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WAT HET VAN FW DE KLERK SE
VOORSPOED-BELOFTES GEWORD?
WAT het geword van FW de Klerk se voorspoed-beloftes van 2
Februarie 1990? 
Met hierdie dringende vraag het mnr. Koos Venter, voorsitter van

die ANB, Hoofbestuurslede van dié beweging by die onlangse
Hoofbestuursvergadering in Verwoerdburg, daarop gewys dat ons
vanjaar reeds die 18de herdenking van daardie verdoemende
Rooivrydag toespraak beleef het.
Mnr Venter het gesê dit beteken dat 'n hele geslag Afrikaners nou

reeds opgegroei het in die "nuwe" Suid-Afrika, wat daardie dag
deur De Klerk aangekondig is. Onder die regime se nuwe wette is
'n kind deesdae mondig op 18. Dit beteken ook dat De Klerk se
Rooivrydag toespraak vanjaar op 2 Februarie mondig geword het. 
Op 11 Februarie vanjaar het ons ook die 18de herdenking beleef

van die dag waarop die kommunis en terroris, Nelson Mandela, uit
die tronk vrygelaat is. Vandag word hy regoor die wêreld byna as
'n afgod verhef.
Mnr Venter het aangehaal uit De Klerk se toespraak van destyds,

soos dit opgeteken staan in 'n boek wat sy broer, Wimpie, oor hom
geskryf het. Drie kenmerke van daardie toespraak staan veral uit
as dit vandag beoordeel word.
Eerstens het De Klerk belowe dat die "pad van groeiende geweld,

spanning en konflik verby is".  Hy het gesê dat die nuwe pad van
die NP 'n tydperk van "heropbou en versoening" sal laat aanbreek.
Hierdie uitsprake klink vandag só gek, dat die bitter ironie daarvan
'n mens kan laat stik, het mnr. Venter gesê. Die bloed van derdui-
sende onskuldige slagoffers van moord en doodslag in die "nuwe"
Suid-Afrika roep uit om De Klerk tot verantwoording te bring vir
daardie belofte van destyds.
In die tweede plek was daar De Klerk se beloftes van werkskep-

ping en ekonomiese voorspoed, wat 'n groot deel van sy destydse
toespraak uitgemaak het. Ook dít maak vandag 'n gek van FW de
Klerk voor die ganse wêreld. Suid-Afrika is vandag, 18 jaar later,
'n sprekende voorbeeld van nog 'n Afrika-land wat onder Blanke
bewind vooruit geboer het en tot 'n magtige moondheid op die
kontinent opgebou is, maar wat binne net 14 jaar sedert die ampte-
like oorname van die ANC algehele openbare verval en agteruit-
gang beleef weens onbevoegdheid, korrupsie en misdaad.

Die derde aspek van FW de Klerk se destydse toespraak wat
vandag weer aandag moet geniet, is die feit dat hy die land destyds
verseker het dat kommunisme geen gevaar meer inhou vir die
vrede en voorspoed in ons land nie. Daarom het hy al die orga-
nisasies wat destyds verban was ontban en met die ANC begin
onderhandel oor die toekoms. Mnr. Venter het gesê die nuuste ver-
wikkelinge in die ANC-geledere bewys juis dat die kommuniste
vandag sterker staan as ooit tevore. Met Jacob Zuma as die logiese
toekomstige staatspresident van die land en met al die ander kom-
muniste rondom hom vergader, kan daar vir Suid-Afrika net een
pad wees -- die pad van sosialisme en 'n kommunistiese diktatuur.
Mnr. Venter het beklemtoon dat die ANB nie 'n politieke party is

nie, maar 'n nasionalistiese beweging. Om egter 'n nasionalistiese

stryd te voer sonder om met die politiek deurmekaar te raak, is on-
moontlik. Ons nasionalistiese stryd gaan oor die wel en weë van
ons volk. As ons dus wil praat oor die verlede, hede en toekoms
van ons stryd, kan ons nie anders as om ook die politiek te
bespreek nie. Ons toekoms hang af van die ontwikkeling in die
politiek. Daarom sal dit onverantwoordelik en futiel wees om oor
kulturele koeitjies en kalfies met mekaar te praat en die ontwik-
keling in die politiek te ignoreer as ons werklik die erns van ons
situasie in oënskou wil neem.

Mnr. Mornay Jansen het in sy finansiële verslag aan die Hoof-
bestuur bevestig dat die ANB se finansies gesond is, maar hy het
ook weer beklemtoon dat daar meer debietorders gewerf moet
word om te verseker dat ons propaganda soos die Nuusbrief meer
gereeld versprei kan word.

'n Baie positiewe gees het geheers by dié eerste Hoofbestuurs-
vergadering van die ANB vir 2008. Mnr. Johann Grobler, onder-
voorsitter van die ANB, het as voorsitter by die vergadering opge-
tree. 

Die ANB se leuse is ook op die vergadering vasgestel. Hoof-
bestuurslede was dit eens dat die leuse van die Afrikanervolk, wat
onder die nasionalistiese Afrikanerregering van weleer vasgestel
is, ook die ANB se leuse moet wees. Daarom is besluit dat die
ANB se amptelike leuse "Eendrag maak mag" sal wees.

Na afloop van die Hoofbestuursvergadering is lede van die
Hoofbestuur en gaste weer getrakteer met 'n heerlike middagete,
wat deur mev. Sonja Venter en haar span voorberei is.             

Mnr. Koos Venter, voorsitter van die ANB, het dié
beweging se eerste Hoofbestuursvergadering van 2008

op 9 Februarie vanjaar toegespreek. 



Die waarheid oor die ekonomie
"The lady doth protest too much, methinks." Hierdie aanhaling van
prins Hamlet se ma, koningin Gertrude, in die beroemde Shake-
speare verhaal, kom onwillekeurig by 'n mens op as jy deesdae
lees, sien en hoor wat die massamedia soms te sê het oor die Suid-
Afrikaanse ekonomie.
Slaan 'n mens vandag 'n koerant oop of skakel jy die TV-nuus aan,

probeer almal ewe hard om ons te oortuig dat die land se ekonomie
nie regtig so diep in die moeilikheid is nie. Dan lees 'n mens koe-
rantopskrifte soos "SA is nie op pad na 'n resessie" (Rapport 10
Februarie 2008) of "Ekonomiese groei steeds op dreef" (Sake Beeld,
12 Februarie 2008). Ontleed 'n mens egter hierdie berigte, is dit
gewoonlik spekulatief en onwetenskaplik geskryf. Dit is boonop
altyd dieselfde (verdagte) ekonome wat sulke uitsprake maak.
Lees en luister 'n mens egter na geloofwaardige ekonome, wat hul

uitsprake wetenskaplik en met statistiek en syfers staaf, lyk die
prentjie anders. 

Soms kan selfs die verdagte ekonome die krisis egter nie weg-
steek nie. Hier en daar is daar selfs 'n ekonoom wat openlik begin
waarsku dat die gevaarligte helder brand. Maar dit is opmerklik dat
tydige waarskuwings oor 'n wankelende ekonomie gewoonlik
byna onmiddellik opgevolg word deur een of ander "kenner" wat
sus en paai en die massas probeer wysmaak dat dit nie eintlik so 'n
groot krisis is as wat almal mag dink nie.

As 'n mens die globale prentjie ten opsigte van die ekonomie
ontleed, kom jy gou agter dat 'n moontlike wêreldwye depressie
nie meer so vergesog is nie. Die politieke situasie rondom die
ANC-regime se onbeholpenheid versterk natuurlik Suid-Afrika se
kanse om een van die eerste kaartehuise te wees wat sal intuimel.

