dat hy
waarskynlik baie vroeg in sy lewe gewerf is as agent van sekere
magte wat wêreldgebeure manipuleer en die wêreldpolitiek soos 'n
geheime persoonlike skaakspel onder mekaar speel.

Slabbert se agtergrond as mens het hierdie magte soos 'n hand-
skoen gepas en daar is op hom geteer om 'n rol te speel om ander
se doelwitte te bereik. Hy was dus geen held nie en nog minder
was hy iemand wat met respek deur die geskiedenis behandel mag
en sal word. Sy rol in die Afrikanerpolitiek grens aan hoogverraad
teen die Afrikanervolk, omdat hy – na alles wat hy gedoen het –
steeds in bloed 'n gebore Afrikaner was.
Maar die deurslaggewende rol wat Van Zyl Slabbert in die Suid-

Afrikaanse samelewing gespeel het sedert hy in die laat tagtiger-
jare uit die aktiewe politiek getree het, sou nié uit die oogpunt van
die Afrikanervyandige magte so geslaagd gewees het as hy nie die
ondersteuning gehad het van 'n ander groep verraderlike Afrika-
ners nie.

Die stryd van Afrikanernasionalisme het 'n verlammende hou
gekry met die sukses van die Idasa-komplot in die vroeë negenti-
gerjare van die vorige eeu. Die sukses van hierdie komplot het
egter afgehang van die samewerking en deelname van leiers wat
hulself op daardie stadium voorgedoen het as Afrikaners in diens
van hul volk en die stryd om vryheid van die Afrikaner. Hulle het
egter willens en wetens deelgeneem aan die Idasa-komplot en
sodoende gehelp om dié verraderlike projek te laat slaag.
As Van Zyl Slabbert dus vandag, na sy afsterwe, in die lig van sy

rol in die openbare lewe beoordeel moet word, kan 'n mens nie
daarvan wegskram om ook te noem dat hy in sy heel grootste ver-
raad nie suksesvol kon wees sonder die hulp van die "konser-
watiewe" of "regse" Afrikaners wat deel was van die Idasa-kom-
plot nie.

Slabbert self was inderdaad 'n bloedverraaier. Maar hy was ook
'n fasiliteerder wat die wolf deur die skoorsteen van die Afrikaner-
huishouding kon insmokkel met die hulp van manne wat juis deur
die volk vertrou is om die wolf van die deur af weg te hou.

Sport en versoening
Die afgelope maand is Suid-Afrikaners weer oorspoel met die
propaganda van die liberalis en kommunis wat ons probeer wys-
maak dat sukses op die sportveld 'n ideale katalisator kan wees om
die verdeelde samelewing van Suid-Afrika saam te snoer tot een
groot gelukkige nasie.
Toe die Blou Bulle, wat tradisioneel gesien word as 'n rugbyspan

wat deur konserwatiewe Afrikaners ondersteun word, twee belang-
rike wedstryde in Soweto gaan speel het, het die media weer die
kans aangegryp om dit as bewys voor te hou dat alle rasse in Suid-
Afrika eintlik heel goed kan klaarkom. Tonele van bierdrinkende
Afrikaners met blougesmeerde gesigte in sjebeens in Soweto of
Swart en Wit wat al te lekker voor die kameras in die strate van dié
groot lokasie dans, is tot vervelens toe in koerante en op TV vertoon. 

Let wel, vir die oorgrootte deel van die Witmense wat na Soweto
opgeruk het vir die rugbywedstryde was dit 'n eenvoudige ge-
dwonge logistieke reëling. Uit die meer as 30 000 toeskouers wat
die wedstryde bygewoon het, was die sjebeenbesoekers en straat-
dansers 'n baie klein deeltjie. Maar dít was die deel wat die koe-
rantblaaie gevul het. 

Dit was dus maar net weer 'n geval waar sport gebruik is om
aandag af te lei van ernstige probleme in ons samelewing, waar-
voor die regime, die media en die ander deelnemers in die ver-
doemde bestel waarin ons leef nie oplossings het nie.

Sport (en veral die sukses van sportmanne en -spanne) word al
baie lank gebruik as weerligafleier vir die realiteite van ons ineen-
stortende samelewing. 'n Suksesvolle sportspan op die voorblad
van die koerant laat die massas goed voel oor hulself en dit laat
hulle vergeet van hul probleme.  As die sukses van 'n sportspan op
die koop toe ook nog gebruik kan word om 'n sekere politieke
boodskap te versterk, sal dit verseker gedoen word, soos wat nou
met die Blou Bulle se Soweto-ekspedisie gedoen is.  

Afrikaners wat hulle egter deur hierdie goedkoop publisiteits-
truuks laat mislei, verdien waarskynlik om mislei te word. Ons ver-
geet immers te maklik dat dit juis emosionele kwessies rondom
sport was wat 40 jaar gelede die pad van verraad vir die NP-
regering van John Vorster ingelei het.

Die nadors van die groot sokker
Die sport-tema kom ook te voorskyn in die huidige sirkus wat in
ons land afspeel met die langverwagte sokker wêreldbeker wat
tans plaasvind.

Behalwe vir die ongerief en irritasies wat dit meebring, is dit vir
ons as Afrikanernasionaliste ook verbysterend om te sien hoe Afri-
kaners in hul massas deur dié spektakel op sleeptou geneem word.

