
ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
Junie 2016 Amptelike spreekbuis van die Afrikaner Nasionalistiese Beweging Nommer 57

Saterdag 28 Mei was 'n lekker koue Wintersdag, maar die gaste wat
opgedaag het vir die ANB se Republiekfees in Verwoerdburg se
harte het sommer gou warm geklop, want die samesyn met volks-
genote en die interessante program wat aangebied is, het hulle weer
trots gemaak om Afrikanernasionaliste te wees.
Die ANB se Jaap Marais-tak in Verwoerdburg het die fees aangebied

en daar is besluit om vanjaar effens af te wyk van die tradisionele meer
formele wyse waarop Republiekfees in die verlede gevier is. 

Daar is steeds geopen met Skriflesing en gebed en die gebruiklike
vlagseremonie is ook gehandhaaf. Tydens hierdie seremonie is die
Republiekvlag en die ANB se eie vlag gehys.
Daar is besluit dat die gebruiklike formele toespraak nie vanjaar deel

van die fees sou wees nie. Koos Venter, voorsitter van die Jaap
Marais-tak van die ANB, het slegs 'n kort inlei-
ding oor Republiekdag en die belangrikheid van
hierdie dag in die vryheidstryd van die Afrikaner-
volk se geskiedenis gelewer.

Hierna is mev. Rentia de Villiers aan die woord
gestel om gaste met haar ooggetuie-verslag meer
te vertel van die gebeure op 31 Mei 1961, toe die
Republiek amptelik ingehuldig is op Kerkplein in
Pretoria. Haar emosionele vertelling het aan die
gehoor 'n idee gegee hoe sterk die gees van nasio-
nalisme 55 jaar gelede onder die Afrikaners was.
Sy het ook vertel hoe die volk vyf jaar later by die
Voortrekkermonument die sukses van die eerste
vyf jaar van die Republiek gevier het.
Daar is ook geleentheid gegee vir ander ouer lede

van die ANB wat die fees bygewoon het om hul
herinneringe van daardie jare te deel. 
Na afloop van hierdie informele "geskiedenisles"

is die innerlike versterk met koffie en tee, voordat

die ANB se voorsitter, Johann Grobler, en twee van sy kinders, Nelia
en Johann jr. gaste vermaak het met die sing van ligte Afrikaanse lied-
jies. Johann sr. het dié deel van die program afgesluit met sy vertolk-
ing van die bekende geestelike lied, Jerusalem.

Hierna kon oud en jonk aantree vir die pret van die Boeresport.
Items soos sakresies, driebeen-resies, lemoenresies en toutrek het
gesorg vir groot vermaak. Byna almal kon deelneem en veral die tou-
trek was 'n reuse stryd tussen twee sterk spanne wat groot en klein,
asook oud en jonk ingesluit het.

Intussen is die braaivleisvure aangesteek en na afloop van die
Boeresport-pret kon die manne begin vleisbraai. Die Jaap Marais-tak
het gesorg vir pap, sous en slaai en nadat die vleis gaar was is daar
geëet en tot laatmiddag op die terrein gekuier.                              n
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Die ANB het oudergewoonte een van die Afrikanervolk se belangrikste feesdae, Republiekdag, met groot geesdrif
in Verwoerdburg gevier.

Gaste by die die ANB se Republiekfees kuier saam en geniet die braaivleis

aan die einde van die dag se verrigtinge.



ANB NUUSBRIEF JUNIE 20162

DIE ANB SE REPUBLIEKFEES IN BEELD

Willie van der Grijp jr. 
het die amptelike opening
met Skriflesing en gebed

waargeneem.

Die ANB se Republiekfees was vanjaar minder formeel
en ’n lekker kuier-geleentheid. Hier kuier (van links)
Jannie Brink, Michie Malherbe, Susan Brink, Nancy

Reinecke en dr. Gert Reinecke.

Die manne het ook hul kans gekry om hul slag in die
sakresies te wys tydens die Boeresport.

‘n Deel van die gaste wat vanjaar die ANB se Republiekfees bygewoon het. Dit was veral
verblydend om so baie kindergesigte te sien.

“Lemoenresies” is ‘n baie moeilike Boeresport item 
waartydens ‘n lemoen met die neus gerol moet word oor

‘n afstand en dan weer teruggedra moet word in die
mond, sonder die gebruik van die hande.

Johann Grobler, voorsitter van die ANB en Willie van der
Grijp jr. het gesorg dat die vure aan die brand kom vir die

braaivleis waarmee die Republiekfees afgesluit is.
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DIE ANB SE REPUBLIEKFEES IN BEELD

‘n Taai stryd het geheers in die toutrek kompetisie, waarmee
die Boeresport afgesluit is.

Mev. Rentia de Villiers het gaste by die Republiekfees toegespreek met haar
roerende vertellings oor die volksfeeste van 31 Mei 1961 en 31 Mei 1966, waar sy

telkens persoonlik teenwoordig was.

Die ANB se voorsitter, Johann Grobler (regs) en sy 
dogter, Nelia, het ‘n duet gesing. Johann het afgesluit 
met sy vertolking van die geestelike lied, Jerusalem.

’n ANB Republiekfees is nooit volledig sonder die
Boeresport nie. Vanjaar was geen uitsondering nie en 
daar is verskeie items aangebied waaraan oud en jonk

deelgeneem het.

Johann Grobler jr. het
gaste met ‘n solo

sangvertoning vermaak.

Die ANB se Republiekfees is
oudergewoonte afgeskop met ‘n
plegtige vlagparade waartydens
die Republiekvlag en die ANB

se eie vlag gehys is.



