
'n TWEEDE groot slag het die ANB binne die eerste drie jaar van
sy bestaan getref toe die voorsitter van hierdie beweging, mnr.
Willie van der Grijp, op 28 Augustus na 'n lang stryd teen kanker
op sy plaas in die Letaba-distrik oorlede is. Hy het op 12 Mei van-
jaar 61 jaar oud geword. 

Mnr. Van der Grijp was die ANB se voorsitter sedert die bewe-
ging se stigting op 6 November 2004. Sy betrokkenheid by sy volk
en by die stryd van Afrikanernasionalisme kom egter 'n baie lang
pad. Hy was sy lewe lank 'n dinamiese man met sterk leierseien-
skappe. 'n Besonder inspirerende dryfkrag, gekombineer met die
nederigheid en innemendheid van 'n ware heer, het van hom 'n baie
geliefde volksleier gemaak. Daarby was hy 'n man met 'n onkreuk-
bare karakter wat sy lewe geanker het in sy vurige geloof in die
Drie-enige God van hemel en aarde, terwyl hy terselfdertyd die
vaste beginsels van Afrikanernasionalisme sonder skroom of
skaamte uitgeleef het.

Hoewel mnr. Van der Grijp 'n boer en sakeman was, was hy sy
lewe lank ook 'n aktivis in diens van sy geliefde Afrikanervolk. Be-
halwe vir sy betrokkenheid by die politiek, was hy ook betrokke by
die georganiseerde landbou én by liefdadigheidswerk onder Blan-
kes. In sy loopbaan as sakeman het hy aan vele werklose Afrikaners
uitkoms gebied met werksgeleenthede. 

Willie van der Grijp se talente het nie geëindig by sy leierskap-
rolle in die sake-, politieke- en landbougemeenskap nie. Hy was 'n
belese man met 'n algemene kennis wat hom in staat gestel het om
homself in byna enige geselskap te laat geld. Hy het in die regte aan
Unisa gestudeer, maar hy was ook 'n kenner van die geskiedenis,
geheime organisasies en die kommunisme. Ook die militêre weten-
skap het hom na aan die hart gelê en hierdie kennis het hy met oor-
gawe aangewend in sy betrokkenheid by die organisering van vei-
ligheidsaksies in sy omgewing, maar ook op 'n baie wyer basis in
die georganiseerde landbou en by die Volksbrandwag. Daarby was
hy 'n bedrewe skrywer. 
Mnr. Van der Grijp het 'n besondere liefde vir kinders gehad en die

jeug van sy volk het hom baie na aan die hart gelê. Hy was 'n vader-
figuur vir menige jongeling by kampe van die Volksbrandwag, waar
kinders en jongmense geestelik en fisies weerbaar gemaak word.

Ons harte is stukkend met hierdie groot verlies vir ons beweging
en vir die Afrikanervolk in geheel. Maar weereens moet ons berus
by die wete dat God in beheer is. Ons sal egter altyd kan inspirasie
put uit die voorbeeld en die lewe van Willie van der Grijp. As ne-
derige Afrikanernasionalis het hy in sy lewe vas en seker gestaan
teen elke aanslag wat hy moes trotseer. Ook toe hy moeilike keuses
moes maak as leier in die volkstryd, net voor die stigting van die
ANB, het hy waardig en beginselvas bly staan teen al die leuens en
laster waarvan hy 'n slagoffer was. Uiteindelik het hy aan sy vyande
bewys dat die geskiedenis 'n ongenadige regter is. Sy statuur en on-
berispelike integriteit sal deur die geslagte wat kom geëer word as
'n man wat te midde van persoonlike opoffering en die hoon van
swakkelinge, sy standaarde en waardes kon behou om sodoende
die eer van sy volk en van Afrikanernasionalisme ongeskonde aan
die volgende geslag te kan oordra.
Die ANB bid ook die vertroosting van God toe aan mnr. Van der

Grijp se familie -- sy vrou Annatjie, wat hom so getrou bygestaan
het deur sy lewe, maar in besonder in die laaste dae van sy lewe
tydens sy siekte, asook sy seun, Carel, dogters Amalia Alberts en
Adele Joubert, sy skoondogter en -seuns en sy 11 kleinkinders.
Die stryd duur voort!  Lewe, die Boer!                                           
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OP 8 Augustus vanjaar was dit sewe jaar sedert die skie-
like en ontydige dood van mnr. Jaap Marais, die grootste
Afrikanernasionalis van sy tyd. Met elke jaar wat verby-
gaan word dit duideliker watter enorme krag hy in die
stryd van Afrikanernasionalisme was. Die ANB het, soos
vorige jare, vanjaar weer op 9 Augustus 'n kranslegging
by mnr. Marais se graf gehou, om hulde te bring aan
hierdie groot gees in ons stryd. 

Dr. Gert Reinecke het die geleentheid met skriflesing en
gebed geopen. Mnr. Joop Brown het 'n kort huldigingsrede
gevoer. Hierna het mev. Hettie Brown 'n krans namens die
Volksbrandwag op mnr. Marais se graf geplaas, terwyl
mev. Sonja Venter 'n krans namens die ANB gelê het.

Al die ANB-lede wat by die geleentheid teenwoordig
was het hierna by 'n nabygeleë teetuin bymekaargekom
om heerlik rondom 'n koppie koffie te kuier.               

ANB hou kranslegging by Jaap Marais se graf

WILLIE VAN DER GRIJP OORLEDE



Vlok en Van der Merwe
DIT is soms nogal skokkend om -- telkens met sekere aktuele ge-
beure in die nuwe Suid-Afrika -- te sien hoe naïef en oningelig die
Afrikanervolk inderwaarheid deesdae is. Die skielike en opspraak-
wekkende hofsaak teen oud Minister Adriaan Vlok en die gewese
polisiehoof, genl. Johan van der Merwe, was 'n goeie voorbeeld
van hierdie tendens.
Niks in die politiek gebeur toevallig nie. Hierdie stelling kan nooit

genoeg herhaal word nie. Iemand wat hierdie stelling nie in ag
neem by die ontleding van gebeure op die politieke verhoë van die
wêreld nie, sal telkens mistas en sukkel om vreemde politieke ver-
skynsels te verstaan. 

Die hofsaak teen Vlok en Van der Merwe, vir "apartheids-mis-
dade" wat gepleeg sou gewees het in die laat negentigerjare van die
vorige eeu, was beslis ook nie toevallig nie. Die grootste fout wat
egter gemaak word, is dat Afrikaners 'n soort sug van verligting
geuiter het en dink dat die saak nou afgehandel is. Min Afrikaners
besef egter die implikasies van hierdie saak. 
Deurdat Vlok en Van der Merwe met die ANC-regime se vervol-

gingsgesag saamgewerk het en skuldig gepleit het op die klagtes
teen hulle, kon hulle 'n pleitooreenkoms onderhandel. Só kon
hierdie twee manne hulself so vinnig as moontlik uit die saak los-
maak en dit vir hul eie gewin afhandel. Die skade wat hulle egter
aan hul volk en aan die toekoms van hul volk gedoen het met
hierdie lafhartige daad, is enorm en die implikasies daarvan kan
baie Afrikaners se lewens in die toekoms raak.

Die implikasie van Vlok en Van der Merwe se erkenning van
skuld op die aanklag teen hulle is dat hul optrede in 'n oorlogsitua-
sie teen die kommunistiese en terroristiese magte van die ANC nou
gereduseer is tot kriminele dade! Dít impliseer dus ook dat elke
polisieman in die destydse Suid-Afrikaanse Polisiemag (SAP) en
elke soldaat in die destydse Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) wat
die revolusionêre aanslag van die ANC in die vorige bedeling in 'n
oorlogsituasie beveg het, vandag in die oë van die reg 'n krimineel
kan wees!