Suid-Afrika verkeer skynbaar tans in 'n staat van algehele sport-
brassery, wat niemand in ons samelewing werklik geheel kan ont-
kom nie. 
Daar is natuurlik ook die negatiewe kant van misdaad, wat som-

mer vroeg sy kop uitgesteek het. Dít het ons immers verwag. Die
media en die magte wat hierdie groot fees ter ere van die sportgod
beheer, sal egter sorg dat die klem tot op die einde val op die skou-
spel self. 
Terwyl die brassery egter voortduur is daar die nugteres onder ons

wat besef dat dit eerder die naskokke van hierdie gebeurtenis sal
wees wat die grootste effek op ons gaan hê. 
As die laaste bal geskop is en die res van die wêreld se besoekers

is huistoe, sal dit ons wees wat met die gemors gaan sit soos die
gasheer van enige oordadige partytjie. Alle aanduidings is dat daar
baie skuld gaan wees om te betaal. Die meeste van hierdie skuld is
gemaak op die rekening van derdevlak regerings in die land – juis
daardie vlak van regering waarvoor daar kort na die sokkerpar-
tytjie in alle erns begin sal word met verkiesingsveldtogte.
Suid-Afrikaners was verstom om die laaste maande voor die be-

gin van die sokkertoernooi te beleef hoe effektief daar wel gewerk
kan word om stede te versier en paaie gereed te kry. Maar toe baie
van die projekte – soos die opknap van paaie – vasbrand teen die
tyd, is sekere werk halfklaar gelos, soos die snelweë rondom
Pretoria wat oopgestel is, maar nooit heeltemal voltooi is nie.
Nou is die vraag: Gaan daardie werk ooit voltooi word? Of gaan

die naskok van die grootskaalse vermorsing van geld om vir die
sokkerskouspel te betaal, ons land se agteruitgaande infrastruktuur
verder benadeel?

Wat van die res van die dienste wat deur derdevlak regerings
gelewer moet word. Sal daar nog genoeg geld wees daarvoor? Of
sal die krisis wat die nadors van die sokkertoernooi hier gaan skep,
ook aan die kommuniste 'n geleentheid skep om hul tweede revo-
lusie volskaals van stapel te stuur in aanloop na volgende jaar se
verkiesing?                                                                              n
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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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Dis een ding om met ’n sak om jou bene oor die weg te kom òf om ’n eier op ’n lepel te balanseer terwyl jy rieme
neerlê. Maar “kruiwastoot” is een van die moeiliker items in Boeresport. Hier is die ouer manne in aksie.

(Regs) Mev.
Ursula

Greaffe van
Hutten

Buchdienst
in gesprek
met mnr.

Gansie van
Deventer by
haar boek-
stalletjie.

Die Tokkelaars is ’n professionele groep
musiekante wat wonderlike musiek maak met hul

snaarinstrumente. Hulle het op die ANB se
Republiekdag gesorg vir agtergrondmusiek.

Die Boeresport was weer baie gewild. Oud en jonk het hulle gate uit geniet. Heel links is die sekretaris van die ANB,
mnr. Jannie Brink, in aksie in die hoefystergooi item. Hy is ongelukkig onttroon as kampioen, nadat hy verlede jaar dié
item gewen het.   In die middel wys klein Liné van der Grijp dat Boeresport werklik deur oud én jonk geniet kan word.
Sy het groot pret in haar poging om die eier op die lepel te hou.  Heel regs wys die ANB se voorsitter, mnr. Johann

Grobler en die ondervoorsitter, mnr. Carel van der Grijp hoe daar saamgewerk moet word in die driebeenresies. 



Afrikanernasionalisme is soos jou bloed. 'n Wyse het dit eens so
gestel: Jou bloed behoort nie aan jou nie, dit kom van geslagte voor
jou en moet nog geslagte na jou gaan, so hou dit suiwer!
Paniek, gebrek aan geloof, moed, geskiedenisontleding en die ver-

moë om jou vyand buite en binne jou midde te identifiseer, lê aan
die wortel van die abdikering van Afrikanernasionalisme.

Die Kommuniste het in 1994 aan bewind gekom met The Free-
dom Charter (1955) as program. Buiten vir die eskalering van ge-
weld sedert 1994, het niks wesenlik verander aan hierdie program
nie. Wat wel verander het, is Afrikaners se reaksie daarop. Vanaf
1990 tot en met 2000, was daar geweldige verdeeldheid onder die
Afrikaners oor die pad vorentoe. Vandag is daar skielik die groot-
ste oënskynlike eenheid denkbaar rondom die begrip "selfbeskik-
king". Losgemaak van die aard en wese van Afrikanernasionalis-
me, is selfbeskikking 'n begrip wat so wyd strek dat met 'n wa en
osse daarin gedraai kan word, daarom die gróót eenheid. In stede
van eenheid in verset, is hier eenheid tot abdikering van Witman-
skap as onlosmaaklike deel van Afrikanernasionalisme, sowel as
abdikering van ons eersgeboortereg, waarvoor twee Vryheidsoor-
loë geveg en dr. H.F.Verwoerd vermoor is.

Die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK)

Die inligting wat op die VVK-webblad beskikbaar is, is bra skraps
en heelwat daarvan is van emosionele aard. Die mees aktiewe media-
voertuig vir die verkiesing van 'n Volksraad, so blyk dit, is Die
Afrikaner, amptelike mondstuk van die Herstigte Nasionale Party
(HNP). Opsigself 'n teenstrydigheid, siende dat politieke partye deur
die VVK as "noodlottig" en van "verbygaande aard" tipeer word.
Die Afrikaner is dus noodgedwonge as bron gebruik om meer oor
die VVK te wete te kom. Mnr. Andries Breytenbach, leier van die
HNP, het oënskynlik sy politieke rol verruil, vir dié van vurige
eksponent van die VVK.
Die wagwoord van die VVK is "selfbeskikking" vir die Afrikaner-

volk. Die VVK is glo slegs 'n administratiewe orgaan soos die Inde-
pendent Electoral Commission en "kan en wil veral nie 'leiers' vir
die volk wees nie". Die "Volksraad-kandidate sal in persoonlike hoe-
danigheid verkies word en NIE as een of ander 'grootkop' van een of
ander politieke party nie". Die verkose Volksraad "sal die uitein-
delike besluit oor die grootte en ligging van 'n eie grondgebied, of
die vraag wat ons te doen staan as ons vreedsame pogings tot 'n
skikking sou misluk, aan die volk moet oorlaat deur volksverga-
derings daaroor byeen te roep".
Die VVK is baseer op regsvoorskrifte van die Volkereg en sy doen