Wees voorbereid!
Kort voor die 1994-verkiesing was daar baie vrees en onsekerheid
onder Afrikaners. Destyds het baie van ons voorberei vir 'n toe-
stand van chaos en moontlike burgeroorlog. 
Later is ons deur die liberaliste gespot oor ons logistieke voorsorg

vir die moontlike krisis, soos die blikkieskos en ander voorrade wat
ons opgegaar het.
Dinge het baie verander. Destyds het die liberaliste saam met die

Swart kommuniste verkondig dat 'n utopie in Suid-Afrika aange-
breek het. Vandag hardloop daardie liberaliste heel voor in stringe
landuit. Van hul utopie het net verval, misdaad en chaos oorgebly.
Ons het die afgelope 24 maande nou reeds situasies van ernstige

tekorte aan brandstof, elektrisiteit en ander lewensmiddele beleef.
Vir elkeen van hierdie probleme was daar die een of ander flou
verskoning. So ook vir die feit dat al hoe meer berigte van besoe-
delde water in sommige gebiede voorkom. In ander gevalle was
plattelandse dorpe soms vir dae sonder vars water in hul krane.
Enige persoon wat vandag nog wil ontken dat Suid-Afrika teen 'n

snelle tempo afstuur op presies dieselfde pad as ons buurland,
Zimbabwe, is òf naïef òf 'n agent van die kommuniste self. Wees
daarom gewaarsku en begin gerus maar weer om logistiese voor-
sorg te tref vir krisistye wat kan kom.
Die ANC-regime se beleid om die ekonomie te kook deur so min

as moontlik geld aan instandhouding en uitbouing van infrastruk-
tuur te bestee, kan daardie krisistye vinniger laat realiseer as wat
selfs die grootste pessimis mag dink.

Jacob Zuma en die ANC
Na maande en jare se bespiegeling en woelinge het die ANC se
langverwagte konferensie van Desember 2007 toe gekom en ge-
gaan. Met die klinkende oorwinning van die Zuma-kamp by daar-
die geleentheid is dit nodig om weer te gaan kyk na enkele frases
wat in die kommentaar-kolom van hierdie Nuusbrief gepubliseer is
in Oktober 2005. Destyds het Jacob Zuma se toekoms duister
gelyk. Hy is kort tevore deur Thabo Mbeki afgedank, nadat sy kor-
rupte verhouding met Shabir Shaik in die hof ontbloot is. Die mas-
samedia het onomwonde die persepsie gevestig dat Zuma se poli-
tieke loopbaan verby is. In hierdie Nuusbrief het ons egter destyds
soos volg oor hom geskryf: 

"Oor die algemeen word daar aanvaar dat Zuma die einde van
die pad bereik het as politieke figuur en belangrike ANC-leier. As
die groter prentjie rondom Zuma en die hantering van sy huidige
posisie vanuit kommunistiese oorde egter bekyk word, kan sake
dalk anders lyk. Voeg hierby sy rol in die verlede en sy profiel binne
ANC-geledere, en dit kan stof tot nadenke word wat dalk vir 'n ver-
rassende wending in die toekoms van die Suid-Afrikaanse  politiek
kan sorg... 
"...Niks in die politiek gebeur toevallig nie. Veral nie die ontwikke-
ling van 'n politikus se loopbaan as hy geoormerk is vir 'n belang-
rike taak nie. Daarom moet 'n mens nie alleen gaan kyk na Thabo
Mbeki se hantering van die Zuma-kwessie in die ANC en in die
regering nie. Dis belangrik om ook die verlede te bestudeer en dan
projeksies na die toekoms te kan maak, solank sekere gegewe
werklikhede in die politieke arena nie misgekyk word nie...
"...Die heel belangrikste gegewe werklikheid, wat al te graag deur
die massamedia misgekyk word, is die feit dat Suid-Afrika tans
gebuk gaan onder 'n kommunistiese regime. En net soos wat hier-
die kommunistiese regime se doen en late vir dekades lank beplan
en bestuur is deur die bewakers van die kommunistiese meester-
plan, sal dit ook noukeurig beplan en georkestreer word in die toe-
koms. Hierdie feit is die heel belangrikste vereiste om te verstaan
as enige politieke ontleder wil bepaal wat op die oomblik aan die
gang is in Suid-Afrika. Daar kan tussentydse opstootjies en woe-
linge plaasvind, maar uiteindelik sal die bewakers van die kommu-
nistiese meesterplan sorg dat dié plan op koers bly. Om dít egter reg
te kry, moet die regte manne in die regte posisies geplaas word...
"...Uiteindelik is Thabo Mbeki ook maar net nog 'n pion van die
kommunistiese meesters. As hy opgebruik is, sal hy ook uitgespuug
word. Maar dan sal daar 'n leier na vore moet tree wat in die beste
belang van die kommuniste kan optree. In die lig van die same-
stelling van die bevolking van Suid-Afrika, die sosio-ekonomiese
stand van die massas én die kulturele agtergrond van die massas
sal dié leiersfiguur tegelyk korrup, diktatoriaal en charismaties/-
populisties moet wees. Daarby sal hy vir die grootste deel van die
massas aanvaarbaar moet wees as 'een van hulle' in meer as net
die opsig van ras en velkleur, maar ook in die uitleef van sy aard
en karakter. 'n 'Swart Engelsman' sal nié deug nie. Maar 'n korrup-
te, byna ongeletterde populis met vyf vrouens, 'n 'struggle' rekord
waarmee die gewone Swartman hom kan vereenselwig en 'n onbe-
twisbare dosis van die kultuur van Afrika as deel van sy monde-
ring, sal die perfekte kandidaat wees. En dít is Jacob Zuma. Om
alles te kroon is Zuma boonop 'n top kommunis! Kortom, Jacob
Zuma is uitgeknip vir die rol van die kommunistiese diktator, wat
ná die tweede revolusie die leisels moet oorneem in Suid-Afrika!"

Hierdie aangehaalde gedeelte word nie herhaal om te spog met
die korrektheid van ons ontleding destyds nie. Nee, dit word juis
aangehaal om te beklemtoon dat dit baie maklik is om logiese en
akkurate projeksies te maak as die aard en doelwitte van die kom-
munistiese vyand bestudeer word.
Laat dit vir ons almal weer as dringende waarskuwing dien: Die

kommunistiese vyand is volstoom aan die opmars in Suid-Afrika.
Hul einddoel met die Afrikanervolk is geen piekniek nie. Nee, hul
einddoel is uitwissing en vernietiging. Wees gewaarsku!          
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"Hy wat goedgelowig is, word maklik gekul", so sê die woorde-
boeke. Omdat die deursnee Afrikaner self in die verlede deur
opregtheid gekenmerk was, is dit nie 'n vreemde eienskap om
goedgelowig te wees nie. Dit is egter die spreekwoordelike dood in
die pot, wanneer goedgelowigheid gepaard gaan met 'n onvermoë
om te onderskei tussen goeie en kwade/misbruik-bedoelings. Dit
moet bygesê word, dat dié van ons wat meer so dan ander, soos
snuffelhonde reageer op oënskynlike goedgesindheid van misbrui-
kers, dit te danke het aan die Jaap Marais-leerskool. Ook dien ver-
meld te word dat die Kouga Kultuur Komitee wat deur die Solida-
riteit-slapriem gevang is, geen moeite en opoffering ontsien om jaar
na jaar 'n treffende Geloftefees vir die Oos-Kapenaars en vakansie-
gangers by die Hananja Akademie aan te bied nie. Die doel van
hierdie artikel is dus geensins om die Komitee onder verdenking te
plaas nie, maar om die kollig te plaas op die misbruikers van Afri-
kanererfenis en -erns. 