ANB NUUSBRIEF4 JUNIE 2016

Gedurende April 2016 het Rusland se Minister van Verdediging 'n
internasionale sekerheidskonferensie aangebied. Ischenko, het aan
dié paneelbespreking deelgeneem en sy uitleg van dié Westerse ag-
gressie en Rusland se weerstand daarteen word puntsgewys en vry-
vertaal hieronder weergee:

l Een:  Dié konferensie het die aandag getrek van verskeie weer-
magte en Ministers van Verdediging het aan die bespreking deelge-
neem. Dit bewys dat kleur-revolusies nie beskou word as 'n interne
bedreiging waaraan binnelandse intelligensie en die polisie aandag
moet gee nie, maar as 'n eksterne daad van militêre aggressie.
l Twee: Weens die wedersydse uitwissing wat 'n botsing tussen
superkernmoondhede tot gevolg sal hê, kom kleur-revolusie as 'n
element van moderne 'hibriede' oorlogvoering na vore. Tesame
hiermee word beperkte kernoorlog of konvensionele militêre kon-
frontasie sonder kernwapens steeds oorweeg.
Kleur-revolusie is 'n uitvloeisel van die politieke skaakmat oor die

beginsel dat oorlog nie aanvaarbaar is om politieke probleme mee
op te los nie. Die politieke- en morele prys betaalbaar deur 'n staat
wat 'n oorlog inisieer, is hoër as die politieke- en morele voordeel
wat so 'n staat kry uit die beheer van sy vyand se grondgebied. Selfs
al wen so 'n staat die oorlog in 'n kort tyd en sonder noemenswaar-
dige verliese. 'n Kortstondige oorlog is nie winsgewend nie, soveel
te meer 'n uitgerekte veldtog.
l Drie: 'n Kleur-revolusie kan nie sukses hê waar daar 'n konven-
sionele revolusie heers nie. Dit kan slegs deur middel van eksterne
inmenging deur 'n eksterne mag teweeggebring word. Waar 'n kleur-
revolusie wel aan die gang gesit word, beteken dit uiteraard dat die
land die onderwerp van aggressie was. Dit is gewoonlik nie 'n pro-
bleem om die aggressor te identifiseer nie, maar dit is haas on-
moontlik om die aggressiewe bedoeling te bewys in terme van die
raamwerk van die internasionale reg, nieteenstaande die oorwig
van die bewysstukke. Die aggressor vergoeilik sy koverte ingry-
ping in die interne sake van die slagofferstaat, as 'n humanitêre daad
om menseregte te beskerm. In  terme van die Helsinkiverdrag is die
beskerming van menseregte nie 'n eksklusiewe interne aangeleen-
theid nie. Dié standpunt is aanvaar as die norm van die Organisasie
vir Sekuriteit en Samewerking in Europa (OSSE) en die VN.
l Vier: Die aggressor moet sy dade voor die internasionale gemeen-
skap regverdig. Daarom kry die aggressor normaalweg 'n mandaat
van OSSE en die VN vir sy koverte ingryping, of tree in 'n koalisie
met 'n klomp lande om die aggressie te vermom as die verwyder-
ing van 'n 'onpopulêre regering'.
l Vyf:  Dit plaas beperkings op die tipe staat wat die vermoë het
om die kleur-revolusie te gebruik. Die aggressor staat moet nie
alleenlik absolute militêre superioriteit oor die slagofferstaat hê nie,
maar moet die politieke en diplomatieke vermoë hê om interna-
sionale regverdiging vir sy ingryping te kry.
l Ses:  Soos met enige militêre operasie, moet die kleur-revolusie
haarfyn beplan en voorberei word. Afhangende van die weerstand
wat die slagofferstaat  bied, is daar verskeie opsies. Kapitulasie of
verraad van die elite is ideaal. Dit is kostedoeltreffend en die bronne
van die slagofferstaat, met inbegrip van die politieke stelsel en
administratiewe hiërargie, kan onmiddellik ingespan word deur die
aggressor in belang van sy eie politieke belange.

In geval waar die elite nie onvoorwaardelik oorgee nie, word 'vreed-
same proteste' gebruik. Deur volgehoue 'straatdruk' kom die 'hard-
koppige' elite voor groot uitdagings te staan. Hul kan vrywillig gaan,
of uiteindelik gedwing word om die mag te oorhandig aan hul meer
gemoedelike kollegas. Hul kan probeer om die protes te onderdruk
en die 'onskuldige' slagoffers op risiko te plaas wat die regime na
'bloeddorstig en diktatoriaal' sal laat lyk. Die beskuldiging van poli-
sie-brutaliteit kan ook die staat sy geloofwaardigheid  laat verloor. 
Indien die vreedsame druk na verloop van tyd nie vrugte afwerp nie

word die strategie verander na 'n gewapende oorname. Die slag-
offerstaat sal dan moet kies tussen kapitulasie of dosyne of selfs
honderde onvermybare ongevalle.
Saam met die vreedsame proteste en gewapende stryd sal die ag-

gressorstaat die politieke- en diplomatieke isolasie van die slagof-
ferstaat orkestreer. Indien die gewapende oorname van die hoof-
stad nie die gewensde uitwerking het nie, sal die aggressor hom
wend na burgeroorlog deur die regime onwettig te verklaar en poli-
tieke, diplomatieke en militêre steun aan die rebelle te voorsien.
Laastens, indien die burgeroorlog 'n dooiepunt bereik of die rebel-

le begin verloor, word daar begin met openlike ingryping onder die
dekmantel van humanitêre hulp. Hierdie sagte opsie word beperk tot
die daarstelling van geen vliegsones en wapenaflewering aan die
rebelle. Die meer aggressiewe opsie behels die bedekte voorsiening
van grondmagte wat bestaan uit vrywilligers of spesiale magte. 
l Sewe:  Ten spyte van die amptelike vreedsame karakter van die
kleur-revolusie, word die sukses daarvan gewaarborg deur die teen-
woordigheid van gewapende magte agter die rug van diplomate en
joernaliste, wat die weerstand van die elite wat wil veg, tot die ein-
de onderdruk.
Hierdie opsie is uitgeoefen in Irak, Serwië, Libië en Sirië. In Sirië