en late is "ten volle wettig en regverdigbaar in die Suid-Afrikaanse
en Internasionale Reg. En hoe verder ons op hierdie vryheidsweg
gaan vorder, hoe opwindender gaan sake word!"
Om die gewenste selfbeskikking te bekom, voer die VVK 'n paar

regsargumente aan, wat as die VVK se "kortbegrip van die pad na
vryheid", heet. 
Slegs enkele aanhalings uit punt een, twee en vier is voldoende vir

doeleindes van hierdie bespreking:
"Die basis van die Internasionale Reg, en van internasionaal-geldi-

ge Verklarings deur die Verenigde Nasies, is dat ALLE VOLKE OP

AARDE (en dus OOK ONS VOLK) 'n REG het op selfbeskikking."
"... Dit is 'n reg wat aan volke kleef en nie aan rasse nie. Daarom
kan mense nie selfbeskikking eis op grond van velkleur nie, maar
op grond van die feit dat hulle 'n volk is; dus, mense met 'n unieke
taal wat oorwegend ook ander waardestelsels en lewenswyses deel
op alle terreine van die menslike bestaan; en 'n gemeenskaplike af-
koms en geskiedenis het. Die huidige Grondwet van Suid-Afrika er-
ken ook die reg van selfbeskikking op volksbasis. Daarom lui Artikel
235 van die Grondwet dat 'n taal-en kultuurgemeenskap wat dit wil,
selfbeskikking in 'n eie gebied kan eis." "Die reg op selfbeskikking
kan SLEGS NAMENS 'N VOLK OPGEËIS EN BEDING WORD
DEUR 'N LIGGAAM WAT DEUR DIE VOLK VERKIES IS (IN 'N
VRY, REGVERDIGE EN DEMOKRATIESE VOLKSVERKIE-
SING) EN 'N MANDAAT OFTEWEL 'OPDRAG' VAN DIE VOLK
ONTVANG HET OM ONS REG OP SELFBESKIKKING OP TE
EIS EN DIE TERME DAARVAN TE BEDING."
Hier gaan dus eerstens by die huidige ANC/SAKP/Cosatu-regime

op selfbeskikking aangedring word. Indien onsuksesvol, by die in-
ternasionale gemeenskap waarvan die Verenigde Nasies (VN) per-
tinent genoem word. Indien hierdie opsies misluk, sal die volk moet
besluit wat ons te doen staan.
Die VVK sê dat "die erwe van ons vadere vir ons kinders (moet)

erwe bly" en dat ons nie langer durf sit en "niksdoen" nie en aan die
"neus rondgelei" wil word deur "alewige beterweters" nie. Volgens
Andries Breytenbach se beskrywing van volksgenote, is die VVK
saamgestel uit die "toegewyde" en "talentvolle": mnre. Paul Kruger
(Voorsitter), Tim van der Westhuizen (adjunk-voorsitter), Danie
Pretorius, Hannes van der Merwe, Ivan Martens, Willie Steenkamp
en me. Alta Smuts.

Die drie bene van Afrikanernasionalisme

Afrikanernasionalisme se aard en wese word gedefinieer deur drie
onlosmaaklike begrippe, naamlik Christenskap, Afrikanerskap en
Witmanskap. 

Wanneer die huidige Suid-Afrikaanse samelewing betrag word,
word dit al hoe duideliker dat anderskleuriges die rol van die wit-
man in die gedrukte media, televisie, universiteite, kerke, boere-
musiek, die Voortrekkers, sport en bykans alle ander terreine ver-
tolk. Daar is selfs enkele Swartes wat Afrikaans besig, wat geensins
van die aksent van die witman onderskei kan word nie. 
Toekenningsgeleenthede van die tradisioneel blanke ATKV, FAK

en dies meer, word al hoe meer oorheers deur anderskleuriges.
Wat sê dit vir ons? Die anderskleuriges het daarin geslaag (hoewel
baie daarvan nabootsing is), om twee van Afrikanernasionalisme se
begrippe, naamlik Christenskap en Afrikanerskap in die wydste
moontlike sin van begrip, te kaap. Die enigste begrip van Afrika-
nernasionalisme wat nie vervals, nageaap of gekaap kan word nie,
is die Witmanskap.
Afrikanernasionalisme is dus die uitsluitlike besit van die Afrika-

ners! Dit is dan ook juis hierdie Witmanskapbegrip, wat geen plaas-
like of internasionale oog kan miskyk wanneer die VVK oor self-
beskikking praat nie, of hoe?
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DIE VOLKSRAAD VERKIESING KOMMISSIE (VVK)
'n Skandelike abdikasie van Afrikanernasionalisme
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(Vervolg op bl. 5)

In Suid-Afrika word 'n skrikbewind gevoer wat in vele opsigte ooreenkoms toon met die aanvang van volskaalse
rewolusies van weleer. Die Kommuniste in die regering is by onmag om hul eie rewolusionêre maaksel te beheer,
enersyds omdat hul intrinsiek deel daarvan is en andersyds omdat die tweede volskaalse rewolusie nog voltrek
moet word. Hierdie haglike omstandighede waarin landsburgers, maar veral landelike Afrikaners hulself bevind, gee
egter aan niemand die reg om namens Afrikaners te abdikeer nie. Dié wat dit voorheen gedoen het, is as verraaiers
gebrandmerk en die wat dit nou weer doen, sal dieselfde titel dra, aldus SUSAN BRINK.