Geloftedag en Solidariteit is direkte teenoorgesteldes. Eersge-
noemde weerspieël Godsgenade en laasgenoemde mensemag. Ge-
sien deur die bril van Afrikanernasionalisme is Godsgenade alles
en mensemag sonder Godsgenade, niks werd nie. Die insident by
die Kouga Geloftefees waarna hierbo verwys word, was 'n ampte-
lik beplande reklame-veldtog van Solidariteit, soos bevestig deur
Flip Buys se sekretaresse. Dit kan aanvaar word dat hierdie nie 'n
geïsoleerde insident was nie, aangesien die reklame-veldtog deur
die feeskomitee van Solidariteit beplan is. 

Agtergrond en insident
Een van Solidariteit se Hoofraadslede in die Oos-Kaap, het aange-
bied om die bestaande Kouga Kultuur Komitee-sangbundels gratis
te vermeerder vir die 2007 fees. Onder die item "bedankings" op
die feesprogram, kry die Solidariteit Hoofraadslid toe sy pond vleis
in die vorm van reklame vir die mensemag-vakbond. Reklame,
kompleet met yskasmagnete, pamflette, lidmaatskapaansoekvorms
en les bes, 'n groete boodskap van die Uitvoerende Hoof van
Solidariteit, Flip Buys. 

Misbruik, gepleeg deur 'n ekonomies ingestelde mensemag-vak-
bond, wat nie net "werkers" se individuele vryheid/regte verabso-
luteer en kollektief beding nie, maar ook slegs met die Afrikaanse
taal identifiseer en nie met die ganse geskiedenis van die Christen
Afrikanervolk as blanke ras nie. Dít staan soos reeds genoem, in
skrille kontras met die Trekkers se offers en werkywer vir volks-
vryheid en verootmoediging voor God, sonder enige aandrang op
regte en die daaropvolgende Almag van God.

Solidariteit en knegskap
Die Solidariteit Hoofraadslid is vas oortuig dat ekonomiese bemag-
tiging die enigste voorwaarde vir Afrikanervryheid is! Die goedge-
lowige Afrikanervolk word dus gepootjie deur sy 'eie' vakbond om
sy knegskap te verleng in hierdie land wat met Afrikanerbloed be-
vlek is.

Hierdie knegskap word bewerkstellig deur die Afrikanergeskie-
denis gedeeltelik te repudieer, die Nuwe Suid-Afrika en Nuwe

Wêreldorde (NWO) as onomkeerbaar te aanvaar, vrywillig daar-
binne te opereer en dit te propageer. 
Omdat vakbonde onder andere, anders as belangegroepinstansies

(byvoorbeeld onderwysersverenigings) oor stakingsregte beskik en
vanuit ekonomiese omstandighede eerder as beginsels opereer, is
hul instrumente van die NWO. In 2004 het die Internasionale Mo-
netêre Fonds en die Wêreldbank, samesprekings gehou met die
Global Unions/World Confederation of Labour (WCL) oor armoe-
deverligting, gelykheid en vrede. Na afloop van dié samesprekings
sê die Wêreldbank president, Wolfensohn, dat hy die toenemende
samewerking van die vakbonde verwelkom, dat vakbonde 'n belan-
grike rol vervul om nasionale ekonomiese beleidskeuses te beïn-
vloed en in baie lande "belangrike en somtyds noodsaaklike instru-
mente vir sosiale verandering is"!

Solidariteit is nou lid van die WCL wat 26 miljoen werkers ver-
teenwoordig. 

Vakbonde en vreemde invloede

Sedert die 14de eeu se messelaarsgilde/'vakbond', wat in die 17de
eeu deur "aanvaarde messelaars" binnegesypel is om die moderne
Vrymesselary te vorm, is vakbonde inherente teelaarde vir veral die
Kommunisme. Dit geld ook vir alle menseregte organisasies. Ter
agtergrond word die omvorming van die messelaarsgilde/'vakbond'
tot die moderne Vrymesselary kortliks geskets.

In die 14de eeu was die messelaars (masons) vakmanne wat van
een gebied na 'n ander beweeg het om belangrike geboue op te rig.
Hul was nie slawe nie, hul was vry (free), vandaar die naam vry-
messelaar (free mason). Mettertyd het die vrymesselaars in 'n soort
van 'n gilde/'vakbond' bymekaargekom. In die 17de eeu is erelede
tot die gilde toegelaat wat veronderstel was om voortreflike kennis
van argitektuur en die antieke in al sy fasette, tot die gilde toe te
voeg. Dié erelede het bekend gestaan as aanvaarde messelaars
(accepted masons). Dít het die deur oopgemaak vir insypelaars wat
nie vakmanne was nie en wat verskuilde motiewe gehad het. Op
dié manier het Adam Weishaupt, stigter van die Illuminati, in 1777
'n Vrymesselaar geword. Só is die vakmangilde van die vry- en
aanvaarde messelaars misbruik en later omvorm tot 'n geheime
onheilige organisasie met die naam Vrymesselaars (Freemasons). 

Weishaupt het sý Illuminati vernoem na die 15de eeu se Duitse
sekte duiwelaanbidders en hom ook met hul verbind. "Die
Illuminati is nie Kommunisme nie, maar sommige Kommuniste is
Illuministe". Die Council on Foreign Relations (CFR) en Trilateral
Commission is byvoorbeeld Illuminati maaksels, wat onder andere
deur die Vrymesselary opereer en allerweë beskou word as die
onsigbare regering van die VSA! Leo Zagami skryf op 13/2/2008
dat die CFR slu te werk gaan om politieke- en markkragte te sen-
traliseer buite om wetgewing en die wigte en teenwigte van demo-
krasie. Die Illuministe is NWO voorstanders, met ander woorde
anti-Christelik (Illuminati is afgelei van Lucifer, “draer van die
lig”). Met tyd het die Vrymesselaars die hoofrolspelers vir wêreld-
oorheersing geword en is ingesypel deur die "goddeloosste en ver-
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Die misbruik van Geloftefeeste vir politieke- en ander gewin in die verlede is skynbaar nie vreemd nie.
Net soos die Afrikanervolk op ieder terrein van sy fisiese bestaan bedreig word, is dit duidelik dat die
aanslae op sy geestelike terrein in felheid toeneem. Tog bly elke nuwe aanslag deur die Afrikanervolk se
sogenaamde eie instansies soos kerke, politieke partye, akademici en leiers, vir die goedgelowige Afri-
kaner 'n teleurstelling en selfs 'n skok. SUSAN BRINK verduidelik aan die hand van 'n insident by die
Oos-Kaapse Kouga Geloftefees in 2007, hoe ons goedgelowigheid ons telkens pootjie en slagoffers
maak van magte agter die skerms.

(Vervolg op bl. 4)



skriklikste organisasies wat op aarde bestaan". Vanuit die Vrymes-
selary en sy tentakels word dan enige en alle middele, soos Huma-
nisme, liberalisme, Kommunisme, vakbonde, dwelms, terrorisme,
kerke, godsdienstige- en liefdadigheidsorganisasies en selfs regse
politieke partye/groeperinge aangewend vir Wêreldoorheersing.

Die kreet van die Vrymesselaars vir 'n NWO is "vryheid, gelyk-
heid en broederskap". Wanneer hierdie teenstrydige begrippe in
chaos eindig, soos beplan word, sal die kreet van die Illuminati in
werking kom, naamlik "uit chaos kom orde", die NWO!
Nou kan gevra word, wat het die oorspronklike vrymesselaargilde

se ontaarding tot die hedendaagse Vrymesselary, met Solidariteit as
knegskap bewerker te doen? 