Waar gaan hierdie saak eindig? In die vorige bedeling was daar
spesialis-eenhede wat die revolusionêre aanslag van die ANC
effektief beveg het. Min van die polisiemanne en soldate uit daar-
die era het voor die klugtige Tutu-kommissie vir amnestie gevra.
Gaan daardie manne nou almal vervolg word? 
Elke Afrikanernasionalis weet dat die ANC met hul lafhartige ter-

roriste-aanslag teen die wettige regering van Suid-Afrika in die
vorige bedeling, nooit die oorlog sou kon wen nie. Hulle is aan
bewind van ons land gebring met die hulp van Afrikanerverraaiers.
Nou blyk dit dat daardie verraad nog nie klaar is nie. Moet dus nie
vir Vlok en Van der Merwe jammerkry en saam met hulle die
vinger na FW de Klerk en andere begin wys nie. Die feit dat hulle
sonder slag of stoot skuldig gepleit het voor die ANC-regime se
vervolgingsgesag, was 'n daad van verraad. Hulle het dit gedoen
met net hul eie belang in gedagte. Daarmee het hulle nog 'n skand-
vlek gebring oor die eerbare stryd wat baie voetsoldate, gewone
polisiemanne én offisiere gevoer het teen die revolusionêre terro-
riste-aanslag teen die Afrikanervolk en sy land. 

Tekens van 'n samelewing in verval
'n Paar dekades gelede, toe ons in Suid-Afrika nog in 'n land geleef
het wat bestuur is soos 'n eerstewêreld-demokrasie, het ons gereeld

gelag vir al die manewales waarvan ons bewus geword het uit die
res van Afrika. Afrika was nog altyd sinoniem met dinge soos
geweld, korrupsie, derdewêreld-standaarde en 'n gebrek aan 'n sin
vir verantwoordelikheid regdeur die openbare spektrum. 

Min het ons daardie dae besef dat ons hier in ons eie geliefde
vaderland vandag, in 2007, self in 'n land sou leef wat verval het
tot die sub-standaard vlakke van Afrika! Ons leef in 'n land met 'n
openbare sektor wat daagliks korrupter word. Ons leef in 'n land
met 'n parlement waar veroordeelde misdadigers die kitaar slaan.

Hoewel die openbare opstand van die gewone Afrikaner oor
hierdie saak nog erg deur die media getemper word, hoef 'n mens
net die briewekolomme van die koerante dop te hou om te besef
dat die frustrasie en woede baie groot is. Byna elke munisipaliteit
in hierdie land het probleme met swak dienslewering en patetiese
administrasie, om van finansiële bestuur nie te praat nie.  Groot
semi-staatsinstellings van die verlede, soos Eskom, is op die rand
van 'n ineenstorting van infrastruktuur, omdat die nuwe bestuur
wat die leisels in die nuwe Suid-Afrika oorgeneem het, eenvoudig
nie in staat is om dit effektief te bestuur nie. Hierdie tendens loop
deur tot by die staatsdiens en selfs groot privaat instellings soos
banke, privaathospitale en ander instellings wat veronderstel is om
'n diens aan die publiek te lewer, verval in die Afrikakultuur -- 'n
mengsel van laksheid en onbevoegdheid.

Een van die interessantste verskynsels in hierdie verband is die
dilemma van die liberaliste en hanskakies in dié situasie.  Hulle
frustrasie raak skynbaar onhoudbaar. Hul probleem is natuurlik dat
hulle deel geword van die gevloek en geskel teen "apartheid", ten
spyte van die sukses wat die Afrikanernasionalistiese bewind met
dié beleid behaal het. Selfs in die dae van verraad, toe die regerings
van Vorster, Botha en De Klerk apartheid verwring en verlaat het,
is die land steeds beter bestuur as gevolg van die feit dat Blankes
meestal in beheer van sake was en die verantwoordelikheid
geneem het om die land suksesvol te bestuur. Dít is die liberaliste
se groot maagpyn in 2007 -- die nuwe Suid-Afrika bewys onteen-
seglik dat die Swartman van Afrika nié die verantwoordelikheid-
sin, die vaardigheid òf die bestuurvermoëns van die Blanke het nie.
En dié feit bewys natuurlik waarom apartheid die enigste werkbare
oplossing vir Suid-Afrika was in die verlede, maar ook sal wees
in die toekoms!

Hoe beveg ons die kommunis?
Die persoon wat vandag, dertien jaar na die oorname van die
ANC/SAKP-regime in Suid-Afrika, steeds wil ontken dat ons land
vasgevang is in die greep van 'n kommunistiese monster, is òf
skandelik oningelig òf doodgewoon onnosel òf hy is self een van
die kommuniste se handige knegte. Die kommuniste is steeds op
koers in hul aanslag om ons volk uiteindelik finaal te vernietig.
'n Ontleding van die kommunisme sal uitwys dat hierdie ideolo-

gie inderwaarheid 'n draak met vele koppe is. Die aanslag kom dus
uit meer as een rigting en op meer as een front. Waar begin ons dan
in ons geveg teen hierdie monster?

Afrikanernasionaliste wat dié stryd waarlik verstaan is vandag
baie min in getalle. Dis nie vir ons moontlik om die skade wat die
kommunistiese draak tans aan ons volk en ons land doen, gelyk-
tydig en volledig te beveg nie. Die belangrikste taak wat ons as die
laaste vegtende Afrikanernasionaliste vandag het, is om te sorg dat
ons geloof en ons beginsels behoue bly. Ons sosiale orde word
deur die kommunis ondermyn deur die aantasting van ons begin-
sels en ons geloof. Ons sal alles in die stryd moet werp om hierdie
laaste vesting te beset en te verdedig. 
As ons dit kan regkry om hierdie basis suiwer en gesond te hou,

sal die geleentheid wel weer opduik om die draak se ander koppe
mettertyd een vir een af te kap...                                               
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In ons menswees en bestaan wil en kan ons nie gelyk gestel word
aan ander volke nie. Ons wil Afrikaans praat en skryf en ons kinders
daarin onderrig. Ons wil ons tradisies uitleef en laat voortleef. Ons
wil ons helde vereer en ons geskiedkundige dae herdenk. Ons wil
ons GOD dien en eer en HOM nie gelyk stel aan ander gode nie.
Alleen 'n diktatoriale mag kan mense gelyk dwing. Om dit te doen
moet die vryheid van ons volk misken word, daarom kan daar geen
vryheid wees as daar gelykheid moet wees nie.  
Hierdie Afrikanervolk het twee keer in die geskiedenis sy vryheid

verloor, maar  reeds twee keer het hy sy vryheid herwin. Vryheid
was telkens moontlik omdat daar nie berus is in die toestand waarin
die Afrikaner in hierdie land verkeer het nie. Daar  is van die begin
af geweier om die onderwerping te aanvaar. Hulle het nie berus in
die onreg van die verowering nie. Deur moed en geloof en gedryf
deur Afrikanernasionalisme het hulle volhard in hulle strewe om vry
te wees.

Al was daar verdeeldheid het hulle weer hulle vryheid herwin
omdat 'n deel van die Afrikaners hulle gestel het op die regte begin-
sels en regte waardes wat vir hulle dierbaar, kosbaar en eerbaar was.
Daardie beginsels het mense gebind en begeester tot groot dade wat
tot hulle vryheid gelei het. Die toekoms van daardie rasegte Afrika-
ners het behoort aan hulle wat voortdurend teruggekyk het na hulle
verlede en daaruit die nodige leiding en insig gevind het vir die
toekoms.
Hierdie Afrikanervolk het nou vir 'n derde keer sy vryheid verloor

en verkeer ons tans in pyn, maar laat ons weer vir mekaar en vir ons
vyand sê, ons is miskien "gewond, maar onoorwonne".