Afrikanernasionalisme is die begrip/wekroep waarmee dr. D.F. Malan
aan bewind gekom het in 1948, waarmee adv. J.G. Strydom die stryd
in die Noorde gevoer het en waarmee dr. H.F. Verwoerd uit die
Britse Statebond getree het. Waarmee Verwoerd ook eensgesind-
heid onder die Afrikaners en Engelse bewerk het, om die Republiek
van Suid-Afrika op 31 Mei 1961 tot stand te bring. Afrikanernasio-
nalisme het dus in praktyk, apartheid oftewel Afrikanerself-
beskikking, tot gevolg gehad.
Die moment toe daar in 1969 finaal afgestap is van twee bene van

Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap (eerlikheid) en
Witmanskap (gemengde sport), het die verval ingetree en het ons
nou met 'n tipies Afrika-kommunistiese geweldadige Piesangrepu-
bliek te kampe – 'n ware poppespel van bont- en bastermarionette
wat naboots, moor, smokkel, steel, lieg, bedrieg en bedrog pleeg,
met die toutjies stewig in die hande van die Joods/Brits/Ameri-
kaans & Kie.-geldmag.
Die tydperk vanaf 6 September 1966 toe Verwoerd vermoor is, tot

en met die dood van mnr. Jaap Marais as leier van die HNP op 8
Augustus 2000 (afgesien van die kort periode toe dr. Albert Hert-
zog HNP leier was), kan onbetwisbaar beskryf word as die groot-
ste langdurige eenmanstryd vir die behoud en terugkeer na Afri-
kanernasionalisme in die moderne geskiedenis van die Afrikaners.
Die heroïese ondersteunende rol wat mnr. S.E.D. Brown van die
South African Observer vanuit Engelse geledere gespeel het, ver-
dien ook spesiale melding.
Afrikanernasionalisme is dus die bewese resep vir Afrikanerself-

beskikking/apartheid –  nie 'n fraksie daarvan nie, nie heelwat daar-
van nie, nie net sekere elemente daarvan nie, maar die ganse aard
en wese daarvan – al drie die bene daarvan!

Moenie mekaar met die grond gelyk 
maak soos dwase nie

Met hierdie impliserende pleidooi, poog Andries Breytenbach as
leier van die HNP, om alle teenstand teen sy propagering van die
VVK die nek in te slaan. Die ware draers van Afrikanernasiona-
lisme is egter aan dié tegniek gewoond. 

Met die JA/NEE-referendum in 1992, is dieselfde tegniek ge-
bruik. Dié wat nee gestem het, ongeag die referendum vraag, is outo-
maties negatief en dis gewoon 'n slegte eienskap, basta met die res.
In 2004 het HNP-Hoofbestuurslede wat teen die HNP-afstap van
die Christenskap-been van Afrikanernasionalisme gekant was, die
titel skeurmakers te beurt geval. Die Christenskap-been is destyds
versaak met die akkommodering van dr. Dan Roodt, 'n ongelowige
pornograaf, as rubriekskrywer by Die Afrikaner, amptelike mond-
stuk van die HNP. Die ANB is uit hierdie volkstragiek gebore.
Vir die ware Afrikanernasionalis, is onvleiende betiteling 'n stem-

pel wat jou teëstanders op jou afdruk, as bewys vir die wêreld dat
jy die vermetelheid het om al drie die bene van Afrikanernasiona-
lisme ongeskonde te handhaaf. 
Soos hierbo genoem, is Afrikanernasionalisme in praktyk niks an-

ders as apartheid nie en uiteraard sal enigiemand wat dit beoefen of
voorstaan, onderworpe wees aan onvleiende betiteling. So is daar
destyds na dr. Malan se regering verwys as 'n "hydraheaded dragon
which, if not destroyed will destroy all, including those responsible
for it". Na adv. Strydom is verwys as "… that growling, snarling
'Lion of the North'" en dr. Verwoerd as "The favourite party fool".

Ironies genoeg, word die VVK se broertjiedood-titel, "alewige be-
terweter", by implikasie vanuit die huidige HNP-leierskorps aan hul
eertydse grootste leier, mnr. Jaap Marais, toegeken.

Skandelike abdikasie van Witmanskap

Die VVK gee voor om soos hul dit stel "die erwe van ons vadere vir
ons kinders (te laat) erwe bly". Die vraag is dus, wat het Malan, Stry-
dom en Verwoerd vir ons nagelaat waarna in 2010 weer gesmag word? 

'n Afrikanerrepubliek, met vier provinsies uitgesonder die tradisio-
neel Swartgebiede. 'n Republiek met al drie die bene van Afrikaner-
nasionalisme naamlik Christenskap, Afrikanerskap én Witmanskap
in plek en waar apartheid geheers het. Jaap Marais het vir die duurte
van sy lewe volgehou met sy slagkreet, "Dié land, is ons land" en
dit met geskiedkundige feite verifieer. Breytenbach, sê in April van-
jaar "Ons laat ons nie afskrik in ons eie land nie, want hierdie land
is ons land". Verder staan hy glo by die drie bene van Afrikaner-
nasionalisme en wil die pad bewandel wat deur dr. Albert Hertzog,
Jaap Marais, Willie Marais en Japie Theart uitgestippel is. Met alle
respek, alleen wanneer twee rye spore geloop word, kan die pad van
eersgenoemde twee en laasgenoemde twee gelyktydig bewandel
word, dít het die Hooggeregshof in 2006 baie duidelik uitgewys.
Die vraag is, hoekom gaan die VVK se Volksraad dan voetval by

die Kommunistiese regering van Zuma en die Nuwe Wêreldorde
se Verenigde Nasies (VN), as dié land, ons land is? Hoekom jou
eersgeboortereg in beginsel abdikeer en dan voetval vir aalmoese? 
Die rede is tog voor die handliggend, hier is nie sprake van "die
erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly nie", nie die herstel
van die ganse apartheid Suid-Afrika nie, nie Afrikanerselfbeskik-
king nie. Nee, net selfbeskikking, 'n aalmoesie sodat ons tog net
êrens kan bly asemhaal – skandelike misleiding!  
Die aalmoesie behels "Selfbeskikking" of soos Breytenbach dit stel