het dit egter gefaal, omdat die hulpmiddele met inbegrip van mili-
têre magte van 'n tweede supermoondheid, Rusland, ingespan is
om die wettige regering van die land te ondersteun. Die betrokken-
heid van Rusland, het die kleur-revolusie verander in 'n openlike
miltêre- en politieke konfrontasie tussen die supermoondhede, soos
die geval was in die oorloë in Korea en Viëtnam. 
Die uiteinde van 'n kleur-revolusie is dat die agressorstaat se poli-

tieke, diplomatieke, ekonomiese, finansiële en militêre oorwig, die
slagofferstaat tot onderdanigheid dwing. 
l Agt: 'n Kleur-revolusie kan nie gestuit word deur óf die kon-
solidering van die slagofferstaat se elite, óf die slaggereedheid van
die staat om hul plig uit te oefen (hul sal vroeër of later uitgeput
raak), óf deur die nasionale media nie omdat hul sal verdrink in die
meerdere tegnologiese vermoë van die aggressorstaat.
Die paraatheid van die slagofferstaat om die aggressie teen te staan

is nodig, maar nie 'n toereikende voorwaarde om die kleur-revolu-
sie te keer nie. Die kleur-revolusie kan slegs gestuit word wanneer
die slagofferstaat se elite geruggsteun word deur 'n tweede super-
moondheid, wat die aggressor op gelyke voet in alle opsigte, in alle
ondernemings/waagstukke en met alle middele kan konfronteer.
lNege: Hedendaagse kleur-revolusies is afsonderlike maneuvers van
die globale konfrontasie tussen die supermoondhede. Die Koreaanse,
Viëtnamese en ander oorloë het dieselfde elemente van konfrontasie
bevat tussen Rusland en Amerika op buitelandse grondgebied.

(Vervolg op bl. 8)

DIE KLEUR-REVOLUSIE AS BUITELANDSE
AGGRESSIE SONDER MILITÊRE MIDDELE

Kleur-revolusie is 'n relatiewe onbekende term. Dit wys heen na voorskriftelikheid ten opsigte van raskwessies deur
die groot Westerse moondhede. Dit is 'n oorlog opsigself teen regerings wat nie na hul pype dans nie. Ironies
genoeg tree Rusland tans in die bresse. ROSTISLAV ISCHENKO, 'n beroemde politieke analis en eertydse diplo-
maat van die Ukraine en tans rubriekskrywer vir die Internasionale Inligtingsagentskap, Rossyia Segodnya, som
hierdie drakoniese verskynsel in nege punte op.



Die gedagte om van Unie weg te beweeg en 'n Republiek te word
het oor 'n lang tydperk in die gemoed van Afrikanernasionaliste ge-
groei. 
Nog voor die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het, het

die strewe dat Suid-Afrika 'n Republiek moes word in 1936 reeds
deel geword van die Nasionale Party se program van beginsels.  Dit
was toe reeds dat die Nasionale Party amptelik 'n Republikeinse
party geword het. 

Na die bewindsoorname in 1948 was die Nasionale Party die
amptelike regering en toe kon die strewe na Republiekwording as
'n amptelike doelwit na 'n hoogtepunt gedryf word.

Die drie grootste kampvegters vir Republiekwording was die
leierskap van die Nasionale Party in die 13 jaar voor dié ideaal
gerealiseer het, dr. DF Malan, adv. JG Strijdom en dr. HF Verwoerd. 
Teen 1960, skaars 'n dekade na bewindsoorname, is die grondslag
vir een burgerskap, een landswapen, een vlag en een volkslied vir
Suid-Afrika reeds gelê.  

Die imperialistiese vyand het nie hiervan gehou nie en dit lei tot
die mislukte sluipmoordaanval op dr HF Verwoerd by die Randse
Skou.  Hy herstel egter wonderbaarlik  na die aanval en gaan voort
met die stryd om 'n republiek te verkry.

Referendum oor Republiekwording in 1960 

In Januarie 1960 kondig dr Verwoerd aan dat daar reeds in daardie
jaar 'n referendum gehou gaan word om die volk se wil te toets oor
die Republikeinse kwessie. Hierdie volkstemming vind plaas op 5
Oktober 1960 met slegs die enkele vraag op die stembrief:

IS U TEN GUNSTE VAN 'n REPUBLIEK VIR DIE UNIE? 
ARE YOU IN FAVOUR OF A REPUBLIC FOR THE UNION? 

Reeds met die eerste verkiesingsuitlae van kleiner plattelandse
gebiede was dit duidelik dat veral die Afrikanerkieser gereed was
vir 'n Republiek. Op 'n stadium was die Monargiste egter voor met
150 000 stemme.  Hierdie voorsprong is later uitgewis met die uit-
slae vir Welkom en ander dorpe in die Oranje-Vrystaat.  

Die uiteindelike uitslag van die referendum was 'n volslae oor-
winning vir die Republikeine met 850 458 stemme teenoor die
775 878 stemme vir die Monargiste.  'n Totaal van 1 800 748 gere-
gistreerde kiesers het gestem en daar was slegs 7 904 bedorwe
stembriewe.
Die stemme in die verskeie provinsies was as volg: 

l Kaap – 271 418 vir en 269 784 teen. 

l Natal – 42 299 vir en 135 598 teen.

l Vrystaat – 110 171 vir en 33 438 teen.

l Suidwes-Afrika – 19 938 vir en 12 017 teen.

l Transvaal – 406 632 vir en 325 041 teen.