Daar word dikwels gesê die witmense in Suid-Afrika kan nie
saamstaan nie, maar dit is nie regtig waar nie. Dit is die strategie van
die vyand van enige volk om deur misleiding 'n volk verdeeld te kry
en verdeeld te hou, want verdeeldheid bring verwarring en daardeur
word die mag van 'n volk verbreek. Om dit te kan doen moet die
volk mislei word en bedrieg word deur valse leiers wat na vore
gestoot word. Dit is mense vir wie die materiële swaarder weeg as
die waardes en eer van 'n volk. 
Om 'n eenheid te word sal die Afrikaner se selfrespek herwin moet

word, en as selfrespek herwin is, sal Afrikanernasionalisme weer 'n
bewegingsmag word.

Afrikanernasionalisme is die enigste mag wat hierdie volk weer
kan oprig om te vat wat hom toekom en te wees wat hy deur die
geskiedenis gemaak is, want nasionalisme is die grootste vyand van
die imperialisme, die liberalisme en die kommunisme.
Met die verloop van tyd het ons as Afrikanervolk nou weereens te

staan gekom voor die grootste uitdaging in ons bestaan. As verteen-
woordigers van Afrikanernasionalisme moet ons hierdie uitdaging
aanvaar en onsself inspireer en motiveer om toe te tree tot hierdie
vryheidstrewe. Ons moet bymekaar bring wat uit innerlike oortui-
ging bymekaar hoort. Ons moet 'n magnetiese kern vorm wat ander
begeester en na ons toe aantrek. Ons moet trou sweer aan mekaar
dat ons, soos ons voorgeslagte, sal stry tot ons vryheid herwin is.

Ons moet op die basis van Christelike Afrikanernasionalisme die
Afrikanervolk inlig, motiveer en versamel met die doelwit dat die
Afrikanervolk weer sy vryheid en sy vaderland sal herwin.

Ons moet Afrikaans in ere herstel en dit handhaaf en uitbou as
volksbindingfaktor.

Ons moet Afrikaners oproep tot die herstel van hul selfrespek deur
die handhawing van 'n hoë sedelike peil en 'n voortreflike voorbeeld
van gedrag op alle terreine van die lewe.
Ons moet Afrikaners se volkstrots laat  herlewe deur kennis van hul

geskiedenis en die helde in hul voorgeslagte, maar ook die prestasie
van volksgenote in die hede.
Ons moet Afrikaners voortdurend oproep om terug te keer na God

en die geloof van hul Protestantse voorgeslagte, hul volk, kultuur en
tradisies.

Ons moet Afrikaners se geestelike weerbaarheid versterk deur
hulle in te lig oor die rol wat magte in die verlede gespeel het en tans
speel om die volk te vernietig.

Ons moet op alle terreine in die bres tree vir Afrikaners en die
Afrikanervolk teen aanvalle, beswaddering en leuens van kwaad-
williges en vyande.  Ons moet rasvermenging op alle terreine en met
alle middele teenstaan.
Hierdie stryd waarin ons staan is hard, want dit gaan om 'n volk se

hoogste waardes en kosbaarste besit. Hier gaan dit om die
Afrikanervolk se lewe, sy vryheid en sy eer. Dit is wat ons moet
verdedig terwyl die Afrikanervolk se lewe tans bedreig word. Ons
mag nie berus in hierdie toestand van skande en ellende nie. Ons is
nie verraaiers nie. Ons is mense met moed en geloof maar ons volk
word mislei en bedrieg. Ons moet onsself vervul met selfrespek, ons
moet ons geskiedenis eerbiedig, en ons moet met trots ons helde
vereer, dan sal ons pad suiwer wees. 
Laat ons nou weer opstaan en terug kyk na ons roemryke verlede.

Ons moet weer begeester en geïnspireer word deur hulle groot dade.
Ons moet strewe na 'n ideaal om weer vry te wees. Hierdie strewe
moet die eerste tree wees wat elke daaropvolgende tree na vryheid
moontlik kan maak. 

Dit is in tye van beproewing dat geloof waarskynlik die een ding
is wat mense verhef bo hulle teenspoed, en naas geloof is dit moed.
Moed wat mense verhef tot groot besluite en groot dade. En naas
geloof en moed, die wil om te volhard.

Met dankbaarheid teenoor ons Skepper kan ons terugkyk na ons
verlede en met ons oog na bo gerig kan ons die toekoms met geloof
en krag ingaan. 
Deeglike beplanning en regte besluitneming het die Republiek van

Suid-Afrika tot stand gebring. Deeglike beplanning en regte besluit-
neming kan weer ons vryheid bring.                                           
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Die Afrikanervolk het sy politieke mag en vryheid verloor as gevolg van verraad en misleiding. Hierdie
Afrikanervolk wat geveg het vir vryheid en reg is vandag verdeeld en verswak met die verlies aan politieke
eensgesindheid. Daar is voortdurend ‘n soeke na vryheid en eenheid onder Afrikaners. Ons as Blanke
Afrikaners het nog altyd daardie brandende begeerte om vry te wees. Nou weer, net soos in die verlede,
ontvlam daardie begeerte weer in ons. Ons wil vry wees. Vry van oorheersing deur Kommunistiese dikta-
tors. Ons wil vry wees van oorheersing deur Swart getalle wat net vat en inpalm wat hulle nie toekom nie.
Ons as Blankes wil een volk wees en ons wil onsself wees. Ons wil Witman wees en ons wil Boer wees in
hierdie land wat deur God aan ons gegee is.

Deur
Johann
Grobler

(Onder-voorsitter
van die ANB)



ALMAL ken die ou gesegde dat, as die Amerikaanse ekonomie
nies, kry die res van die eerstewêreld verkoue en die derdewêreld
kry longontsteking… Alle aanduidings is tans duidelik dat Amerika
se ekonomie in baie ernstige moeilikheid is. Nadat daar sedert mid-
del verlede jaar gereeld roeringe op die wêreldmarkte voorgekom
het, het dié markte teen die einde van Julie vanjaar baie ernstige
terugslae beleef. In Europa en Amerika het dit op 'n stadium so erg
gegaan, dat die Amerikaanse Federale Bank en die Europese
Sentrale Bank geld moes inpomp in die sisteem, om 'n fatale krisis
te probeer vermy.
Hierdie gebeure is volgens kenners egter net tekens en simptome

van 'n baie dieper en ernstiger probleem op wêreldmarkte, maar
veral in Amerika. Amerika se dreigende ekonomiese krisis kom
ook nie sommer van gister af nie. Dié land begin egter nou die
vrugte pluk van grootskaalse manipulasie van sy ekonomie oor die
afgelope 15 jaar.
Die blad Impact van mev. Wendy Brown, berig in sy jongste uitga-

we oor 'n artikel wat in April vanjaar in die gesaghebbende Ameri-
kaanse tydskrif, Criminal Politics, verskyn het. In dié artikel word
Laurence Kotlikof, 'n professor in Ekonomie aan die Universiteit van
Boston, aangehaal waar hy sonder skroom die stelling maak dat Ame-
rika teen 'n skrikwekkende tempo afpeil op bankrotskap! Die rede
hiervoor is eenvoudig -- Amerika is nie langer in staat om sy kredi-
teure te betaal nie! Sy laste oorskry sy bates, so eenvoudig soos dit.
Die skrikwekkende gevolg van hierdie situasie is dat Amerika binne-

kort uitgelewer kan wees aan die genade van China en Japan om sy
ekonomie te probeer red. Volgens Kotlikoff het China en Japan
reeds sedert 2004 begin weier om enige Amerikaanse skatkisbe-
wyse te koop, omdat die waarde daarvan gemanipuleer word.  Ook
Rusland is blykbaar nie langer geïnteresseerd om in Amerikaanse
skatkisbewyse te belê nie.
Daar is jare al 'n tendens onder makelaars om in Japan goedkoop