In Suid-Afrika is die eweknieë van die 14de eeu se messelaars-
gilde onder andere Solidariteit en Cosatu, hoewel laasgenoemde 'n
sambreelunie is. Cosatu se kommunistiese inslag en NWO-strewes
behoef geen toeligting nie. Die NWO vereis dat alle, selfs soge-
naamde Christelike vakbonde soos Solidariteit hul kreet van "vry-
heid, gelykheid en broederskap" sal navolg. Solidariteit het alreeds
'n ent gestap op hierdie NWO-pad. Die vraag is, of dit deur goed-
gelowigheid, onkunde of Vrymesselaars-invloed gebeur het?

Weens beperkte ruimte, word ter illustrasie van Vrymesselaars-
invloed, die onderwerp gekies wat veral Afrikaners kortwiek en
waaraan Solidariteit baie aandag gee, naamlik regstellende aksie. In
2006 het Solidariteit se president Andy O'Toole, Flip Buys, Dirk
Hermann en Jaco Kleynhans, Europa en die VSA besoek met die
oogmerk om "steun te werf vir Solidariteit se idees oor 'n balans-
benadering vir regstellende aksie met die oog op navorsingsoor-
eenkomste om die Solidariteit-idees behoorlik intellektueel te be-
grond". 
Buiten vir die dinee saam met Dick Cheney, VSA vise-president,

'n gesprek met 'n VN-verteenwoordiger en 'n afspraak met Pik
Botha se pryssanger, die Washington Post, is besoeke gebring aan
verskeie vakbonde, die WCL en Pandorakis-instansies, waaronder
net drie genoem word, naamlik die New York Times en die Hudson-
en Cato Institutes. 
Wat verteenwoordig hierdie drie?

New York Times

Dié koerant is die derde grootste in Amerika. Beeld van 4/6/2007
haal David Rockefeller (geldmag) en lid van die Trilateral Com-
mission (Illuminati) aan: "Ons sê dankie aan die Washington Post,
die New York Times, die tydskrif Time en ander bekende tydskrifte
waarvan direkteure ons vergaderings bygewoon en hul beloftes van
diskresie die afgelope 40 jaar nagekom het. Dit sou vir ons on-
moontlik gewees het om ons planne vir die wêreld te ontwikkel as
die lig van publisiteit op ons geval het. Maar nou is die wêreld meer
gesofistikeerd en gewillig om na 'n wêreldregering te marsjeer.
Oorheersing deur 'n supranasionale intellektuele elite en wêreld-
bankiers is sekerlik verkieslik bo die nasionalistiese regerings wat
die afgelope eeue die geval was" -- Bilderbergvergadering 1991.
Solidariteit beoog noue samewerking met dié koerant se Johannes-
burgse korrespondent.

Hudson Institute

Indien gekyk word na die skematiese voorstellings van Die Komi-
tee van 300, wat die voorsiene NWO-regering sal uitmaak, verskyn
die Hudson Institute as een van die prominentste institute. Vir fonds-
insamelingdoeleindes word die getuigskrif van onder andere Pik
Botha se "baie goeie vriend" en jarelange werknemer van Rocke-
feller, Henry Kissinger, gebruik. Die Jood Kissinger en die Vry-
messelaars Pik en John Vorster, het Rhodesië (Zimbabwe) uit-
verkoop en daarna het Kissinger met die hulp van Pik, Suid-Afrika
help uitverkoop. Pik Botha is gelys onder "Some Notable Free-
masons Through History" --Mighty Peace Masonic District, Grand

Lodge of Alberta.
Die instituut is 'n dinkskrum vir "global security, prosperity and

freedom". Deur publikasies, konferensies en beleidaanbevelings,
gee hulle leiding aan wêreldleiers in besigheid en regerings. Van-
daar gaan hul Solidariteit "help met navorsing en publikasie oor
regstellende aksie en die stand van die demokrasie in Suid-Afrika"!
Die instituut blink veral uit met breinspoelingsmetodes onder die
jeug, soos nuwe modes, idees, jeugopstand en vervreemding. Orga-
niese voedselverbouing en omgewingsbewaring is ook in hul skyf
en die rede daarvoor kan by hul korporatiewe donateurs gevind word
--Monsanto, Ciba-Geigy, Sandoz, Eli Lilly & Co. en dies meer.

Cato Institute
Dié instituut wat volgens Solidariteit "een van Amerika se mees
invloedryke dinkskrums is", gaan hul help om "navorsers te identi-
fiseer" wat 'n Amerikaanse studie oor regstellende aksie in Suid-
Afrika kan onderneem. 'n Willekeurige keuse onder Cato se na-
vorsers is byvoorbeeld Marian L Tupy. Hy is 'n Policy Analyst,
Center for Global Liberty and Prosperity (dieselfde doelstellings as
Hudson). Tupy spesialiseer in die studie van die "politieke ekono-
mie" van Europa en sub-Sahara Afrika. Tupy het aan Wits studeer
in internasionale verhoudinge en "classics" (Grieks- en Romeinse
studies) en sy doktorsgraad in Engeland verwerf. Tupy het al on-
derhoude gehad op verskeie Joodse TV-netwerke, opgetree as advi-
seur vir die CIA en Amerika se Department of State vir Sentraal
Europa en les bes, was hy op die CFR-kommissie vir Angola. 

In 2006 bepleit Brink Lindsey, Cato se vise-president vir navor-
sing, dat Cato-navorsers die liberale in die samelewing moet sien
as hul natuurlike ideologiese bondgenote, baseer op hul gedeelde
waardes soos verdraagsaamheid, gelykheid, individuele vryheid,
vrye markte, beperkte regeringinmenging en vrede. Verder bepleit
Cato wetenskaplikes, sieninge wat die linkse politieke spektrum in
Amerika tevrede stel, soos verslapping en/of skrapping van die vol-
gende wette en/of maatreëls: monopolievorming, immigrasie, por-
nografie, homoseksuele regte, drank, rook, dobbel, prostitusie, ge-
woontegebruik van pynmiddels, dwelms en homoseksuele huwe-
like, want dit ressorteer onder individuele vryheid en beperkte rege-
ring. Verder betoog Cato vir die wettiging van die verkoop van
organe soos niere.

Omdat Cato byvoorbeeld standpunt inneem teen die oorlog in
Irak, skep dit die indruk van konserwatisme. Cato weier amptelik
om met die begrip konserwatief geassosieer te word, want "Con-
servative smacks of an unwillingness to change, of a desire to pre-
serve the status quo"!
Die naam Cato is net so insiggewend. Dié instituut is vernoem na

'n Romeinse skrywer en Stoïsyn, Cato the Younger (95v.C.- 46v.C.).
Die Stoïsynse leer is 'n heidense filosofie wat onder andere broeder-
skap, wêreldburgerskap asook die natuurlike gelykheid van alle
mense verkondig. Die Stoïsynse leer was die mees invloedryke in
die Grieks-Romeinse wêreld. Die Stoïsyn Socrates, stel dit so: "Ek
is nie 'n Athener of Griek nie, maar 'n wêreldburger". Toe Weis-
haupt sy Illuminati stig, het hy vir doeleindes van geheimhouding
van alle lede vereis om klassieke/antieke (classic) name aan te
neem. Hyself was Spartacus (ongeveer 120v.C.- 70v.C.), leier van
'n slawe-opstand in antieke Rome. Sy hoof bondgenoot, Herr von
Zwack het Cato geword! 