In Januarie 1961 word die Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika in die Parlement goedgekeur. Omdat die beginsel van "Suid-
Afrika eerste" reeds stadig maar seker op alle terreine geïmple-
menteer is, was die skryf van hierdie dokument nie so 'n moeilike
opdrag nie.
Republiekwording op 31 Mei 1961 was die finale stap na vryheid

van Suid-Afrika en die uiteinde van 'n ongeveer 160 jarige stryd
teen Britse oorheersing. 

Konferensie van Statebondspremiers

Oorspronklik was dit die idee om 'n republiek binne die Statebond te
verwesenlik. Dr H F Verwoerd het onderneem dat die nuwe Repu-
bliek van Suid-Afrika binne die Statebond kon bly mits Suid-Afrika
se selfstandigheid nie daardeur in die gedrang sou kom nie. Dit is

waarom dr. Verwoerd en mnr. Eric Louw (Minister van Buitelandse
Sake) met enkele amptenare op 3 Maart 1961 na Londen vertrek waar
die konferensie gehou is. Hier is Suid-Afrika se versoek bespreek om
na Republiekwording lid van die Statebond te bly.

Na dae van bespreking en veral na Indië se dreigement om die
Statebond te verlaat as Suid-Afrika nie sy binnelandse beleid van
afsonderlike ontwikkeling prysgee nie, het dr. Verwoerd besluit om
op 16 Maart 1961 die aansoek om lid van die Statebond te bly terug
te trek. Hierdie optrede het in Suid-Afrika groot byval gevind. Dit
het selfs in Brittanje en ander Statebondslande groot agting vir
Suid-Afrika, dr Verwoerd en sy regering gebring.

Die helde-ontvangs van 'n reuseskare van meer as 40 000 wat dr
Verwoerd en sy geselskap op 20 Maart 1961 op Jan Smuts Lug-
hawe ingewag het, is getuienis hiervan.

31 Mei 1961 - Suid-Afrika word 'n vrye Republiek

Reeds die aand van 30 Mei 1961, voor die amptelike fees, het dui-
sende mense op Kerkplein in Pretoria saamgekom om die eerste
dag van die geboorte van die nuwe Republiek saam in te gaan. Dit
was koud en bewolk met reënbuie. Kerkplein was pragtig versier
met lang Oranje-Blanje-Blou-baniere teen al die geboue.  Die groot
voorste balkon van die historiese Hooggeregshofgebou is ook ver-
sier. Voor twaalfuur daardie nag sing die mense wat op Kerkplein
vergader het vir oulaas die Transvaalse- en Vrystaatse Volksliede. 

Een minuut voor twaalfuur heers daar egter 'n algehele stilte op
die plein. Dan kondig die groot klok van die Ou Raadsaal die vry-
heidsoomblik aan, want 31 Mei 1961 het aangebreek. 

Toe klink uit die monde van die teenwoordiges "Prys die HEER
met blye galme" op, gevolg deur "Uit die blou van onse hemel..."
Teen daglik op 31 Mei het meer as 40 000 mense op Kerkplein en
nog duisende in die systrate begin saamdrom.

Oor luidsprekers word die roete van die Eerste Minister en die
Staatspresident gevolg. Die Weermag- en Polisiepeletons kom aan-
gemasjeer. Die optogte beweeg om die suidekant van Kerkplein voor
die Ou Raadsaal verby en daar word aangekondig dat die Eerste
Minister, kabinetslede, ambassadeurs en ander hooggeplaastes opge-
daag het.
Dan die aankondiging: "Soos die volk sy ou President Ooswaarts

sien weggaan het, so wag hulle nou op die nuwe President se
aankoms uit die Ooste". Hulle ry met Kerkstraat op, om Kerkplein,
na die Bosmanstraatkerk. 
Eers word daar geluister na die erediens wat deur ds. PSZ Coetzee

van Bloemfontein en Hoogeerwaarde EG Knapp-Fischer van Preto-
ria gehou word. Dan lees Hoofregter LC Steyn die ampseed aan die
nuwe Staatspresident voor en duidelik antwoord hy: "In die teenwoor-
digheid van die Almagtige God sweer ek, Charles Robberts Swart,
trou aan die Republiek van Suid-Afrika."
Hierna stap die geselskap na die Hooggeregshofgebou.
Minute voor elf, net voordat die geselskap op die balkon verskyn,

breek die son vir enkele minute deur. Die erewag van hoë offisiere
verskyn, dan die Eerste Minister, daarna die ander hooggeplaastes.
Dis die eerste amptelike verskyning van die nuwe Staatspresident en
presies om elfuur verskyn Sy Hoogedele adv. CR Swart, Staatspresi-
dent van die Republiek van Suid-Afrika. 'n Blaasorkes hef die volks-
lied aan. 
Die Nasionale Saluut word aangekondig en die skare raak stil. Die

Eerste Minister kom aan die woord. Onder luide toejuiging uiter hy
die woorde: "Meneer die Staatspresident, die eerste geleentheid om
u so te noem, het aangebreek". Dan volg die res van sy toespraak
as Eerste Minister van die Republiek van Suid-Afrika.              n
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Die Suid-Afrikaanse Republiek was onlangs 55 jaar oud. SONJA VENTER kyk in hierdie artikel na die
agtergrond rondom Republiekwording op 31 Mei 1961.



Die Engelse wêreld, in besonder Brittanje, hou hul voor as die be-
vryders van die Swartes en die slawe.