Jen te leen en dit dan in die VSA te belê. Maar omdat die Ameri-
kaanse dollar al hoe meer onder druk kom, lyk dit of hierdie praktyk
op groot skaal gestaak word. Japan se beleid het hierin ook 'n aan-
deel, omdat Amerikaanse effekte nie meer as voldoende sekuriteit
beskou word nie. Japannese krediteure roep blykbaar al hoe meer
skuld op wat deur Amerikaanse geld gesteun word. Hierdie feit kan
volgens Daan Joubert, een van die mees gesaghebbende ekonome
in Suid-Afrika, binnekort vir Amerika se dollar 'n uitklophou wees.
Hierdie situasie beteken basies dat Amerika se ekonomie uitgele-

wer is aan die genade van buitelandse beleggers. Enige land wat op
groot skaal dollars begin verkoop op internasionale markte, kan 'n ket-
tingreaksie aan die gang sit wat die mat onder Amerika kan uitneem.
Die feit dat Amerika die afgelope tyd baie vyande op die wêreldver-
hoog gemaak het, is natuurlik soveel meer rede tot kommer vir
Washington. Selfs die  hoofstroom-media begin al in die paniek deel.
In sy uitgawe van 27 Augustus vanjaar publiseer Time 'n artikel waarin
dit reguit gestel word dat 'n donker tyd vir Amerika se ekonomie voor-
lê. George Magnus, 'n senior ekonoom by die UBS Investment Bank
en skrywer van die Time-artikel noem die huidige krisis 'n "credit
crunch" en hy sê sonder skroom "the worst is yet to come..."

Krisis kom uit Clinton se era
Amerika se huidige probleme het in die Clinton-era begin. Met die
hulp van slu raadgewers het Clinton se regering begin om die Ame-
rikaanse ekonomie kunsmatig te stimuleer deur die oudste truuk in
die boek -- druk eenvoudig meer geld! Om deel te word van die
nuutgeskepte "welvaart", begin die banke natuurlik al hoe meer
krediet verleen aan kliënte. So word 'n bose kringloop geskep. Die

banke leen geld by die sentrale bank (die Federale Bank in Amerika)
om dit dan weer in die vorm van krediet aan die publiek te verskaf.
Die publiek kan hierdie skuld inderwaarheid nie bekostig nie, maar
omdat die geld so maklik bekombaar word, begin hulle al hoe meer
skuld maak en ver bo hul vermoë te leef. Omdat die sentrale bank
geld uitleen waarvoor hy inderwaarheid nie reserwes beskikbaar het
nie, ontstaan inflasie egter mettertyd. Na 'n tyd begin hierdie infla-
siespook 'n al hoe groter bedreiging word vir die skynwelvaart wat
geskep is. Die skynwelvaart is natuurlik geskep met die hulp van 'n
skuldborrel. As hierdie skuldborrel die dag bars, word die klug van
die "groeiende" ekonomie ontbloot met katastrofiese gevolge vir die
hele land.  

George Bush het natuurlik hierdie siek ekonomiese toestand by
Clinton oorgeneem. Maar kort na sy oorname moes die eerste krisis-
maatreëls ingestel word toe die Nasdaq-indeks teen die middel van
2000 byna tot teen die planke getuimel het. Baie ontleders het min
twyfel daaroor dat Amerika se koorsagtige metodes om redes te vind
om oorlog te maak in Irak, niks anders was as 'n noodmaatreël om
die ekonomie te probeer red nie. Dit is algemeen bekend dat oorlog
'n manier is om 'n wankelende ekonomie te probeer stimuleer. 

VSA se skuld
Regoor die wêreld blyk dit dat die huidige ekonomiese onstabiele
situasie hoofsaaklik die gevolg is van ernstige probleme met skuld.
Soos reeds genoem, is die skynwelvaart in die Clinton-era gevoed
deur 'n byna onbeheerste stroom van geld wat in die ekonomie in-
gepomp is in die vorm van krediet wat beskikbaar gemaak is. Dit
beteken maar net een ding -- die publiek en die private sektor is
toegelaat om kniediep in die skuld gedompel te word.
In enige normale of klassieke ekonomie wat goed bestuur word,

word besparing gesien as 'n manier om kapitaal te voorsien vir
investering. As dit gebeur, behoort die ekonomie op 'n gesonde
grondslag te bloei. Daan Joubert bevestig hierdie feit in 'n onlangse
artikel, waar hy die stelling maak dat "sonder kapitaalvorming deur
besparing deur almal wat in die ekonomie betrokke is, sal wesenlike
groei in welvaart nie moontlik wees nie." Hierdie kernwaarheid in
ekonomiese terme bewys egter waarom 'n groot moondheid soos
Amerika so diep in die moelikheid is. Dié land se nasionale bespa-
ringskoers is geruime tyd reeds negatief.

Die logiese vraag op hierdie tendens is hoe lank huishoudings se
besteding hul inkomste kan oorskry, sonder om in 'n situasie van
insolvensie of bankrotskap te beland? Dieselfde geld vir 'n land. Selfs
die magtige Amerika kan nie vir 'n onbepaalde tyd oorleef sonder om
met die harde feite van ekonomiese wette gekonfronteer te word nie.
Laastens geld dieselfde reëls natuurlik vir die bedrywighede op die
beurs. Dit is bekend dat 'n aansienlike deel van die geld wat die afge-
lope jare op die Amerikaanse beurse belê word, inderdaad geleende
geld is.  Voor die groot ineenstorting van 1929, wat gevolg is deur die
wêreldwye depressie van die vroeë dertigerjare van die vorige eeu, is
daar ook op groot skaal gespekuleer op beurse -- veral op Wall Street
in Amerika -- met geleende geld! Elke Jan Rap en sy maat het dus
aandele begin koop met geld wat hy inderwaarheid nie kon bekostig
nie -- byna 'n identiese situasie as vandag...

Bestuur die ANC die ekonomie goed?
Die woelinge op wêreldmarkte bring vir ons hier in Suid-Afrika
natuurlik die groot vraag op die tafel -- hoe lyk ons eie sake? 'n
Mens hoor dikwels hoe sommige bedenklike kommentators die
ANC prys vir hul goeie bestuur van die land se ekonomie. Veral in 
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Dit word al lank verwag. Sedert die draai van die eeu in 2000 sit baie ingeligte kenners op hete kole
en wag vir sekere tekens van 'n dramatiese en massiewe ineenstorting van globale markte. Die afge-
lope twee maande het dinge weer byna handuit geruk. Die aanduidings raak al hoe duideliker dat 'n
wêreldwye ekonomiese krisis en gepaardgaande depressie nie meer baie lank uitgestel kan word nie.
KKOOOOSS  VVEENNTTEERR het die kenners se menings dopgehou en neem die saak in oënskou.



die eerste termyn van Thabo Mbeki se bewind was daar baie prys-
sangers, gekamoefleer as "respektabele" ekonome, wat die ANC se
ekonomiese beleid en bestuur opgehemel het.  
Suid-Afrika is egter, weens die ANC se ekonomiese taktiek wat byna

identies was aan dié van Bill Clinton in die middel 1990's, in dieselfde
rampspoedige skuldkrisis gedompel as Amerika. Voor ons egter Suid-
Afrika se skuldprobleme bespreek, laat ons eers kyk na 'n paar truuks
wat die ANC gebruik om sy eie boeke makliker te laat klop.
Een van die grootste kenmerke van die ANC-bewind is dat enorme

bedrae geld uit die staatskas bespaar word deur 'n eenvoudige beleid
om so min as moontlik geld uit te gee op instandhoudingskoste. Kyk
maar gerus hoe verval die land se infrastruktuur. Dit wil voorkom of
instandhoudingskoste die heel laaste prioriteit is vir byna elke staats-
departement. 