Karl Marx sê dat Spartacus sy held was en die "finest fellow" wat
die antieke tyd opgelewer het. Voorts was Che Guevara, 'n bekende
Latyns Amerikaanse Marxis, ook 'n bewonderaar van Spartacus.
Spartacus verteenwoordig ongeloof en revolusie. Cato verteenwoor-
dig ongeloof en die NWO. (Flieks oor Spartacus is deesdae volop).
By geleentheid skryf Spartacus aan Cato: "Die wonderlikste ding van

alles is dat die groot Protestantse Teoloë (Lutherane en Calviniste) 
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wat aan ons Orde behoort, werklik glo dat hulle daarin die ware
en egte gesindheid van die Christelike geloof sien. O! Man, wat
kan jy 'n mens nie alles laat glo nie!"
Amerikaanse kritiek teen Cato is dat dit 'n kwasi-akademiese dink-

skrum is wat 'n mondstuk vir globalisme, korporatisme en neo-libe-
ralisme is. Cato maak ook gebruik van "simulated rationality", waar
argumente net "oënskynlik rasioneel" hoef te wees vir die oninge-
ligte publiek. Hierdeur sal slegs 'n klein persentasie besef hul is
mislei en dis al wat nodig is om openbare mening te bestuur. Elke
instituut het sy mediabene vir propaganda. So het Cato, die 350 mil-
joen Dollar belastingontduiker, Rupert Murdoch, se America Online
(AOL). AOL se ou logo was kenmerkend 'n Vrymesselaarsimbool,
waar die nuwe 'n gestileerde oog binne 'n piramide is. Onder die
Cato donateurs is Eli Lilly & Co., Merck & Co., Pfizer, Microsoft,
motor-industrieë, olie-industrieë, tabakbelange, beleggingsmaat-
skappye, mediese belange en dies meer.
O! Man, wat glo die goedgelowige Christelike Solidariteit en hul

lede nie alles nie?
In stede van Amerika toe piekel om die Solidariteit-idees oor reg-

stellende aksie "behoorlik intellektueel te begrond", kon 'n telefoon-
oproep na die Minister van Arbeid, Membathisi Mdladlana, die aan-
geleentheid opgelos het. Mdladlana sê, regstellende aksie sal nie
"in duisend jaar" afgeskaf word nie!

Solidariteit en die Christen-Afrikanervolk se
geskiedenis en vryheidstrewe is onversoenbaar

Christen Afrikanernasionaliste is goedgelowig, máár nie so in-
tellektueel bankrot dat ons NWO-liggame, wie se Vrymesselaar-
dienaars ons ondergang in die eerste plek bewerk het, nader vir na-
vorsing nie. Ons gebruik sommer Die Bybel vir antieke studie, die
heroïese geskiedenis van ons voorouers en logika as rigsnoer. Ons
erken nie en neem nie deel aan die goddelose bestel met sy heiden-
se grondwet nie en is ook nie stakers nie. Solidariteit erken die be-
stel, opereer daarbinne, bevorder dit en hul staak. Ons gun die veel-
rassige Solidariteit al hul mistastings oor apartheid, oor werkreser-
vering, oor die geldmag en Kommunisme, oor Pik, Rupert en Man-
dela, ook hul solidariteit met Cosatu én hul "individuele vryheid,
gelykheid en broederskap" met al wat ongelowige is -- maar óns
strewe na volksvryheid, juis omdat mense en rasse so érg ongelyk
geskape is en vir NWO-broederskap in sy Vrymesselaarsin of
wyer, het ons net veragting. 
Wat van al Solidariteit se ekonomiese bemagtiging en goeie dade

soos beurse aan kinders van weduwees en talle meer? Hierop moet
gewys word, dat die Vrymesselaars net soveel goeie dade verrig,
tog vergoed goeie dade nie vir ongehoorsaamheid aan God nie.
Die Afrikanervolk se latere ekonomiese voorspoed het hom juis uit-

eindelik gepootjie, deur sy geloof in God Alleen te ondermyn en daar-
mee saam offervaardigheid. Party van ons leer die lesse en daarom sê
ons aan Solidariteit: Ons Geloftefeeste is vir ons as volk (nie individue
nie) heilig en daar is géén plek vir ekonomiese bemagtiging daar-
binne nie. Ons dien op Geloftedag die Here, nié die ekonomie of
mensemag-vakbond Solidariteit nie -- eerbiedig dit óf trap!         
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Vir ons eie oorlewing sal ons moet leer om ten spyte van goedge-
lowigheid, hoe pynlik ook al, die regte vrae te vra. Sedert Pik se
nooienstoespraak in die parlement in 1970, nadat hy Willie Wonder-
boom en later genoem “Mnr. Afrikanereenheid”, wyle mnr. Willie
Marais van die HNP, se setel verower het, is hy 'n openlike NWO-
bewerker. Pik se aanstelling as Minister van Buitelandse Sake des-

Pik Botha: Vrymesselaarvriend
of -vyand van die Afrikaner?

tyds, is deur die VN en invloedryke geldmagsentrums verwelkom.
Só verdedig Pik in 1983 die Jood, Henry Kissinger, in die parle-
ment en dien later vir twee jaar in Mandela se Kabinet, as Minister
van Minerale- en Energiesake, wat die geldmag gepas het.
'n Foto van Pik geneem in 2004 in omhelsing met president Thabo
Mbeki, voormalige Kommunis en Beyers Naude, vriend van die
Kommuniste, laat dus geen wenkbrou lig nie. Máár, wanneer Pik
'n voorlegging maak by dr. Dirk Hermann se regstellende aksie-
boekbespreking en saam met Flip Buys op Solidariteit se fotoblad
pryk, lig die wenkbroue. By dié geleentheid het Pik van Cato se
"simulated rationality" gebruik gemaak. Het Pik dalk die Cato en
ander afsprake in Amerika geïnisieer?
Wanneer Pik egter by wyle Willie Marais se begrafnis opdaag en

dáár boonop gemoedelik met dr. Dan Roodt gesels, staan die hare
regop. Wat het hulle in gemeen? Nou is dit so dat Roodt met sy toe-
spraak, getiteld "Die doringboom se les" in 2002, by die Brandfort-
se Konsentrasiekampterrein, ten tye van die honderdjarige afslui-
ting van die Tweede Vryheidsoorlog, van die HNP-intellektuele
beïndruk het, wat hom later as rubriekskrywer vir Die Afrikaner
(HNP-mondstuk) verwelkom het. Die doringboom simboliek in
2002, blyk gepas te wees vir die herlewing van Afrikanernasiona-
lisme. Dit is ongelukkig net so gepas in die Vrymesselary: "The
sprig of Acacia (doringboomtakkie) has been a masonic symbol for
a long period, probably from the inception of the Hiramic legend
in which it plays a notable part. Members of the craft attending the
funeral of a Brother often carry sprigs of Acacia which they cast
into the grave after the family mourners have departed. The sym-
bolism is regarded as indicating resurrection and immortality, pro-
bably owing to the vitality and quick revival of the tree in growth". 
Het Pik Botha en Dan Roodt doringboomtakkies na Marais se be-

grafnis gebring?
Indien Pik nie opgedaag het nie, sou slapende honde nie ontwaak

het nie, maar helaas, vir ons eie oorlewing sal ons moet blaf. Skielik
het alles sinister voorgekom, van Marais se pinkiering tot die ge-
beure in 1969. Waarom wou Marais bykans vyf jaar na die skeu-
ring in die NP destyds, nie aan Beaumont Schoeman, skrywer van
Vorster se 1000 dae, die volle inhoud bekend maak van sy gesprek
tydens Marais en sy gade se aangevraagde besoek aan die
Vrymesselaar, Vorster nie? Moet mens meer lees in Vorster se
woorde "Nee, Willem, jy weet jy het aan die einde van jou open-
bare loopbaan gekom", as wat daar staan? Hoe wou Marais die
breuk heel indien Vorster hom genoeg tyd sou gun? 
Wêreldoorheersing is 'n langsame proses, dit word beplan en uit-

gevoer oor eeue, om dus 35 jaar te wag vir 'n 'veldslag', is nie onge-
woon nie. Die 'veldslag' is in 2004 geslaan toe die eens nasiona-
listiese bakermat, die HNP, skeur oor 'n ongelowige Dan Roodt!
Marais sou bedank indien Roodt nie toegelaat word as rubriek-
skrywer nie, terwyl hy verseker is dat die Roodt-insident hom nie
ten laste gelê sal word nie. Hoekom? Het Roodt meer as 'n onge-
lowige rubriekskrywer verteenwoordig? 
Vir bykans 40 jaar is Pik, die Jode en die geldmag in Die Afrikaner

uitgewys as die vernietigers van die Afrikanervolk en bewerkers
van die NWO, hoewel nie by monde van Willie Marais self nie,
maar desnieteenstaande daag Pik by die begrafnis op. Hoe so?