Die opspraakwekkende boek, Kaap van Slawe (2012), deur
Marthinus van Bart, het weer die onderwerp van slawehandel, en
die leuen wat vandag so skaamteloos in slawemuseums as die waar-
heid voorgehou word, na vore gebring en ontbloot. 
In die hedendaagse Suid-Afrikaanse geskiedskrywing en geskiede-

nisleerplanne van skole, word die betrokkenheid by slawehandel ty-
dens die Britse besettingstydperke van 1795-1803 en 1806-1910
verswyg of net oppervlakkig daarna verwys. Die winsgewendheid
van die slawehandel en die ware betrokkenheid van die Britte word
nie geopenbaar nie!

Hollanders en Hugenote vs Britte

Tog word die rol van die Hugenote en Dietse voorouers van die
Afrikaner buite verhouding beklemtoon, hul betrokkenheid as af-
keuringswaardig beskou en word die aandag daardeur afgelei van
die mees onwaardige bedryf van mensehandel deur die Britte. Byna
by al die museums se inligtingsborde word die betrokkenheid van
Brittanje verswyg en net verwys na die "Dutch".

Kaapstad se slaweroete inligtingsbord lui soos volg: "Welcome to
Cape Town, place of many histories... For many years San hunters-
gatherers had the Freedom of this place. For more than a thousand
years... From 1650`s the Dutch East India Company claimed the
land, imported slaves, built forts and planted food gardens... In the
1800`s the town grew as the colony expanded under British rule...
Today Cape Town is the meeting place of Africa, Europe and Asia
but long divided by slavery, segregation and apartheid..."
Bogenoemde verwys net na die "Dutch" as slawehandelaars en na

die Britte as die opbouers en ontwikkelaars van die Kaap. Die Britse
aandeel aan slawehandel word verberg!

Die Iziko Slawemuseum Kaapstad maak die volgende stelling:
"The Cape of Slaves, a hidden history:  For 180 years the Cape was
a slavery society, build on the labour of imported slaves and their
descendants... The first slaves were brought in 1658 by the Dutch
East India Company... 63 000 men, women and children were
shipped to the Cape as slaves between 1658 and the early 1800`s..."
By dieselfde museum word in die tydlyn ("Timeline for slavery at

the Cape") geen melding gemaak van die Britse aandeel in die han-
del van slawe nie, maar wel "1795: British take over control of the
Cape" en "1807 British government abolishes the slave trade in the
British Empire".
'n Plakkaat lui as volg: "Slaves were transported by sea. VOC ships

sailing to the Netherlands from the East carried slaves who were
sold officialy and unofficially to the Cape colonists, after Britain
abolished the import of slaves to their colonies. Prize Slaves were
brought to the Cape...".
Hierdie "Prize Slaves"  is die slawe wat gered is van slawehande-

laars se skepe deur Brittanje en aan die Kaap oorhandig is as wer-
kers. Weereens beklemtoon dit dat die Nederlanders die slawehan-
delaars was en word Brittanje se aandeel doelbewus verswyg en
hulle voorgehou as die verlossers.
Die Afrikaner word as die sondebok voorgehou en die rede vir die

Groot Trek was glo hoofsaaklik te wyte aan die boere se weiering
om slawe vry te laat.

Swart slawehandel in Afrika deur die Portugese, Arabiere, die
Midde-Ooste asook Indië en Asië word ook verswyg. 

Nêrens word daar verwys na die blanke slawekinders wat deur
Brittanje na die Kaap gestuur is en dit word ook nie genoem dat die

Zoeloes onder Shaka en Dingaan deelgeneem het aan 'mensehandel'
en 'volksmoord' van ander Swartstamme nie. 

Brittanje die Slawehandelaar

Kommissaris-Generaal JAde Mist teken in 1793 die getal van 16 767
slawe teenwoordig in die Kaap aan. 
Met die eerste oorname van die Kaap deur Brittanje (1795-1803),

verdubbel die aantal slawe bykans na 30 129. Dit is die grootste
getal slawe wat ooit in die geskiedenis in so 'n kort tyd in die Kaap
aangekom het.
Met die tweede Britse besetting vanaf 1806 het die getal slawe met

nog 33 000 toegeneem! Hierdie feite word vandag verdoesel.  In die
hersiene geskiedenis- en skoolleerplanne word die skuld op die Afri-
kaner geplaas. Dit word aan die wêreld voorgehou dat Brittanje in
1807 alle slawehandel en invoere van slawe na sy kolonies verbied
het.  Noemenswaardig, is dat die Nederlandse Bataafse regering met
die herowering van die Kaap (1803-1806) slawehandel afgeskaf het,
nog voordat Brittanje dit op hul wetboek geplaas het. Hierdie feite
word egter weggelaat in hedendaagse geskiedenis om die Engels-
man in Suid-Afrika en in die wêreld as die verlossers voor te hou.

Die Iziko-Slawemuseum beeld die Britse-bevrydingsaksie, "The
Abolition of Slavery", breedvoerig uit en verwys vaagweg na die
Britse slawebedryf. Slawerny is egter nie beëindig in 1807 nie, maar
net vervang met ander benamings: "Prize Negroe"-slawe wat
"gered" is van slawehandelaars en "Indentured Apprentice". 