Ander truuks sluit in tolhekke wat soos paddastoele opskiet op
paaie wat soms dekades gelede al deur belastingbetalersgeld gebou
is. Hierdie tolhekke is inderwaarheid 'n geldmasjien wat die staat
met kontant voer, sonder dat hy 'n vinger hoef te lig. Die staat ver-
dien driekeer geld uit die tolhekke! Eers word tolhekke deur wet-
gewing afgeforseer. Daarna word dit met die hulp van 'n tender aan
'n privaat maatskappy toegeken, wat dit in samewerking met die
staat moet bedryf. Die maatskappy neem die verantwoordelikheid
om die tolhekke op te rig en die staat sit terug en wag vir die rande
om in te rol. Daar is 'n heffing op die tolgeld wat aan die staat oor-
betaal moet word, BTW wat op die inkomste betaal moet word en
uiteindelik die jaarlikse maatskappybelasting van die gelukkige
maatskappy wat die tender ontvang!  
By hierdie enkele voorbeelde kan nog baie ander gevoeg word, wat

sedert die ANC-oorname op die toneel verskyn het.  Byna elke nuwe
idee word egter vir die publiek se rekening gelaat. As daar 'n nuwe
bestuurders- of vuurwapenlisensie uitgeneem moet word, moet Jan
Publiek self betaal --en 'n ekstra bedag vir die staat se wins. Onderwys
word duurder by die dag en die ouer betaal deesdae byna alle koste
om sy kind se skool te bedryf. Dan is daar natuurlik die petrolprys --
'n voorsiener van ekstra kontant vir die staat as daar ooit een was! 
Die staat het sedert die ANC se oorname natuurlik, behalwe vir 'n

beleid om so min as moontlik aan instandhouding te bestee, ook 'n
reuse inkomste verdien uit die verkoop van ander bates. Hoewel die
verhoging in die olieprys gereeld gebruik word as 'n (flou) ver-
skoning om die petrolprys te verhoog, het die staat ook miljarde
rande verdien uit die verkoop van oliereserwes wat deur die NP-
regering opgebou is. Nog miljarde is verdien deur die verkoop van
ander staatsbates soos staatskorporasies en semi-staatsinstellings. 

Al hierdie truuks het daartoe bygedra dat "belastingverligting"
byna jaarliks deel kon uitmaak van die staat se begroting. Hierdie
foefie het die pryssanger-ekonome laat jubel, want dit sou mos die
getuienis wees dat die ANC die land se ekonomie besonder goed
bestuur. Terstond is dan ook gereeld verklaar dat Suid-Afrika se
ekonomie die beste groei in dekades beleef, terwyl die ANC kwan-
suis daarin sou slaag om inflasie in bedwang te bring.

Die skyn en bedrog kon egter nie vir ewig hou nie. Teen middel
verlede jaar het die gevaarligte al hoe duideliker begin flikker.
Skielik het die skuldmonster sy kop duidelik begin oplig en Suid-
Afrika se skuldprobleem het veroorsaak dat rentekoerse begin styg
het. Die realiteit het toegeslaan en die media kon nie meer die werk-
likheid wegsteek nie. Rapport berig op 13 Mei vanjaar onder die
opskrif "Staat se gesloer laat ekonomie ver agter raak" dat Suid-
Afrika tans een van die onmededingendste ekonomieë ter wêreld
het! Volgens dié berig het Suid-Afrika in die jongste uitgawe van
die IMD World Competitiveness Yearbook tot die 50ste plek uit 55
lande op die mededingendheidsranglys teruggesak. 

Werkloosheid in SA
Een van die interessantste aanwysers in hierdie verslag van die
IMD World Competitiveness Yearbook was die feit dat Suid-Afrika

'n toenemende probleem ondervind met vaardigheidstekorte. Hierdie
feit is natuurlik nie vreemd nie, veral as die politieke beleid van reg-
stellende aksie in ag geneem word. Ander probleme in die Suid-
Afrikaanse ekonomie wat genoem word, is regulatoriese romp-
slomp, swak infrastruktuur, swak opgeleide werkers, onvoldoende
opvoeding en die werkloosheidsprobleem.  Dié probleem was een
van die belangrikste ekonomiese aanwysers wat gedurig deur die
ANC se pryssanger-ekonome bloot verswyg is, toe die "groei" en
"voorspoed" onder ANC-bewind vroeër besing is. 

Die amptelike werkloosheidsyfer in Suid-Afrika is deesdae in die
omgewing van 25 persent. Sommige ontleders is egter stellig daar-
oor dat hierdie syfer baie nader aan 40 persent van die volwasse
bevolking is. 'n Ander faktor wat 'n invloed op die werkloosheid-
probleme van Suid-Afrika het, is die enorme hoeveelheid onwettige
immigrante in die land. Die IMD World Competitiveness Yearbook
se verslag plaas Suid-Afrika juis 55ste uit 55 lande ten opsigte van
staatsdoeltreffendheid as immigrasiewette in ag geneem word. 

Die skuldfaktor in Suid-Afrika
Gesien in die lig van die ontleding van die skuldfaktor in die VSA
hierbo, en die invloed wat dit kan hê op 'n moontlike ineenstorting
van die ekonomie, moet 'n mens sekerlik ten laaste gaan kyk na
hierdie faktor in Suid-Afrikaanse verband. 

Soos gesê het die ANC sedert die oorname van die Mandela-
regime in 1994 ook geld kunsmatig in die stelsel ingepomp op pre-
sies dieselfde manier as in die VSA. Dit het die beskikbaarheid van
krediet aangeblaas en die gewone landsburger kon geld baie mak-
lik bekom. In eenvoudige terme beteken dit dat die meerderheid
Suid-Afrikaners hul lewensstandaard verhoog het en dié nuwe
lewensstandaard gehandhaaf het deur al hoe meer skuld te maak.
Die spiraal het wyer en wyer begin kring en die gevaarligte vir die
ingeligte ekonome het helderder begin flikker. Uiteindelik het ons
'n situasie in die nuwe Suid-Afrika bereik waar die deursnee be-
volking ver bo hul vermoë leef met die hulp van skuld wat gemaak
is by banke, wat op hulle beurt weer geld geleen het by die Reserwe-
bank, wat inderwaarheid nie daardie geld uit hul reserwes kan reg-
verdig nie! Die gevolg is dat die land se ekonomie begin kreun het
onder die druk van faktore soos inflasie. Teen die einde van 2006
het die stelsel se wraak op die verbruiker begin. Die Reserwebank
het rentekoerse begin verhoog om die publiek se kooplus onder
beheer te kry. En sedertdien bou die spanning en afwagting op on
te sien hoe lank Suid-Afrika sal uithou --ook in die lig van interna-
sionale tendense -- voordat die skuldborrel werklik bars.
Twee maande gelede skryf Rapport op die voorblad van sy Sake-

seksie in 'n berig onder die opskrif "SA rykes is vrot van die skuld"
die volgende: "Die hoë-inkomstegroep (in Suid-Afrika) se skuldlas
was die eerste kwartaal van vanjaar al so erg dat mense in dié groep
gemiddeld bykans twee derdes van hul besteebare inkomste vir die
terugbetaling van hul skuld (kapitaal geleen plus rentebepalings)
moes gebruik. En die middel-inkomstegroep is nie ver agter nie. Die
gevaar is dus groot dat hulle van hul bates soos huise, motors en
meubels wat met skuld gekoop is, kan verloor indien rentekoerse
verder styg, omdat hulle nie hul skuld sal kan betaal nie."

Hierdie situasie word natuurlik op sy beurt 'n faktor wat ekono-
miese groei en werkskepping kniehalter -- inderdaad die eerste
aksie wat die kaartehuis uiteindelik inmekaar kan laat tuimel.  