"'n eie soewereine vaderland" op 'n lappie grond waarvan die "lig-
ging" en die "grootte" nog onbekend is, met ander woorde 'n volk-
staatjie. Nog erger, dit word gedoen op die voorwaardes van die mag-
te van die duisternis – die Witmanskap-been van Afrikanernasiona-
lisme word geskrap! Kyk gerus weer onder die hoof Die VVK hier-
bo. Daar staan geskrywe aangaande selfbeskikking "... Dit is 'n reg
wat aan volke kleef en nie aan rasse nie. Daarom kan mense nie
selfbeskikking eis op grond van velkleur nie, maar op grond van die
feit dat hulle 'n volk is; dus, mense met 'n unieke taal wat oorwe-
gend ook ander waardestelsels en lewenswyses deel ...". 
Gestel die Kommuniste gee toe aan wat hulself tipeer as 'n "crazy

idea", dan eindig die Volksraad steeds op met 'n Orania. Daar kan
nie by die plaaslike of internasionale magte van die duisternis, vir
die Witmanskap-been beding word nie en dit kan nie in kamma-
Afrikanervolkstaat wetlik afgedwing word nie! Hoe kry jy enige
gebied 'wit' vir die Volkstaat, sonder om bont en baster te identi-
fiseer en uit te skuif? Beide die ANC/SAKP/Cosatu-regering en die
VN verbied enige aksie van witmense op grond van ras. Dus, die
bo-Kaapse mense gaat saam volkstaat toe!

Bowendien, hier word verwag dat afgesien moet word van plase
wat reeds van ons vadere vererwe is en geslagte lank in families se
besit is, bloot omdat die 'hendsopper'-VVK, namens Afrikaners
besluit het om die reg daarop te abdikeer. Verbeel jou! Deur hierdie
verraderlike geboortereg-abdikasie, word die Kommuniste se
grondhervormingstaak nie net vergemaklik nie, dit bevestig vanuit
sogenaamde Afrikanergeledere die Kommuniste se beweerde legi-
timiteit in dié verband. 

Kortom, die bewese Malan-, Strydom-, Verwoerd-, Jaap Marais-
resep vir Afrikanerselfbeskikking, word nie deur die VVK gevolg
nie en daar sal geen sprake van "ons vadere se erwe" wees nie. 
Die tragiek is, dat die voornemende bedrogvolle, veelrassige en plat-

gevalde volkstaatfloppe sedert die Negentigs, weereens vir soetkoek
opgedis én opgeëet word. 
Die heel ergste is, dat die VVK 'n tuiste is vir ou flopbakkers wat

hulself met verraaiers soos Constand Viljoen, President Hartzen-
berg, gebroeders Mulder en hul onderwêreldkontakpersoon Jürgen
Kögl en dan natuurlik ook Dan Roodt se Tussentydse Afrikaner-
raad (TAR), assosieer het. Dit was op 3 Desember 1993 in Kögl se
huis in Johannesburg, waar die verraad deur Hartzenberg, Corné en
Pieter Mulder, tesame met Mandela en Mbeki bekook is, aldus
Constand Viljoen in die Sunday Independent (25/3/2001). Kögl en 
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die veroordeelde dwelmsmokkelaar Agliotti, is ook onlangs by die
strafregterlike verhoor van die voormalige polisiekommissaris,
Jackie Selebi geïmpliseer. Vandag is Pieter Mulder in diens van
Kögl se Kommunisvriende aan wie hy die Afrikanervolk help
uitverkoop het. Dié gebeure laat Herman Charles Bosman se The
Traitor's Wife, soveel dieper betekenis kry.
Só, in sommige gevalle kan die flopbakkers nou Witmanskap, vir

'n vierde keer ten koste van die Afrikanerdom, abdikeer – "op-
windend" soos hulle dit noem en verraad soos Afrikanernasionalis-
te dit noem!

Wat sê die "alewige beterweter" Jaap Marais van volkstate?

Daar is feitlik nie 'n stelling van die VVK wat nie breedvoerig op
een of ander stadium deur Marais behandel of weerlê is nie. Die
verdoemendste oordeel oor die VVK  en Breytenbach as eksponent
van die VVK, word gevind in die HNP-Kongresstuk van 24-25
Maart 2000, vyf maande voor Marais se dood. Die titel van die
Kongresstuk lees "Voortsetting van verset teen die onreg van die
Swart regime!" Marais moes natuurlik eers sterf, voordat Breyten-
bach & Kie. die moed bymekaar kon skraap om hul vertraagde weer-
gawe van 'n volkstaatjie en die huidige abdikasie van Afrikaner-
nasionalisme te propageer. 
Hou ook in gedagte dat sedert 2004, die Afrikaner Nasionalistiese

Beweging (ANB) en nié die HNP nie, die bewakers is van die erwe
van ons vadere, soos deur Malan, Strydom, Verwoerd en Jaap
Marais vir ons nagelaat. 
Marais het sy lewe daaraan gewy om Afrikanernasionalisme tot 'n

mag uit te bou, te verdedig en elke faset daarvan geskiedkundig na
te vors, te beredeneer en te boekstaaf. Geen plaaslike of interna-
sionale vyand van die Afrikaner kon Marais ooit weerspreek nie.
Daarom is hy doodgeswyg en as dit nie anders kon nie, beswadder,
betitel en as gebreklik en bespotlik voorgestel. Special Assignment-
programme het nie vir hom plek ingeruim soos vir Paul Kruger en
Breytenbach nie, want dit sou hul doelwit verydel.

Om Afrikanernasionalisme te handhaaf en uit te bou, is dus nie
"niksdoen" nie, dis die enigste bewese resep vir Afrikanerselfbe-
skikking, maar dis 'n Bittereinderresep waar die vredepraters, hends-
oppers en verraaiers in die sif agterbly.
Die Afrikanernasionalistiese apartheidsera vanaf 1948-1966 word

deur die VVK geïgnoreer. Dit spreek vanself, want apartheid is nie
op die VVK-agenda nie. Verder is apartheid deur politieke prosesse
bereik, wat vir die VVK verwerplik is. Die VVK lê klem op die era
van pres. Paul Kruger. Natuurlik nie sonder rede nie, want die VVK
weet dat die Kommuniste nie 'n probleem het met pres. Kruger nie,
dis apartheid wat in hul skyf is. Dié eeu-terugtog van staatsbestel,
is dus ook voetvallery.
l Hieroor sê Marais: "Die band met die verlede dui koers aan -
Dr. Verwoerd het niks verteenwoordig wat nie verteenwoordig was
deur adv. Strijdom, dr. Malan, genl. JBM Hertzog, pres. MT Steyn,
pres. Paul Kruger, Andries Pretorius, Piet Retief, Andries Hendrik
Potgieter en Gert Maritz nie. As die Afrikanervolk vervreem word
van dr. Verwoerd, word die proses aangeskakel om die volk te ver-
vreem van die hele Afrikaanse heldedom" en "Een van die grootste
probleme van die ander Afrikanerbemande partye is dat daar geen
historiese figuur aan Afrikaans Nasionale kant is waarop hulle vir
byvoorbeeld die 'volkstaat-ontvlugting', kan steun nie".