Hierdie Slawe is egter nie in 1834 "bevry" nie, maar het vir jare
sonder vergoeding vir hul "masters" gewerk. Die slawerny het
voortgeduur tot laat in die negentiende eeu onder Britse bewind en
is vanaf 1904 tot so laat as 1910 voortgesit deur die "Randlords"
(Myneienaars) met die goedkeuring en medewerking van die Britse
owerheid in die goudmyne van die Witwatersrand.
Volgens Marthinus van Bart word die feitlikheid van dié slawerny

vanaf 1800 tot 1910 slegs in ‘n enkele sin geïnsinueer en word die
uitbeelding in die museum gesluit met die onware stelling dat dit
grootliks tot voordeel van alle wit Suid-Afrikaners gestrek het. Van
Bart wys daarop dat een van die uitvloeisels van die goudmyn-
bedryf, die Anglo-Boereoorlog (Tweede Vryheidsoorlog), met sy
verlies van sowat 27 000 Boervrouens en kinders in Britse konsentra-
siekampe, beslis nie tot voordeel van die Afrikaner gestrek het nie. Die
mynmagnate en Brittanje het die reuse winste van die goudbedryf vir
hulself gevat om hul wêreldryk die "British Empire" uit te bou.
Professor H Thomas, geskiedkundige van politieke studies aan die

universiteite van New York en Boston skryf in sy boek, The Slave
Trade; The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870, dat Brit-
tanje 12 000 skeepsvaarte na Afrika, tot sover as Mosambiek onder-
neem het en sowat 2.6 miljoen Swartes in slawerny ontvoer het.
Marcus Rediker, professor in geskiedenis van Pittsburg, sê dat meer

as 300 000 Britse seemanne gedurende 1700-1808 en duisende
Britse en Amerikaanse skepe betrokke was in die slawehandel. Meer
as 2.6 miljoen Swartes is as slawe na die Karibiese eilande en die
Amerikas ontvoer. 
Alhoewel in hierdie artikel verwys word na die Britte en die Swar-

tes se aandeel in die slawehandel, was volke uit die Midde-Ooste,
Noord-Afrika en Arabië ook betrokke.

Die Britte het van die slawehandel 'n winsgewende besigheid ge-
maak en self daarna verwys as "Black Gold". Die winste was uitste-
kend en Jan Alleman kon daarin deel deur geld daarin te belê of aan-
dele te koop. Die totale vervaardigingssektor, mynbou, plantasies 
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Die verdrukking en onderdrukking van die Swartes in Suid-Afrika word voor die deur van die Afrikanervolk gelê. Die

Afrikaner word vandag wêreldwyd voorgestel as die slawehandelaar wat geweier het om die slawe vry te laat – die

moordenaar van duisende slawe en Swartes in Suid-Afrika. 'n Grondrower wat grond gesteel het van die wettige

eienaars en hulle in slawerny gedompel het tot vandag toe. Wat is die waarheid hieroor?



ens. was afhanklik van slawe arbeid. Geen vergoeding is aan 'n slaaf
betaal nie en die slawekinders wat gebore is, was ook die eiendom
van die slaaf se eienaar. 

Rediker skryf: "The slave trade, and indeed the entire complex of
slavery... strongly supported the national and imperial economic
interests of Great Britain." Die slawehandel was 'n onuitputlike
bron van welvaart en vlootkundige mag vir Brittanje en met die uit-
breiding van sy kolonies deur die besetting van lande regoor die
wêreld, skep hy vir homself 'n slawemark wat vir honderde jare win-
ste voortbring.

Britse koningshuis, Anglikaanse Kerk 
en slawehandel

Die Brit, met al sy wetgewende liggame, koningshuis, regering as-
ook sy kerk, is voor in die linie met aanvalle op die Afrikaner. Die
Afrikaner word veroordeel oor sy verlede en apartheid word gelyk-
stel aan slawerny terwyl Brittanje vandag as die 'bevryder' van Afri-
ka voorgehou word.  Tog is dit onomwonde die teendeel: Die totale
ineenstorting van Afrika lê voor die deur van Brittanje. Die moord
en doodslag, nie net van Swartes wat tot vandag voortduur nie, maar
ook van duisende Afrikanermans, vrouens en kinders.Britanje is
skuldig aan Volksmoord!
Brittanje se inmenging in Afrika, die uitwissing van grense tussen

etniese groepe en die samevoeging van die groepe oor hul tradisio-
nele grense het gelei tot die dood van miljoene Swartes in Afrika. Van-
dag staan Brittanje ook skuldig teenoor die Blankes van Afrika –
duisende moorde as gevolg van die verwydering van grense tussen
die Swartes en Blankes. Daagliks beleef ons moord teen die Afrika-
nervolk soos moontlik gemaak deur die verwydering van die grense
van Blank Suid-Afrika, deur die sogenaamde "Bevryder", Brittanje.

Koningin Elizabeth I en die opvolgende konings soos James I,
Charles I en Charles II, het uitermatige bedrae geld in die slawehan-
del belê. Dit is ook alombekend dat hul aan die hoof van die Angli-
kaanse Kerk (Church of England) gestaan het. Die kerk het self slawe
in diens gehad in suikerplantasies by Barbados, waar 411 slawe aan-
gehou is en opsigters met sambokke die maksimum werk uit hul ge-
looi het. Prof Hugh Thomas skryf: "There is no record in the seven-
teenth century of any preacher who, in any sermon, whether in the
Cathedral of Saint-Andre in Bordeaux, or in Bordeaux, or in a Pres-
byterian meeting house in Liverpool, condemned the trade in Black
slaves".

Die Britse Kroon het ‘n handelsorganisasie daargestel om slawe-
handel te reguleer en wetgewing daarvoor is ontwikkel soos die Wet
van 1662 XII, en Wet III van 1662)
Die wette het bepaal dat:

* Geen slaaf wat gedoop of gekersten word sal as vry geag word nie.
* Die kinders wat gebore word, word as slawe geag en bly die eien-
dom van hul eienaar. 
* Swartes word beskou as "of wild, barbarous and savage nature"
en "strict severity and punishments" moes toegepas word weens hul
primitiewe aard.

Slawe-eienaars is deur die wet vrygestel en van alle blaam onthef
indien 'n slaaf weens lyfstraf of dwangarbeid sou sterf.