Die skrif is dus aan die muur. Elkeen wat nie ag gee op al die
waarskuwingstekens wat die afgelope jare duidelik 'n komende
globale ekonomiese krisis voorspel nie, kan uiteindelik saam met
miljoene ander met die broek op die knieë gevang word. 
Wat kan die man op straat doen om sy eie lot te verlig in die geval

van globale depressietoestande? Eerstens is dit uit die gegewens in
hierdie artikel baie duidelik -- verminder jou skuld so veel as
moontlik! As dit kan, probeer om glad nie skuld te maak nie of om
bestaande skuld af te los. En dan, berei voor vir die ergste...     
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Soos in die eerste skets in die ANB Nuusbrief van Augustus 2006,
word dié sketse baseer teen die agtergrond van die ekonomies-
maatskaplike welstand van die deursnee Afrikaner, mede blanke en
anderskleuriges in die Verwoerdera. Dr H F Verwoerd het geweet
dat ekonomiese prestasie nie in isolasie beskou kan word nie.
Ekonomiese prestasie is dikwels soos ysberge, die maatskaplike
gevolge is nie altyd sigbaar alvorens die skade gedaan is nie. Dit
word ook weereens gestel, dat dié rampe wel omkeerbaar is met die
nodige wilskrag en doelgerigtheid wat Protestante kenmerk. Dit
blyk natuurlik vandag pure grootpratery te wees, siende die kom-
munistiese regering en benarde skuldlas (letterlik en figuurlik).
Indien ons egter erns het met die doelstelling om weer vry te wees,
sal ons moet besef watter ekonomiese 'gedrag' in samehang met die
politieke gebeure, ons ekonomies-maatskaplike voortbestaan in die
eerste plek bederf het. Dít hang nou saam met die vraag: Wil ons 'vry'
wees as indiwidue, of vry wees as volk? --in wese is dit 'n ekonomies-
maatskaplike gesindheidsvraag. Per slot van rekening is almal vol-
gens ons kommunistiese/geldmag bedmaat-regeerders 'vry'!

'Vry' as indiwidu
Indien u as indiwidu wil 'vry' wees, "doen so voort".  Wees maar
net nog 'n Afrikaanse Afrikaan, hou op kla en raak versoen met jou
geldmaggedrewe-regeerders en hul globalistiese Nuwe Wêreld-
orde. Maak nog geld óf leen nog geld by FNB sodat "you can
afford those little extras that make life so much more rewarding" en
belê R100-00 rentevry met die dobbelhoop om een miljoen rand te
wen. Verder kan jou wêreld verander word deur die Anton Rupert
gestigte RMB Private Bank-denke, want soos hulle verklaar: "Jy's
heeltyd in ons gedagtes...", "... ons (is) ernstig oor jou finansiële
welstand", "Beskou ons gerus as jou persoonlike aksepbank -- hetsy
in die bestuur van jou welvaart ... of as persoonlike adviseur ",
"Ons weet jy sal gou begin staatmaak op ons innoverende oploss-
ings en daadkrag om jou persoonlike netto-batewaarde te verhoog.
Kom ons drink 'n heildronk op jou voorspoed! ", "Gesondheid op
jou geldsake!" en "Vir meer inligting oor finansiële fiksheid en
gesonde geldverstand, besoek ons by ...".

Hierdie is vandag maar een bankgroep se wekroep, máár dit
versinnebeeld ook die wekroep van die Afrikaner/Joodse geldmag
in die Sestigs. Al verskil is dat die sukses van die wekroep vir voor-
spoed destyds, glo onderhewig was daaraan dat Verwoerd die
apartheidsbeleid moes laat vaar.
Destyds het dié wekroep gekom van Harry Oppenheimer en Anton

Rupert wat volgens The Star "eenders dink", Federale Mynbou se
Tom Muller en W B Coetzer, Trustbank se Jan S Marais, Sanlam se
Andreas Wassenaar en ander. Rupert het "gedeelde voorspoed" met
die Swartes as teenvoeter vir kommunisme voorgehou, want so glo
hy "as hulle nie eet nie, kan ons nie slaap nie". In Dagbreek en
Sondagnuus van 30 Oktober 1966, pas na Verwoerd se moord, sê
Rupert dat as die Swartes deel in die produksiemiddele van die land
sal hulle nie kan bekostig om rewolusionêre te wees nie. Hierdie is
die kern van "'vry' wees as indiwidu" asook Rupert & Kie se lewens-
uitkyk, wat hul met aanmatigende aggressie bevorder en wat uiter-
aard alle vorme van aansporing-omkopery insluit -- geld en besit-
tings is alles, geld wat stom is maak reg wat krom is en bowe al, is
geld al wat in die lewe die moeite werd is om voor te stry. Soos die
ANC se "head of the presidency", Smuts Ngonyama (Rupert & Kie-

bedmaat) sê "I didn't join the struggle to remain poor".
Rupert reken Swartes moet ook in 'n posisie geplaas word waar

hul graag dít sal wil bewaar, wat vir die Blankes belangrik is om te
bewaar, anders sal hul met kommunisme eksperimenteer.

Rupert sê in Oktober 1966 dat "We believe that the Rembrandt
organization is the world's first truly multinational group. We believe
we have found a new formula of international understanding and co-
operation" -- Globalisering van veral onderontwikkelde lande, met
drank en sigarette. Rupert en Oppenheimer se Free Market Fouda-
tion verklaar dat daar respek vir die indiwidu se regte moet wees,
want "The individual needs these rights, if he or she wants to freely
shape his or her own life" en "... the goal of liberal policies is that all
citizens may freely live together in an open society".

Vry as volk
Indien u as deel van die Afrikanervolk vry wil wees, luister dan na
wat vyf Afrikaners, 'n 'Emily Hobhouse'-Engelsman, twee Britte, 'n
Australiër, 'n anti-apartheid Jood en 'n Amerikaner te sê het oor
globalistiese indiwiduele 'vry' wees:
Langenhoven sê "'n Indiwidu kyk agtertoe en sien 'n wieg en kyk

vorentoe en sien 'n graf -- 'n volk kyk agtertoe en sien 'n graf en kyk
vorentoe en sien 'n wieg".

Genl J B M Hertzog sê dat hy nie die prysgawe van volks- en
nasionale belange van Suid-Afrika "aan 'n onversadiglike politieke
bende van geldmanne" wil hê nie.

Adv J G Strijdom sê "Dit sal 'n droewige dag vir Suid-Afrika
wees as Afrikaanse finansiers ooit 'n gemeenskaplike basis met
Harry Oppenheimer vind".

J C B Schoeman, LV vir Noordwes Rand, sê in sy kritiek teen
Afrikaanse sakemanne wat reken daar is geen plek vir sentiment en
liefde vir die eie in die harde besigheidswêreld nie, "Daar is baie
Afrikaners wat nie meer enigiets glo nie en 'n geneigdheid toon om
meer waarde aan die materiële eerder as die geestelike dinge te
heg" en "Dit is nie soseer kommunisme wat ons bedreig nie, maar
ons pleeg selfmoord. As 'n volk sy roeping versaak, is dit verby met
die volk. 'n Volk sterf slegs weens selfmoord".
Dr H F Verwoerd waarsku dat die voortbestaan van die Blankes

nie op die spel geplaas moet word ter wille van tydelike ekono-
miese vooruitgang of kortsigtige materiële voordeel nie. Dat die
land nie net 'n stryd voer teen die buitelandse geldmag nie, maar dat
'n nuwe geldmag binnelands aan die ontwikkel is -- dat met die
toenemende Afrikanerkapitalistiese beheer van finansiële-, indus-
triële- en mynbousektore, dié nuwe geldmag homself nie moet ver-
vreem van landsbelang en 'n geldmag vir eie gewin word nie -- dat
dié nuwe geldmag nie bande sal smee met die Afrikanervyandige
geldmag en daardeur in konflik kom met die nasionale ideale van
die land en die veiligheid van al die burgers in gevaar stel nie.
Verder "As daar 'n gevoel heers dat vaderlandsliefde nie meer by
skole gekweek hoef te word nie, hoe sal die Afrikaans- en Engels-
sprekendes een groot nasie in Suid-Afrika word?" en dat eietydse
liberalisme "verander die aard  van die mensdom … is die oorsaak
van nasionale selfmoord … en die moordenaar van nasies" (Minder
as twee jaar later is Verwoerd die slagoffer van die liberale Oppen-
heimer/Rupert-kabaal).
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Hierdie is die tweede skets deur JJEEAANN  TTHHEERROONN, wat handel oor die ekonomies-maatskaplike rampe
wat die Afrikaner in die afgelope dekades oor homself gebring het. Hierdie rampe, anders as dié in die
eerste aflewering, is met koelbloedige toewyding deur die Sestigerjare se nuwe Afrikanergeldmag
veroorsaak. Met reg, kan hierdie rampe by implikasie eerder as moord dan selfmoord bestempel word.
Die meerderheid Afrikaners was en is steeds onbewus daarvan, dat dié Afrikaner/Joodse geldmagal-
liansie die kernoorsaak is van die onbenydenswaardige politieke- en ekonomiese verknorsing waarin
hul, hulself vandag bevind. In hierdie aflewering word vereers net klem gelê op die ekonomies-
maatskaplike 'gesindheid' wat hierdie rampe ten grondslag gehad het.