“In plaas van hulle dwaling te erken, wil hulle die HNP ook kry
waar hulle is. Die HNP sal hom nie daartoe laat beweeg nie; hy sal
die skakeling met die verlede lewend hou" (Die ANB hou tans die
skakel lewend en die haan kraai vir Breytenbach). 

Dit is interessant dat Marais ook opmerk: "Opponente van die
HNP versprei graag die argument dat die tyd vir politiek verby is
en dat die HNP as politieke party daarom geen rol meer te speel
het nie" – Breytenbach en die VVK is dus opponente van die HNP!

l Verder sê Marais: "Die draers van die gees van die Bittereinders
sê: Dié land is ons land: die geskiedenis sê dit luid. Vir dié wat dit
betwis, of betwyfel, is die vraag: As dit nie ons land is nie, wie s'n
is dit dan? Wie, behalwe die Afrikaners, het om hierdie land oorloë
geveg teen buitelandse uitbuiters? En as beweer word dit is nie ons
land nie, het ons dan nooit 'n land gehad nie? En as ons nie 'n land
gehad het nie, waarom het ons oorloë geveg teen magte wat dié
land van ons wou afneem? Laat dit ook gesê word: 'n volk kry nie
'n vaderland en vryheid deur dit van 'n vyand of magshebbers te
vra nie. Dit is ook die les van die petisies en onderhandelings van
die Boere na die anneksasie van Transvaal in 1877. Dit het op niks
uitgeloop nie. Die verlore vryheid en vaderland is herwin toe op
Amajuba in 'n ander taal met die Engelse gepraat is".
l Oor die voorsiende volkstate van die Negentigs sê Marais: "Ons
het as gevolg van die volkstaat-gedagte meervoudige verdeeldheid,
want binne die volkstaatgedagte is daar minstens vier modelle, plus
'n groot verwatering en verwarring wat daaruit voortgevloei het"
en "kosbare tyd en energie (is) verspil".
l Ten opsigte van Afrikanereenheid-herstelling waarsku Marais
ook teen "'n vinnige sameflansing, wat gewoonlik plaasvind ron-
dom die argument: die toestand het só sleg geword, die ellende is
só groot, die bedreiging is só geweldig, dat ons dadelik almal moet
saamstaan" en "dat die pas van die geskiedenis versnel moet word
om uit die huidige beknelling te kom. Dit kan daartoe lei dat mense
verkeerde besluite neem". "Witmanskap" word deur Marais ge-
noem as die eerste prioriteit vir Afrikanereenheid, hy sê "Die Afri-
kanervolk moet die grense van sy Witmanskap streng bewaak ten
einde trou te bly aan sy aard en geroepenheid in Afrika". Dit is juis
Witmanskap wat deur die VVK abdikeer word en die paniek-senti-
mente wat Marais noem, is deur die VVK gebruik as motivering vir
'n Volkstaat (30 000 blankes vermoor sedert 1994). 
l Oor "Vaderland en Volkstate" sê Marais: "Die HNP trek nie
gebiedsgrense vir die Afrikanervolk se vryheid nie. Sy uitgangspunt
is: Dié land is ons land. Om nou grense van 'n deeltjie van die land
te trek as ''n volkstaat', is om onmiddellik alle aanspraak op die hele
vaderland prys te gee. Daardeur word die Afrikanervolk se patri-
otiese sin as 'n essensiële bestanddeel van nasionalisme regstreeks
ondermyn.

“Ons het reeds die beskamende ervaring gehad van die grense
van talle 'volkstate' wat getrek is tydens die vredesonderhandelings
met die ANC-SAKP, en wat niks meer was as politieke fopspene
waaraan Afrikaners in goedertrou gesuig het, terwyl die politieke
uitverkoping voortgegaan het.

“Die historiese grondbesetting in Suid-Afrika het grense van
Swart volke se grondgebiede getrek. Maar daar is 'n grondgebied
wat oor geslagte internasionaal erken is as Blanke Suid-Afrika.
Daardie gebied is die land wat ons land is. Dit is deur ons voorges-
lagte aan die wildernis ontworstel. Daarvoor is met groot opoffer-
ing en smartvolle verliese oorloë geveg. Dit is wat volgens alle
volkeregtelike reëls ons land is. 

“'n Volk se vryheid word herwin deur stryd – soms oor geslagte,
soos deur die politieke stryd vanaf 1902 tot 1961. Om nou grense
van 'n toekomstige staat te trek, is om in onbesonne oorhaas die kar
voor die perde te span. Niks, maar totaal niks nie, kan polities
bevorderlik bereik word deur die afgrensing van 'n deel van Suid-
Afrika terwyl vir dié aanspraak geen bedingingsmag is nie.
As nasionalistiese party is die HNP uiteraard ten gunste van die
beginsel van volkstate vir die verskillende volke en volksgroepe in
Suid-Afrika. Die toekomstige grense sal waarskynlik met bloed
getrek word wanneer die huidige konstitusionele bestel ineenstort,
soos dit moet, omdat geen konstitusionele bestel soveel uiteenlo-
pende rasse, volke en godsdienste in een parlementêre demokrasie
kan akkommodeer nie. Die geskiedenis getuig luid van die tallose
mislukkings in dié verband".