In geen tydstip in die bestaan van die Afrikanervolk is daar sulke
wetgewing voorgestel of aanvaar nie. Vryheid is hoog geag en die
Trekkers het self verklaar dat geen persoon in 'n staat van slawerny
geplaas mag word nie. Tog word die Afrikaner se lewensoortuiging
van afsonderlike ontwikkeling (apartheid) voorgehou as die uit-
vloeisel en voortsetting van slawerny. In die graad 10 geskiedenis-
handboek word die onderdrukking van die Swartes deur die Neder-
landers en Franse Hugenote en die Swartes se 'bevrydingstryd' voor-
gehou as 'n direkte uitvloeisel van die slawerny. 
Hierdie leuen word vandag wêreldwyd as die waarheid verkondig.

Die verantwoordelikheid rus op die Afrikanerouer om hierdie leuen
ongedaan te maak en hul kinders te bewapen met die waarheid oor

die slawehandel, die grondkwessie en apartheid.
Die Afrikaner moet sy vyand, die geldmag en hul medewerkers,

ontbloot.

Die waarheid oor apartheid

Apartheid was juis die beleid wat die Swartman sou bevry van die
wêreldse imperialisme en werklik sou bevry van slawerny, waar hy
homself kon regeer volgens sy eie aard en tradisies, los van die Wit-
man se sogenaamde onderdrukking in sy eie grondgebied. Die Afri-
kanervolk het dieselfde aanspraak op dit wat aan hom behoort.
Dr. HF Verwoerd verwoord dit soos volg: "Ons moet sorg dat die

buitewêreld besef dat hier ‘n nuwe tydperk ontstaan, 'n tydperk
waarin die Blanke wegkom van diskriminasie teenoor die Bantoe
waar sy eie gebiede betref; dat hy hom plaas op die eerste stap tot
volle ontwikkeling... tot eie onafhanklikheid toe.

“Ons het 'n land beset wat kaal was. Die Bantoe het ook na hierdie
land gekom en sekere dele vir hulself beset. Dit is in ooreenstem-
ming met die denkrigting van Afrika om aan hulle daardie volste
regte toe te staan wat ook ons, ... dat alle mense behoort te hê. Ons
glo in die verskaffing van daardie regte vir daardie mense, in die
volste mate in daardie deel van Suid-Afrika wat hul voorvaders vir
hulself gevind het en beset het maar ons glo ook in ewewigtigheid,
ons glo daarin om presies daardie selfde geleenthede binne die
bereik van die Witman te laat in die gebiede wat hy beset het."

Dít was die vryheid van apartheid! Soos die Voortrekker dan ook
beloof het: "Dat die beginsel van ware vryheid hoog gehou sou
word,....niemand sou in 'n toestand van slawerny gehou word nie en
dat die doel en begeerte van die Trekkers was om in vrede en vriend-
skap met die inboorlinge te leef. Geen volk sou gemolesteer en aan
niemand die geringste eiendom ontneem word nie".
Dít is apartheid, die uitlewing van God se skeppingsorde.
Dit het tyd geword om die vyand te ontbloot: die Swartman se aan-

deel in slawehandel, 'n tradisie wat van voor Shaka tot vandag toe
nog voortleef. Voorheen 'slawehandel' maar nou 'mensehandel'. Die
oorgrote meerderheid slawe is deur die Swartman van Afrika ge-
vange geneem en verhandel aan die slaweskepe, soms net verruil vir
drank en silwer. Dit moet ontbloot word en aan die groot klok ge-
hang word. 
Bankinstellings wat tot vandag bestaan soos byvoorbeeld. Barclays

en The Bank of England, het miljoene ponde uit slawehandel bedry-
wighede gemaak. Later het hul sanksies teen die Afrikanervolk in-
gestel. Kerklike groepe soos die Katolieke- en Anglikaanse kerk wat
self slawe aangehou en mishandel het, het later terroriste groepe van
wapens en geld voorsien om die Afrikaner te vernietig.
Die Britse en Joodse geldmag het 10 miljoen blankes, waarvan die

meeste kinders was, weggevoer en sommige in die Ooste aan Mos-
lemlande verkoop. Ongeveer die helfte van hulle het op die skepe
gesterf. 

Die Afrikanervolk het geen aandeel in die slawehandel nie, maar
het homself alleenlik bemoei met vryheid!
Die klagtes van slawerny teen die Boere in die ZAR is ondersoek

deur die liberale biskop Colenso, 'n voorstander van Swart regte in
1881 en sy verslag lui as volg: "I have done what I could to dissi-
pate the charge against the Boers of ill-treating and enslaving
natives.  The fact that 800 000 natives were living under the Boer
Government without running over to Natal for protection is enough
to show that these charges are groundless and false and that the
natives even prefer the Boer rule to our own".
Regter Carl Jeppe skryf in Kaleidoscopic Transvaal: "One charge

made against the Boers – that of slavery – may be disposed of in a
few words.  At the time of the 1877 annexation diligent search was
made for some one to be liberated, but to the great disappointment
of Exter Hall and its friends, not a single individual could be found
whose fetters might have been sundered."
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Moderne kleur-revolusies is 'n tipe hibriede oorlog wat deel uit-
maak van die konfrontasie tussen Rusland en Amerika.

Dit is nie oorlog as 'n uitbreiding van beleid met ander middele
nie (volgens Clausewitz), maar die kleur-revolusie is wel 'n uit-
breiding van oorlog deur ander middele.

Vanuit 'n Russiese perspektief gesien, was hulle sonder sukses
betrokke in dié tipe oorlogvoering in die 1990's, lank voor hul die
kleur-revolusie kon identifiseer as 'n oorlog. Maar vir die laaste
twee jaar het hul dit suksesvol beveg.