Marais het na sy studies, by onder andere Jode en Anton Rupert
gewerk en was later medestigter van Omnia, die internasionale
kunsmis- en chemiese reus. So word vermeld dat Marais "vriende
regoor die hele wêreld" gehad het. 'n Afrikanernasionalis met
vriende regoor die hele wêreld? Marais was volgens die Business
Times, Rich List van 2/12/2007, die 58ste rykste persoon in Suid-
Afrika. Sy batewaarde in Omnia Holdings alléén, is R389 miljoen!
Indien Marais net bloot fantasties ryk was en nie deel van die geld-
mag nie, hoekom het Omnia onder sy onder-voorsitterskap (1994
tot 2006), van geldmaggereedskap gebruik gemaak, wat sy 'eie'
mede nasionaliste en veral boere benadeel het? Noem maar op,
belastingontduiking, kunsmis-monopolievorming en opleiding aan 
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In die eerste paar jaar na die oorname van die ANC-kommunistiese
regime in April 1994, het nuwe organisasies en nuwe "volksleiers"
onder Afrikaners gereeld op die horison verskyn.  In daardie tydperk
was daar allerlei woelinge onder Afrikaners. Die Idasa-komplot,
waardeur die "regse" aanslag effektief verlam en uitgeskakel is, was
pas suksesvol deurgevoer. Maar daar was reeds magte aan die werk
om te sorg dat Afrikaners verdeeld en aan die twis bly oor sake wat
vandag eintlik belaglik klink. 
Sommiges wou steeds 'n volkstaat iewers proklameer. Ander wou

weer 'n volksstemming hou en terstond 'n Boereparlement of iets
dergeliks aanwys. Nog ander wou vir die volk se minderheidsregte
voor die VVO gaan pleit. Dan was daar die kultuurkraaie wat die
boodskap gepredik het dat die stryd vir volk en vaderland verby en
verlore is en dat ons nou tog maar net moet probeer om ons regte as
kultuurgroepie hier onder die Swart kommuniste se bewind op te
eis. Dan praat 'n mens nie eers van al die jakkalse wat met die Bybel
onder die arm elkeen 'n kleim wou afsteek oor waarom die volk
húlle in die nuwe bedeling moes volg nie.

So het die een na die ander splintergroepie met 'n horde "leiers"
gekom en gegaan. Elkeen van hulle kon die toets van die tyd nie
deurstaan nie. 

Jaap Marais se voorspelling
Kort na die oorname van die kommuniste het Jaap Marais 'n ver-
gadering van sy party se Hoofbestuur toegespreek in Pretoria-Wes.
Soos hierbo genoem was daar in daardie tyd nog baie Afrikaners
wat aan beloftes en drome van verskillende groeperinge onder die
volk vasgehou het. Mnr. Marais het daardie dag egter 'n opmerking
gemaak wat selfs getroue ondersteuners van hom effens sinies laat
opkyk het. Hy het gesê: "Vriende, hoewel dit moeilik is om nou te
glo, sê ek vir u daar gaan 'n dag kom waarop Afrikaners in hierdie
land net een van twee keuses sal hê. Hulle sal moet kies tussen
Afrikanernasionalisme en kommunisme. Alles tussenin sal vervaag
en uiteindelik verdwyn."
'n Opsomming van ons situasie vandag bewys weer dat Jaap Marais

se insig nooit werklik gepeil is nie. Soos met so baie ander sake was
sy projeksie in hierdie geval weer in die kol. Vandag, sowat 13 jaar
later, kan ons met baie meer perspektief daardie opmerking van Jaap
Marais ontleed en toets teen die realiteit van ons huidige situasie. 

Waar staan die kommuniste?
In die November 2007 uitgawe vanAfrican Communist, skryf Jeremy
Cronin, die adjunk sekretaris-generaal van die Suid-Afrikaanse Kom-
munistiese Party (SAKP) 'n artikel waarin hy reageer op kritiek dat
sy party die saak van sosialisme verloën het. Sy antwoord hierop is
duidelik: Die SAKPhou vol om druk op die regime toe te pas om die
sogenaamde "Nasionale Demokratiese Revolusie" deur te voer. Oor
die uiteinde van hierdie revolusie laat Cronin net so min twyfel: "Die
doelwit is om 'n sosialistiese Suid-Afrika te bewerkstellig."
In dieselfde uitgawe van African Communist verskyn 'n "ope brief"

aan lede van die ANC. 'n Mens moet onthou dat hierdie nuusbrief
verskyn het net 'n maand voor die ANC se konferensie in Pieters-
burg in Desember verlede jaar. In dié ope brief word die ANC in geen
onseker terme aangespreek nie. Die opskrif van dié ope brief som die
doel daarmee netjies op: "We can't go on like this... together, let's
make sure things change." Die boodskap van die ope brief was baie
duidelik. Dit was inderdaad 'n bedekte dreigement aan ANC-lede

om hulle te herinner om die regte leiers te kies en die regte besluite
ten opsigte van beleid te neem, sodat die drieledige alliansie van die
ANC, SAKP en Cosatu op koers kan bly na hul einddoel van 'n
sosialistiese Suid-Afrika.
Toe breek die ANC se konferensie aan en die kommuniste behaal

'n klinkende oorwinning. Die hele nuwe topstruktuur van die ANC,
waarby Zuma self en sy adjunk Kgalema Motlanthe ingesluit, kan
met die kommuniste verbind word. 'n Selfs duideliker boodskap oor
die toekoms lê opgesluit in die feit dat die nuutverkose Sekretaris
Generaal van die ANC, Gwede Mantashe, vroeër in 2007 ook ver-
kies is as die nuwe voorsitter van die SAKP!

Vir enige eerlike waarnemer kan daar dus geen twyfel wees dat
Suid-Afrika voortsnel op pad na 'n volwaardige kommunistiese dik-
tatuur nie. Die SAKP en Cosatu het hul sin gekry en dit lyk of hul
kandidaat, Jacob Zuma, volstoom op pad is na die presidentskap van
die land oor minder as 18 maande. 

Is daar 'n oplossing binne die huidige stelsel?
Dit is soms verbasend hoe naïef sommige Blankes in hierdie land
steeds is. Na 14 jaar van ANC/SAKP/Cosatu-bewind is daar werk-
likwaar nog mense wat glo dat hulle binne die huidige stelsel 'n ver-
skil kan maak. 

Elke nou en dan verskyn 'n nuwe drukgroepie op die horison en
dreig om die regering aan te vat oor hul gebrek aan enige bewys dat
hulle in staat is om hierdie land te regeer.  Dan kom die eise: Maak
so en maak sus. "Kry misdaad onder beheer" of "Tree op teen kor-
rupsie" of "Gee aandag aan die land se vervallende infrastruktuur".
So kan 'n mens aangaan en nog 'n horde ander sake opnoem wat
deur allerlei drukgroepies op die agenda geplaas word. 