Verwoerd het destyds die seekatarms van die internasionale geld-
mag in Suid-Afrika tydelik afgekap met sy suksesvolle "algemene
einddoel" naamlik "om Suid-Afrika op ekonomiese gebied so self-
voorsienend as moontlik te maak en op geldlike gebied sy kapitaal
in sy eie land te verkry, sover moontlik, omdat geen land konstitu-
sioneel onafhanklikheid kan nastreef sonder om ekonomiese
onafhanklikheid te soek nie".
S E D Brown, redakteur en uitgewer van die South African Obser-

ver, sê oor Muller en Coetzer se aandeel (verraad) in die Federale
Mynbou-Oppenheimer samesmelting in 1964 "See how they are
even ready to kiss the hand that offers the poisoned bait of an
unbreakable affiliation with International Finance, when they
should be fighting resolutely for the preservation and development
of our own national capitalism!", "The indirect control by the
Oppenheimer empire over the goods and savings and investments
of so many more of our people is sure to generate the miasma
(smet) of a more widespread moral blindness, a willful blindness",
"For money of this order of magnitude must, from its very nature,
generate its own psychology, its own values, its own religion (the
Social Gospel) and, of course, its own journalism (the Rand Daily
Mail, The Star, the Natal Mercury, the Cape Times and News-
Check are notable examples). Now as then, the Philistines and
Pharisees cannot do without their scribes!", "For all business
thinking, all thinking in purely material terms, tends, unless men
are very much on their guard, to give rise to and to fix a centre of
values which, while it may be true for business, is only partly true
for mankind; and being only partly true can be dangerously false!"
Brown beskryf ook treffend hoe Oppenheimer, as die witman se
"deadliest enemy in Southern Africa", met sy spreekwoordelike
Griekse-geskenk aan die Afrikaners, álles (godsdiens inkluis) sal
vernietig waarvoor die Afrikaners sedert die Groot Trek geveg het.
Volgens Brown word die geldmag en sogenaamde intellektuele, se
gedagtes vasgevang in die denke en "system of values which big
money generates almost automatically -- rationalistic, liberalistic,
agnostic".

Hy sê dat die Oppenheimer-Federale Mynbou samesmelting,
veroorsaak het dat "for White as well as Black --it is back to 1899!".
Dít was geskryf in die jaar 1964! Ongeveer 27 jaar later het F W de
Klerk vir Mandela uit die tronk vrygelaat en neem hy die werklike
Griekse-geskenk in ontvangs.
Ten opsigte van die Engels- sowel as Afrikaanse pers se geskepte

persepsie dat Oppenheimer se standpunte dié van die Engelse in die
land verteenwoordig, sê Brown "Mr. Harry Oppenheimer is no
more a representative of English-speaking South Africans than
Ahmed Kathrada is of the non-White peoples of South Africa or Mr.
Abraham Fischer is of the Afrikaners". Dít is bevestig deur die
gesindheid van die 500 sakemanne waarvan net 'n klein persentasie
Afrikaanssprekendes, tydens 'n banket ter bevordering van uitvoer-
handel in die Wanderersklub, Johannesburg. Na Verwoerd se toe-
spraak het die sakemanne spontaan opgestaan en staande hande
geklap. Die pers het dit grootliks verswyg!
Prof Lord Richard Layard, 'n ekonoom, skryf in sy boek Happi-

ness: Lessons from a New Science (2005) dat vir die grootste
gedeelte van die Twintigste eeu was ekonomiese groei die alfa en
die omega van die samelewing. Na vyftig jaar is bevind dat hoewel
inkomste, lewensstandaard, gesondheid en lewensverwagting ver-
hoog het in ontwikkelde lande, die mense geensins meer gelukkig
is nie. Layard skryf "Put simply, money can buy happiness when it
lifts people out of poverty, but beyond that it has little impact on
happiness". Meer geld as wat basies nodig is, laat ons vasval op wat
Layard die "hedonic treadmill" noem. "We have to keep running for
our happiness to stand still", anders as met dié dinge wat geld nie
kan koop nie, soos menslike verhoudinge. Hy skryf "The church
has lost sway, and the state has retreated behind the single ratio-
nale of promoting economic competitiveness with its overtones of

Darwinian selection (a major source of unhappiness in itself with
its vision of life as a competitive struggle). That leaves the market
a free rein to describe happiness -- a new car, new sofa, new holi-
day -- and to manipulate our insecurities around status".

Layard het gevind dat in vele lande, die gemene deler vir ge-
lukkigheid opgesom kan word in ses faktore: "Marriage and fam-
ily, employment, high levels of trust and reciprocity, civic engage-
ment, quality of government and religious faith". Volgens hom
moet die staat 'n rol speel in die bevordering van "the good life, not
just to chivvy us along in the global rat race, anxious and insecure".
("Darwinian evolution", impliseer "survival of the fittest" en "life is
without purpose").
Madeleine Bunting skryf in 2005 dat "In the absence of religion

or other value systems, capitalism destroys solidarity as sure as
night follows day. The aim of the game is to turn us into selfish,
acquisitive consumers -- spending our whole lives trying to keep up
with the Jones". Na vyftig jaar is Brittanje ryker maar nie geluk-
kiger nie. "Consumer capitalism is making us ill (emotionally) …
depression, stress, anxiety, alcoholism … mental ill-health is the
biggest single cause of incapacity and costs the country an estima-
ted £9bn in lost productivity and benefits".
Bunting vra of die behepheid met die groeiende bruto binnelandse

produk ten koste van alles misplaas is en of die staat nie op meer as
net ekonomiese groei moet fokus nie. (Die ysberge wat Verwoerd
se ekonomiese beleid vermy het.)
Volgens Bunting moet die staat soos met omgewingsbesoedeling

aandag gee aan emosionele besoedeling, deur onder andere adver-
tensies op TV wat die kooplus aanwakker en die feit dat TV mense
minder kreatief maak en afsny van emosionele gesonde aktiwiteite.
Naas die "vyf vrugte en groente 'n dag"-leuse, reken Bunting skort
daar vyf emosionele aktiwiteite naamlik "Do some exercise, do
someone a good turn, count your blessings, laugh, savour beauty".