Kommentaar

Bogenoemde ontleding van kleur-revolusies en die betrokkenheid
van buitelandse magte, is dieselfde patroon wat sedert die vroeë
1960's in Suid-Afrika toegepas was. Die kleur-revolusie het onder
die bewind van Dr. H F Verwoerd misluk en is hy gewelddadig uit
die weggeruim. Na dié sluipmoord, is die revolusionêre prosesse
voortgesit. Die verskil tussen die geval van Suid-Afrika en onlang-
se gebeure in onder andere Sirië, is dat 'n tweede supermoondheid
nie betrokke geraak het nie. Die gevorderde stadium van verwe-
senliking van die Nuwe Wêreldorde, waar naakte kapitalisme en
kommunisme dieselfde doelwitte nastreef, het moontlik die betrok-
kenheid van 'n tweede moondheid onnodig gemaak. Alhoewel
Suid-Afrika vir dekades uitgehou het teen die Westerse super-
moodhede, het stelselmatige verraad deur die sogenaamde elite
(FW de Klerk & Kie) uiteindelik Suid-Afrika se ondergang bete-
ken en groot winste vir die Nuwe Wêreldorde is daaruit geput.

Ischenko se uitleg van kleur-revolusies, onderstreep die benarde
toestand waarmee die Afrikaner gekonfronteer word. Die Afrika-
ner smag na vryheid en die Nuwe Wêreldorde smag na ons na-
tuurlike hulpbronne. Ons hulpbronne is reeds van ons vervreem,
ons politieke mag is reeds vervreem, ons taal is vertrap, ons grond
gaan onteien word en ons lewens is niks werd nie. En géén tweede
moondheid, super of nie, gaan ons te hulp snel nie. Die Afrikaner
opsigself, al het hy net die klere aan sy lyf oor, bly 'n bedreiging.
Die rede is voor die handliggend. Die klein oorblyfsel Afrikaners

het 'n God, 'n unieke God Drie-enig, by Wie niks onmoontlik en
niks onomkeerbaar is nie!                                                         n

Die Afrikaner en die
slawekwessie (vervolg)

Besoek gerus die ANB se webwerf by:

www.anbsa.co.za

Die kleur-revolusie as buitelandse aggressie
sonder militêre middele (vervolg)

Hierdie inligting word vandag weerhou van ons kinders, ja, selfs die
Swartes word mislei. Ons kinders word in die skool gebreinspoel
deur herskryfde geskiedenis om skaam te wees vir hul verlede. Die
Swarte word opgestook om die Afrikaner in besonder te haat weens
die 'wreedheid' wat die Afrikaner teen hom sou pleeg. Kader Asmal
lei die skoolhandboek soos volg in: "Dat hierdie geskiedenis in die
handleidings so verpak en gevorm is, dat dit aan die eise van die
regering en van die Instituut vir Geregtigheid en Versoening se
ideale moet voldoen", dus kan mens aflei dat dit nie noodwendig die
waarheid hoef te wees nie, maar 'n politieke einddoel nastreef, dus
'n leuen.
In sy slotwoord in Kaap van Slawe, maak Marthinus van Bart die

volgende opmerking:"Die ou spreekwoord 'Kennis is mag' is 'n
ewige waarheid, maar daar ontbreek 'n ewe belangrike teenpool:
'Onkunde lei tot slagofferskap'".

Hoeveel Afrikanerslagoffers van hierdie nuwe propoganda-ideo-
logie het al die Iziko-Slawemuseum besoek en is bewus van die
sterk negatiewe boodskap wat daar vir solank reeds teen hulle en hul
voorgeslagte die wêreld ingestuur word? Hoeveel ken die geskiede-
nis goed genoeg om te besef watter verdraaiings   en variasies van
leuens daar hoogty vier? Hoeveel onderwysers is toereikend in hul
vakgebied onderlê en hoeveel ouers weet wat aan hul kinders op
skool geleer word en waarmee hul inderdaad gebreinspoel word?
Die plig rus op die Afrikanervolk om die nageslag te bewapen met

die waarheid, sodat daar gesê kan word: "Julle kan verkies om weg
te kyk, maar nooit sal julle kan sê dat julle nie geweet het nie!" n

RONNIE MITCHELL OORLEDE
Met leedwese het ons verneem van die afsterwe van Ronnie Mitchell. 
Ronald Kenneth Mitchell, gebore op 10 Desember 1939, was van

Skotse afkoms. Hierdie beskeie maar vurige Afrikanernasionalis,
was nie net die voorsitter van die Pretoria Trans Magaliestak nie,
maar ook 'n Stigterslid en Beskermheer van die ANB. 
Ronnie was vroeër 'n werknemer van die Suid-Afrikaanse lugdi-

ens en het die afgelope jare 'n leidende rol gespeel in die stryd om
beter voordele vir pensioentrekkers te beding.

Tydens die HNP Hoofbestuursvergadering van 19 Junie 2004,
waar die Roodt aangeleentheid hewig debatteer was, het Ronnie 'n
voorstel ingedien dat die saak tot stemming gebring word. Het die
voorsitter destyds hieraan gehoor gegee, sou daar heerwaarskynlik
nie 'n skeuring in die HNP plaasgevind het nie. Dié aangeleentheid
het tydens die Hooggeregshofsaak in 2006 te berde gekom en nadat
die advokate na die bande van die Hoofbestuursvergadering gelui-
ster het, is dit deur die hof bevestig dat daar wel so 'n voorstel was.
Dit het 'n wending in dié saak gebring.

Ronnie se gade en seun het hom onlangs ontval. Sy dogter is
woonagtig in Australië.
As een van die getrouste bywoners van die ANB Hoofbestuurs-

vergaderings en feesdae, sal Ronnie se insette baie gemis word en
koester ons sy nagedagtenis.

n