Die realiteit is dat die regime vir 14 jaar al hierdie drukgroepies
met minagting ignoreer. Of hulle nou uit die politiek, uit die sake-
sektor of uit die geledere van sportmanne of ander bekende per-
soonlikhede kom, die resultuut bly presies dieselfde -- absoluut niks
het nog verander nie.

Hierdie feit onderstreep maar net keer op keer die magteloosheid
van die Blanke minderheid binne die stelsel wat ontwerp is om ons
te vernietig en uit te wis. Al stem al die Blankes ook vir een enkele
party, dit sal steeds geen verskil maak nie. Die ANC het die Swart
massas aan hul kant. Met dié getalle word hulle in 'n onaantasbare
posisie geplaas om ongestoord voort te gaan met die uitvoering van
hul planne.
Die enigste feit wat die politieke stelsel in Suid-Afrika oor die afge-

lope 14 jaar bewys het, is dat die sogenaamde opposisie in hierdie
land 'n tandelose tier is wat teen die draak wil baklei. Niks wat binne
die spelreëls van hierdie belaglike spel gedoen word, kan ons situa-
sie verander nie. Die enigste mense wat voordeel trek uit die poli-
tieke spel van die opposisiegeledere is die politici wat ruim salarisse
ontvang in die nasionale en provinsiale parlemente en in stadsrade. 
'n Mens kan die koue feit van ons situasie nooit genoeg herhaal nie.

Daar is géén manier wat enige opposisie binne hierdie stelsel hond
haaraf sal maak teen die regime wat voortstoomroller na hul droom
van 'n sosialistiese land nie. Enige opposisiegroep wat 'n mens van
die teendeel wil verseker, lieg sonder skroom. Of dit nou die DA is
wat vertel dat hulle die volgende regering wil word, die VF+ of 'n
organisasie soos Solidariteit wat ons wil laat glo dat hulle sukses sal
behaal in hul geveg vir "minderheidsregte", of selfs die arme HNP
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Wat is die toekoms van Afrikanernasionalisme? Het dit inderdaad enigsins 'n toekoms, of moet ons aan-
vaar dat ons uiteindelik die stryd verloor het? Moet ons aanvaar dat die goue draad van die oorlewing en
bewaring van die beginsels van Afrikanernasionalisme tot 'n einde gekom het? Indien ons antwoord op
hierdie vraag 'n besliste "nee" is, wat is dan die toekoms van 'n organisasie soos die ANB? Watter kans
op oorlewing en uiteindelike oorwinning het ons in ons stryd teen al die magte wat teen ons saamspan?
KOOS VENTER soek in hierdie artikel na tekens van hoop vir die stryd van Afrikanernasionalisme. 
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wat deesdae verkondig dat Blanke eendrag "politieke mag" sal
voortbring --hulle almal lieg. Nie een van hulle sal hul beloftes ge-
stand kan doen nie.
Die harde werklikheid is dat ons situasie alleen sal verander as die

huidige politieke stelsel vernietig word en vervang word met iets
wat op ons voorwaardes tot stand kom. 

Die goeie nuus is dat verandering sál kom. Die geskiedenis leer
ons dat die huidige stelsel in Suid-Afrika nie kan stand hou nie. Dit
sál uiteindelik ineenstort en in chaos en wanorde eindig. Maar dit
is ook 'n feit dat daar geweld en bloedvergieting sal wees as daardie
dag aanbreek. Daarom kan ons sonder vrees vir teenspraak sê dat
die grense van 'n toekomstige Suid-Afrika met bloed getrek sal
word. Met die konstatering van hierdie feit sê ons nie dat ons 'n oor-
log of 'n opstand inisieer of aanblaas nie. Nee, ons maak 'n logie-
se projeksie. Die gevolgtrekking van hierdie projeksie veroorsaak
egter dat ons moet besef dat ons gereed en paraat sal moet wees
as ons as volk wil oorleef in hierdie toekomstige verwikkelinge.

Wat staan ons te doen?

Daar sal natuurlik baie Afrikaners wees wat na die ANB sal kyk en
dan vra wat is dan die antwoord vir die situasie waarin ons is? Al
wat 'n mens vir hierdie mense kan sê is dat daar drie stappe is waar-
volgens ons as volk die situasie moet benader.

Eerstens, kry die feite onder die knie en aanvaar die realiteit van
ons situasie en die onafwendbare uiteinde van die huidige bestel,
soos hierbo verduidelik.

Tweedens, kies die pad van geloof en beginsels. Suiwerheid van
beginsels en geloof in God, geloof in die reg van ons saak en geloof
in onsself is van uiterste belang. As ons van beginsels praat, dan
praat ons van die suiwer beginsels van Afrikanernasionalisme --
daardie beginsels waarop ons Christelik Nasionale lewens- en
wêreldbeskouing gebou is.

Derdens is daar net een finale stap --konsolideer so veel as moont-
lik volksgenote dringend rondom hierdie suiwer beginsels. Dit sal
beteken dat ons geestelik én fisies laer moet trek. In ons geestelike
laer sal ons die suiwerheid van ons beginsels moet bewaar en in ons
fisiese laer sal ons soos die Voortrekkers van Bloedrivier moet
voorberei op die fisiese aanslag. Nie een van hierdie twee aspekte
mag verwaarloos word nie, want ons kan en mag nie net by een
vashaak nie.  

Ons moet ook ons verantwoordelikheid oor hierdie sake besef.
Daar is niemand anders oor wat die suiwer beginsels van Afrika-
nernasionalisme kan beskerm nie.

Die realiteit

As ons dus nou terugkom by die boodskap van mnr. Jaap Marais
daar in 1994, toe hy voorspel het dat die keuse vir Afrikaners uitein-
delik sal wees tussen kommunisme en Afrikanernasionalisme,
word dit bevestig deur die realiteit rondom ons vandag.
Dit is 'n feit dat die gemiddelde Afrikaner vandag seker die mees

ontnugterde mens op hierdie planeet is. Lees maar gerus die
briewekolomme in koerante en die opinies in geselsgroepe op die
internet. Daar kan geen twyfel wees dat die deursnee Afrikaner se
vertroue in die politieke stelsel vernietig is nie. Hoe meer beloftes
die politieke partye in die stelsel maak, hoe meer word die Afri-
kaner verneder, verwerp, verdruk en vermoor in sy vaderland. Hier-
die realiteit het nou 'n situasie geskep waar gewese liberale Afrika-
ners omvorm word in rasbewuste haters van alles wat deur die
nuwe bedeling verteenwoordig word. Dit is al baie gesê, maar 'n
mens kan dit maar soveel as moontlik herhaal: Polarisasie tussen
rasse in Suid-Afrika is vandag erger as ooit in die geskiedenis.

Die probleem wat die meeste politieke partye het is dat hul ge-

loofwaardigheid saam met die nuwe Suid-Afrika oor die afgrond af
is, omdat hulle almal die liberale en humanistiese beginsels waarop
die stelsel gebou is, aanvaar en onderskryf het.  
Vir Afrikaners het daar na die afsterwe van die NP en die KP net

een van twee keuses oorgebly. Hulle kon deel word van die stelsel
en vir die DA of die VF+ stem òf hulle kon buite die stelsel bly.

Intussen het die politieke partye binne die stelsel hul geloof-
waardigheid verloor, omdat dit teen hierdie tyd duidelik is dat hulle
nie in staat is om die status quo te verander nie. Buite die stelsel het
die HNPintussen ook sy geloofwaardigheid verloor toe leiers in dié
party hul beginselbasis verraai het. Dit was juis hul getrouheid aan
beginsels en konsekwensie wat in die verlede aan die HNP geloof-
waardigheid gegee het. Noudat dit vernietig is, sal hulle waarskyn-
lik ook òf sterf òf opgaan in 'n nuwe foefie onder die voorwendsel
van "eenheid" onder Afrikaners.