Hubert Sauper skryf in sy boek Darwin's Nightmare, hoe die
Europese-, Russiese- en Japanese geldmag-globaliste sedert die
Sestigs, die Tanzaniese bevolking negatief beïnvloed het. Ook is
Lake Victoria, wat die hoofvoedingsbron is, besoedel met vreemde
vis wat groot geld vir die globale vis-industrie beteken. Wat bring
die vragvliegtuie in? -- wapens! Die skynheiligheid van die global-
istiese-geldmag kom te voorskyn in die sogenaamde 'voordele' van
dié ekologies- en mens vernietigende handel -- werkverskaffing en
Wêreldbank- en Europese Unie befondsing. Sauper sê egter dat
saam met dié uitbuiting het prostitusie, kindermishandeling en Vigs
gekom, "... an entire broken and damaged economy of people, and
their broken lives and dreams". Hy skryf "It is, for example, incre-
dible that wherever prime raw material is discovered, the locals die
in misery, their sons become soldiers, and their daughters are
turned into servants and whores. Hearing and seeing the same sto-
ries over and over makes me feel sick. After hundreds of years of
slavery and colonisation of Africa, globalisation of African markets
is the third and deadliest humiliation for the people of this conti-
nent. The arrogance of rich countries towards the Third World
(that's three-quarters of humanity) is creating immeasurable future
dangers for all peoples".

Gary S Gevisser is 'n Jood wat homself beskryf as 'n gewese
"failed university tutor" van die derdewêreldse Universiteit van
Natal. Hy het Suid-Afrika 29 jaar gelede verlaat en woon in Ame-
rika, waar hy korrupsie in besighede ondersoek. Gevisser is 'n na-
tuurwetenskaplike van beroep. Hy is ortodoks grootgemaak, maar
met sy barmitzvah ('doop') besef hy, dat die meeste Jode in die
sinagoge "big time crooks" is, wat die rabbi, prof dr rabbi Abner
Weiss wat ook 'n Gevisser familievriend was, omgekoop het!
Gevisser het soos George Orwell gou agtergekom dat die verlede
en die toekoms in samehang gesien moet word met die hede.
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Uit sy internetskrywes is dit nie duidelik waar hy homself ten
opsigte van godsdiens plaas nie, moontlik agnosties, maar nie meer
Joods nie. Dit blyk dat sy verandering van beroep teweeggebring is
deur die vervreemding van sy familie se besigheid, Moshal Gevisser
Group of Companies in die 1970's, vir 'n "song and a dance". Die
De Beers-Anglo American Cartel (DAAC) was daarby betrokke.
Die verraaier uit die familiekring ene David Gevisser, is toe milde-
lik vergoed vir sy dienste. Volgens Gevisser het sy oom David meer
as net 'n paar kiste Coca-Cola van Charles Engelhard, eertydse
besigheidsvennoot van Harry Oppenheimer gekry. Engelhard, 'n
Amerikaner, was een van die sleutelfigure rondom die "Verwoerd
must go"-plan. Gevisser betrek in sy ontledings die volgende per-
sone in die DAAC: Oppenheimer, David Gevisser, Cohen, Beare,
Rothschild, Rupert, Hackner, Benn, Krok, Greenberg en Buffet.
Gevisser erken dat hy gekul voel oor sy familiesilwer, vandaar sy

drang om agter die kap van die byl te kom.
Gevisser sê dat mense soos David Gevisser, Rupert, Nicholas

Oppenheimer, die Rothschilds, Solly Krok en andere, nie meer kan
ontken dat hulle ongelooflike verarming en ellende oor die mens-
dom gebring het nie. Hy beskryf die DAAC as die "terrorist of ter-
rorist financing organization" wat ook geldwassery bedryf (Oppen-
heimer en Rupert het ook vir Mandela finansier).

Gevisser bedryf 'n webtuiste getiteld NEXTRATERRESTRIAL is
under construction from the bottom up! A Name From Here, You
Can Trust Over There. Neem die 'N' vooraan die titel weg en dit
beteken buiteruimtelik. Dit impliseer Gevisser wil die feite of
waarheid wat onveranderlik is, van onder/binne (nie van buite)
beredeneer en bepleit logika naas boekgeleerdheid -- ons moet leer
om die regte vrae te vra sê hy. Hy raak ook die Darwinian-aspek
aan en sê dat mense vandag vinnig verander van die resies van
"survival of the fittest" tot die resies van "survival of the richest".
Hy sê dit hoort nie so nie en haal Alexis Carrel aan wat skryf "The
first duty of society is to give each of its members the possibility of
fullfilling his destiny. When it becomes incapable of performing
this duty, it must be transformed".

Gevisser se betoog is dus teen die grypsug van die geldmag en
globaliste wat die res van die mensdom verslaaf en verkneg. Hy
skryf daar is 'n totale gebrek aan rekenskap in die wêreld. Eerlik-
heid word beskou as 'n slegte gewoonte en word deur die besig-
heidswêreld, regerings en selfs indiwidue verag. As almal net eer-
lik is oor wie hul is en waar hul vandaan kom, dan is daar niks om
weg te steek nie. Besluite kan geneem word op feite en nie dít wat
ons gevoer word as feite nie. Alleen uit eerlikheid kan respek
gebore word. Hy sê "This may sound a grandiose idea, but like any
worthy effort, it starts with a single step. The responsibility for that
step lies with you ...".

Kenneth J Robinson verwys in sy resensie oor Pat Buchanan
(voormalige Amerikaanse presidentskandidaat) se boek, Where the
Right Went Wrong, na die verkeerde aannames deur konserwatiewes
in Amerika naamlik dat "... with a bit of tinkering and reform a resto-
ration of better days could be achieved". Net soos die VF+ in Suid-
Afrika, het die konserwatiewes aldaar, hul siele verkoop aan die
"hostile and alien powers of globalism and Zionism". Die onvermoë
of onwilligheid van konserwatiewes om rasaangeleenthede by die
naam te noem, veroorsaak dat die mutasie van 'n "homeland" na 'n
multikulturele- en veelrassige gemeenskap onkeerbaar raak. Belang-
rik sê Robinson dat "When a society mutates beyond a certain point,
there is nothing of substance to conserve. Conservatives then futile-
ly strive to conserve empty forms". Die "waarheid en net die waar-
heid" oor ras en nasionalisme sal gepraat moet word. Robinson sê dat
wanneer daardie dag kom, sal 'n slapende reus begin wakker word.

Het Afrikaners te vêr muteer?
Hopelik nie, anders sou u nie hierdie artikel deurworstel het nie!
Ons is min, maar ons staan vas. Ons sal uiteindelik oorwin, want
ons het geloof in God die Vader as ons Beskermer en nie in die
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globaliste se Rand, Dollar en Euro nie. Ons moet net nie die fout
maak om te dink ons kan dit wat sedert 1899 teen ons bewerk is,
in een dag omkeer nie. 
Die ekonomiese rampe wat Rupert & Kie oor die Suid-Afrikaanse

bevolking gebring het en dit wat hul vir ons in die vooruitsig stel,
kom in 'n volgende aflewering aan die beurt. 
Intussen, 'n bietjie padkos uit 'n ou Reader's Digest: Die vader van

'n arm gesin kon slegs dan en wan sy familie op 'n kampvakansie
neem. Die koste verbonde aan die karige vakansies het verhoed dat
die gesin 'n begeerde tweede badkamer aan hul ewe karige huis
kon aanbring. In die laatskemer van die vader se lewe, ontvang hy
'n brief van sy een seun (wat toe reeds 'n familie van sy eie het),
waarin dié hom bedank vir die ongelooflike lekker kampvakansies,
wat hy sy lewe lank sal koester. 

Die bejaarde vader se gedagtes voer hom toe terug na daardie
gelukkiger dae en meteens wonder hy -- indien ek die begeerde
tweede badkamer aangebring het, in stede van die kampvakansies
saam met die gesin, sou ek enigsins 'n brief ontvang het en indien
wel, sou daar geskryf staan "Dankie vir die tweede badkamer
vader, ek sal dit my lewe lank koester?"
Die vraag is, sal die seun eendag dieselfde brief van sý seun ont-

vang? Dít is 'n ekonomies-maatskaplike gesindheidsvraag, kan ons
as Afrikaners dit nog eerlik beantwoord?                                  

GGGG eeee eeee ssss tttt eeee llll iiii kkkk eeee     wwww eeee eeee rrrr bbbb aaaa aaaa rrrr hhhh eeee iiii dddd
deur

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