ANB NUUSBRIEF

Die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) - 'n Skandelike abdikasie van Afrikanernasionalisme (vervolg)

6 JUNIE 2010

(Vervolg op bl. 7)



VVK-styl selfbeskikking teenoor Afrikanerselfbeskikking

Wanneer die VVK-propaganda oor selfbeskikking gelees word, is
daar nie net baie weersprekings nie, die pad na "soewereine vryheid"
(sonder Witmanskap), klink asof dit net 'n taspak ver is, tewens dit
word "opwindend" genoem. Wat op aarde kan opwindend wees
aan hierdie vernederende en futiele klugspel? Seker dié dat die
VVK nie "leiers" vir die volk wil wees nie, want 'n leier moet ver-
antwoording doen.

Die geskiedenis leer egter dat Afrikanerselfbeskikking duur ge-
koop word, want die vyande van die Afrikaner het bloot van haar,
maar nie van snaar verander. Soos voorheen genoem, die bont- en
bastermarionette se toutjies word getrek deur dieselfde magte wat
die twee Vryheidsoorloë teen ons aangevoer en Verwoerd laat ver-
moor het. Daarom sal die aard van ons vryheidstryd fel wees en na
alle waarskynlikheid dieselfde offers as voorheen vra. Afrikaner-
selfbeskikking sal nie met 'n paar pennies, -papiere en -potlode be-
reik word nie.

Die God van Bloedrivier 

Die VVK beroep hul, soos alte dikwels deur Afrikaners gedoen word,
op die God van Bloedrivier om wanneer Hy "weer gesmeek" word
"ons op hierdie pad voor te gaan". Afrikaners moet versigtig wees om
nie net God as 'n spesifieke 'geleentheid'-God aan te roep nie. So word
daar ook dikwels betoog vir spesiale verootmoedigingsdae. 

Hoekom nie liewer die Here aanroep vir krag en leiding vir elke
volksdagtaak nie? Hoekom nie elke volksdagtaak toets aan Die
Woord nie? Die Here het vir die Afrikanervolk 'n galery van helde
voorsien, elkeen 'n unieke voorbeeld van gehoorsaamheid aan
Hom. Die vraag is, hoekom leer ons dan nie uit die geskiedenis nie? 
Hoekom verloën Breytenbach Afrikanernasionalisme en dié wat
daarvoor geleef en gesterf het?
As Bloedrivier 'n riglyn is, hoekom gaan die VVK by die Kommu-

niste en die VN smeek vir 'n aalmoes? 
Het Andries Pretorius na die moord op Retief en sy manne, eers

weer 'n keer (volkstaatstyl) by Dingaan gaan voetval?
Moenie dat ons gesien word as 'n volk wat sy eie geskiedenis ne-

geer en wanneer die gevolge ons inhaal, met die God van Bloed-
rivier en Majuba smous nie.

Wat staan die Afrikanervolk te doen?

Dink aan Jesaja, soos Jaap Marais dikwels gesê het: "Aanskou die
rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle ge-
grawe is" – met ander woorde, kry begeestering vanwaar dit hoort,
dit sal die moed verskaf om nie net die beklemmings om die hart
die hoof te bied nie, maar om in die voetspore te volg van dié wat
die offers gebring het. Dit sal ons inspireer tot selfrespek en self-
vertroue om al ons Afrikanergeskiedkundige dae soos Republiek-
dag, met trots te vier en nie net Bloedrivier en Amajuba, soos die
meerderheid volksgenote doen nie. Geskiedenisoorlewering is 'n
deurlopende proses, dis nie slegs enkele herdenkings nie.
Versamel en organiseer die Afrikanervolk rondom Afrikanernasio-

nalisme, dit beteken dat die Witmanskap-been nie ter wille van die
Kommunistiese regime en die Nuwe Wêreldorde negeer mag word
nie – Witmanskap is 'n Godgegewe, dis nie 'n sondige toestand nie,
verdedig hierdie werklikheid te alle tye. 

Die era van Verwoerd (1958-1966) was die hoogtepunt van die
apartheidsera, kry die feite daaromtrent onder die knie. Die infame
Tutu-kommissie kon nie 'n enkele insident tydens dié era onder-
soek nie, want dit het nie bestaan nie! Sogenaamde 'vergrype' na
1966 is nie Verwoerd en apartheid se nalatenskap nie. Die periode
van 1966-1994 was die periode van aftakeling en verraad teen
apartheid. Tree die individue by name John Vorster, P.W. & Pik
Botha, F.W. & Wimpie de Klerk en Kie. aan vir sogenaamde onge-
regtighede, maar nie Verwoerd en apartheid nie. 

Die Afrikanervolk het niks om voor skaam te wees nie en hoef by
niemand verskoning te vra vir sy verlede nie, derhalwe mag ons
nooit berus in die verraad teen ons nie. Alle volke het verraaiers, dit
is nie uniek nie.
Marais skryf dat ons nie moet veg vir die minderheidsreg van "'n

groep" soos die VVK doen nie, maar veg vir die reg om 'n volk te
wees! Hy sê: "Op die langtermyn moet daar een onverbiddelike
strategiese doelwit wees: Dié land is ons land. Ons sal daartoe be-
reid moet wees. Dis die uitdaging wat deur die geskiedenis aan ons
gestel word. Die een groot feit van die Afrikanergeskiedenis is dat
die Engelse mag nog nooit daarin kon slaag om die Afrikanervolk
permanent onder te kry nie. Telkens het ons weer oorwin. Stryd stel
'n groot toets aan mense se geloof, want soos in die Bybel gesê is:
geloof is 'n oortuiging aangaande die dinge wat die mens nie sien
nie, en 'n bewuste verwagting van wat die mens hoop. Dit is geloof
wat ons volk se leiers gedra het. In tye van krisis moet geloof, trou
en volharding die volk uit sy beknelling lei. En dit is altyd die min-
derheid in 'n volk wat die geskiedenis maak, wat die boodskap van
die geskiedenis hoor en die verwagting vir die toekoms aanvoel.
Moenie vir u laat vertel dat as ons 'n minderheid is, ons magteloos
is nie. Wanneer sy saak reg is, is 'n minderheid 'n mag. Die toekoms
behoort altyd aan dié wat bereid is om te ly en te stry vir iets gro-
ter as hulleself; wat hulle blik rig op die hoë spitse; en wat marsjeer
op die tromme van hulle volk se heldedom" – "Eenheid in verset is
die begin. Vryheid deur verset is die doel".                               n
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dertigerjare van die vorige eeu verklaar dat die ideaal van 'n "vrye
onafhanklike nasie diep in die siel van die Afrikaner gesetel is". Vir
hierdie Afrikaner, het Malan verklaar, "is daar geen beter staatsbestel
as 'n eie republiek nie."