Die krisis waarin Suid-Afrika gedompel is word by die dag erger.
Hierdie situasie het egter nie net nadele nie. Die voordeel daarvan
is dat, hoe erger die krisis word, hoe meer Afrikaners soek na 'n
duursamer alternatief vir al die retoriek wat deur opportuniste ge-
bruik word om stemvee bymekaar te maak.

Jaap Marais het aan ons verduidelik dat die alternatief wat aan
Afrikaners voorgehou kan word 'n sentrum moet wees wat geves-
tig word rondom gesag, geloof en beginsels. Daaromheen moet
mense versamel word wat deur dieselfde beginsels gebind word.
As ons dus sê dat bymekaar gebring moet word wat uit innerlike
oortuiging bymekaar hoort, moet ons dié innerlike oortuiging
definieer. Hy het die innerlike oortuiging van Afrikanernasionaliste
geïdentifiseer as ons gehegtheid aan ons ras (Witmanskap), ons
gehegtheid aan ons geloof (Christenskap) en die gehegtheid van
ons volkskap as Afrikaners, wat sou beteken dat ons 'n volk op kul-
tuur en rasgronde sal bou.

Dit is net die ANB wat tans ongeskonde voor die volk staan en
daarop aanspraak kan maak om die volk te lei om die waardes na
nasionalisme in stand te hou. Hierdie waardes, kan saamgevat
word deur vier woorde wat almal met 'n "g" begin -- gesag, gesin,
godsdiens en geskiedenis.  Hierteenoor staan die liberale waardes
van vryheid, gelykheid, broederskap en verandering.

Soos gesê is die harde realiteit van ons situasie vandag besig om
Afrikaners se siening oor die beloofde "vrede en voorspoed" in die
nuwe Suid-Afrika vinnig te verander. Faktore soos misdaad, reg-
stellende aksie, korrupsie, onbevoegdheid en die arrogansie van die
Swartman in die magsposisie waarin hulle verkeer, het 'n baie groot
invloed op die politieke en sosiale denke van die gewone Afrikaner. 

Die realiteit is dat daar geen sekuriteit in ons samelewing oor is
wat die huidige bestel staande kan hou nie. Maar ons moet ook
besef dat die Swart kommuniste nie sommer so van hul mag af-
stand sal doen nie. Kyk maar na Zimbabwe. Vir 8 jaar al word
daardie buurland van ons ten gronde gerig en in elke moontlike
opsig geruïneer, maar die Swart kommuniste klou verbete aan die
mag vas. So sal dit ook in Suid-Afrika wees. Daarom kan ons seker
wees dat enige "demokratiese" poging om die regime te ontsetel
binne die huidige bestel, nie suksesvol sal wees nie.
Hierdie feite bring Jaap Marais se voorspelling van 13 jaar gelede

weer in die kollig. Uiteindelik sal alle middelgrond tussen die kom-
munis en die Afrikanernasionalis braak gelaat word. Die keuse vir
Afrikaners sal inderdaad wees tussen die kommunisme en nasio-
nalisme.

As ons die regte mense met die regte beginsels kan konsolideer,
om die stryd tot die bittereinde in geloof te voer, kán ons weer die
Gideonsbende wees wat die geskiedenis van ons volk sal verander
soos by Bloedrivier en by Majuba. Met moed, geloof en suiwerheid
van beginsels sál ons die geslag wees wat die onomkeerbare weer
sal omkeer.                                                                               
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Ons sál weer die onomkeerbare omkeer! (vervolg)
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
Carel van der Grijp (Addisionele lid) - Tel 072 593-0491

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za
Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES
Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB se
bankrekening. Eerste Nasionale Bank 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3
Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)

werklose Swartes as groenteboere met die oog op permanente ves-
tiging, bekend as die Opus Dei-projek, onder leiding van dr. Sergei
Solomons (Volksblad 27/9/2004). Opus Dei beteken Werk van
God. Dit is ook 'n Rooms Katolieke entiteit en véél meer, wat
anders maak Pik se Jodevriend Kissinger, by Pope Ratzinger?
Hoekom het die pers altyd vir Marais beskerm, veral nadat hy uit-

gevang is dat hy onder eed in die Hooggeregshof weersprekende
getuienis lewer? Hoekom het Marais nadat hý boedelbemakings
aan die HNP bepleit het, nie self 'n sent vir die HNP nagelaat nie --
móg hy nie of wou hy nie? Ons wéét dat waar Pik is, is niks pluis
nie, só wat het Pik en Willie Marais in gemeen gehad? Die ANB's
is destyds beskuldig dat ons 'n leierskapstryd teen Marais voer en
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Mev. N. Reinecke, 2007
Hierdie uiters aktuele brosjure werp lig op die geestelike
aanslae wat soos vloedgolwe oor die skynbaar weerlose
mensdom spoel.
Reinecke aan die woord: "'n Godgesentreerde mens, sal
probeer om dit wat die lewe onderhou te verleng, beskerm,
veredel, versier en verbly na te jaag en sal alles probeer
vermy wat dit benadeel, verswak, ver-kort, bevlek, treurig
stem of vernietig " -- tot hierdie ideaal lewer sy haar bydrae.

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

Die Sekretaris,
Posbus 293,

Ferndale, 2160

slegs Roodt as Casus belli gebruik. Indien hierdie aantyging destyds
waar sou wees, blyk dit nou dat selfs dít geregverdig sou wees!

Natuurlik, al bogenoemde is omstandigheidsgetuienis of selfs
samesweringsteorie, maar soos reeds gesê, leer party van ons vir
die wis en die onwis die lesse.
Is dit nie die Vrymesselaarpresident Franklin D Roosevelt, wat ge-
sê het dat niks in die politiek toevallig gebeur nie en as iets wel
gebeur, kan jy seker wees dat dit so beplan was?                      

ANB BESKERMHERE EN -VROUE
Sierade van die Afrikanervolk

Aan die begin van 'n nuwe jaar, stel die ANB graag weer ons Beskermhere en -vroue aan
u bekend. Hul voorbeeld van getrouheid aan beginsels, is die geskenkbewys wat die Here
aan die ANB voorsien het, toe ons getwyfel het aan ons eie vermoëns. 
Ons hoef nie hul voortreflikhede aan u voor te hou nie, want soos
Jaap Marais gesê het, "goeie wyn het nie prys nodig nie". 

Kyk om u, hul is altyd op hul poste -- gee dan vir hul die blomme
terwyl hul nog lewe.

Ons kan nie eendag vir hul almal standbeelde oprig nie, maar ons
kan die ANB in stand hou as lewende standbeeld van hul offer-
vaardigheid.
Ons eer u almal en sê dankie aan u.
Lewe die Boer!

Mnr  F J  Bennett
Mev  C J H  Bosua
Mnr  J J J  en  mev  H J  Brown
Mnr  J  en  mev  S D  de Ridder
Mev  S J  Els
Mnr  J H  Fischer
Mnr  N M J  Herbst

Mnr  J J  Kumpf 
Mnr  H S  en  mev  E W  Liebenberg
Mnr  A C C  Loubser
Mnr  J J F  Marais
Mnr  R P en  mev  M M T Martins
Mnr  D F J Mentz * en  mev  H  Mentz   (* oorlede)
Mev  A F C  Olivier
Dr  G  en  mev  J  K  Reinecke
Dr  S F P Scheepers  en  dr  A L Kiessig
Mnr  J R  en  mev  I N  Stephens
Mnr  H C  en  mev  M Steyn
Mnr  S J  en  mev  S M  Theunissen
Mnr  P N  en  mev  P G  van den Berg
Mnr  H M  en  mev  A van Heerden

Pik Botha: Vrymesselaarvriend of -vyand van die Afrikaner? (vervolg)