Mnr. Venter het ook weer daarop gewys dat die Verwoerdregering
nie net uiteindelik die droom van 'n republiek verwesenlik het nie,
maar dat hulle daarvan 'n reuse sukses gemaak het. Só goed het hulle
gevaar dat selfs die Afrikanervolk se vyande moes erken dat die
Republiek van Suid-Afrika teen die middel 1960's 'n skitterende voor-
beeld was van vrede en voorspoed op 'n sukkelende kontinent. 
Vandag is Suid-Afrika, ná sestien jaar onder ANC-bewind, maar net

nog 'n korrupte Afrika-staat.
Mnr. Venter het gesê dat ons soms vergeet dat die sukses van die

Republiek nie net deur  enkele leiers bewerk is nie, maar ook deur
almal wat hulle gevolg het en wat saam gebou het aan die verwesen-
liking van die droom. Van die ingenieurs, argitekte, wetenskaplikes,
akademici, sakemanne en ander leiers in die samelewing tot by ge-
wone onderwysers en staatsamptenare was almal deel van die proses.
Daarom moet ons vandag weer vir onsself vra wat het die Verwoerd-
geslag vir ons nagelaat en wat is vandag daarvan oor?

Een van die belangrikste beginsels wat ons vandag misverstaan is
die feit dat ons as Afrikaners nooit werklik vry sal kan wees in 'n
sekulêre humanistiese staat nie, het mnr. Venter beklemtoon. Om
weer die sukses van die Verwoerd-era te kan smaak, sal ons los moet
kom van die sogenaamde reënboognasie. Sonder soewereine beheer
oor dinge soos onderwys en taal- en kultuurhandhawing en in ons
huidige magteloosheid oor aspekte soos misdaad en diskriminasie in
die arbeidsmark, sal ons nooit vry kan wees nie. Daarom mag ons
nooit berus in ons huidige situasie nie. Ons mag nie deel word van die
stelsel nie en ons moet perspektief behou oor ons vyand se doel om
ons te vernietig, het mnr. Venter gesê.

Hy het afgesluit deur te beklemtoon dat daar wel hoop vir die ver-
warde Afrikanervolk is. Deur wêreldgebeure en verwikkelinge binne
Suid-Afrika, waaraan die Afrikaner ironies geen deel het nie, kan ons
situasie vinnig verander. Wat wel belangrik is, is dat ons gereed sal
wees om op te tree as die geleentheid kom. Ons as Afrikanernasio-
naliste se belangrikste taak bly egter om die beginsel van ons stryd
suiwer te hou, want daarsonder sal ons 'n verlore stryd voer.        n
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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

ANB SKRYFKOMPETISIE 2010

Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging
nooi alle blanke Afrikaanse skoliere uit

om deel te neem aan die 

2010 ANB Skryfkompetisie.

Die onderwerp vir vanjaar se kompetisie is:

"Enige veldslag of gebeurtenis in ons
geskiedenis wat rigting gegee het aan

die wording van die Afrikanervolk."

Die deelnemerskategorieë is:

l Graad 4 & 5:
Opstel van 200 tot 400 woorde

l Graad 6 & 7:
Opstel van 500 tot 600 woorde

l Graad 8,9 &10:
Feitlike kortverhaal, skets of drama

van 1000 to 1200 woorde

l Graad 11 &12:
Feitlike kortverhaal, skets of drama

van 2000 to 2300 woorde

Sluitingsdatum: 

23 September 2010

Inskrywings is gratis

Vir inskrywingsvorms en volledige reëls
kontak die Sekretaris, 

Afrikaner Nasionalistiese Beweging,
Posbus 293,

Ferndale, 2160 

of per e-pos by

Nasionalis@vodamail.co.za

In elke kategorie is daar drie pryse met
'n waarde van R 1 000-00, R 500-00 en

R 250-00 onderskeidelik.

ANB BESKERMHEER OORLEDE

Mnr. Andries Loubscher, een van die beskermhere van die ANB,
is onlangs in die ouderdom van 90 jaar oorlede.
Oom Andries, soos hy bekend was onder strydgenote, se gesond-

heid het die laaste maande agteruitgegaan. Hy moes 'n operasie kry
vir 'n pynlike maagkwaal, maar hy is onder operasie oorlede.
Hy was baie jare aktief betrokke by die stryd van Afrikanerna-

sionalisme aan die Oos Rand. Hy het 'n besondere goeie alge-
mene kennis gehad, maar sy kennis van die Afrikaanse taal en
die geskiedenis van die Afrikanervolk het uitgestaan.
Oom Andries was 'n aktiewe skrywer en taalstryder en oor die

jare het talle briewe en artikels van hom in verskillende koerante
verskyn.
Hy was 'n afgetrede amptenaar van die Suid-Afrikaanse Spoor-

weë. Hy en sy eerste vrou, Bettie, het sewe kinders gehad. Bettie
en een van hul seuns het oom Andries vooruitgegaan en hy is later
met Marietjie getroud, wat ook 'n aktiewe lid van die ANB is.

Hy word dus oorleef deur sy vrou, Marietjie, ses kinders en
verskeie kleinkinders.                                                          n




