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Ons leef vandag in tye wat al hoe meer gejaagd raak en almal
merk op dat dit as gevolg hiervan gereeld voel of die tyd deesdae
vinniger as ooit tevore verbygaan.
Juis daarom is dit amper skrikwekkend om te besef dat dit op 8

Augustus vanjaar reeds 'n volle dekade gelede was dat een van
die grootste Afrikanerleiers van alle tye deur die dood van sy volk
weggeneem is.

Jacob Albertus (Jaap) Marais, die grootste Afrikanernasionalis
van sy tyd, was vroeg in hierdie maand reeds 10 jaar oorlede. Die
afgelope tien jaar is ook gekenmerk deur die tragiese werklikheid
dat die meerderheid Afrikaners apaties en koud geraak het teen-
oor die stryd van hul volk. Die meerderheid Afrikaners sien een-
voudig net nie enige lig aan die einde van die donker tonnel nie.
Daarom het hulle apaties geraak en leef hulle as individue voort
met 'n lewens- en wêreldbeskouing wat al hoe meer deur die op-
pervlakkigheid van die humanisme oorheers word.

Die vyand het dit reggekry om die Afrikanermassas tot so 'n
mate te breinspoel dat hulle 'n byna narsistiese en egosentriese
lewensuitkyk ontwikkel het en dat die geloof, waardes en kultuur-
lewe van hul voorgeslag vir hulle 'n verleentheid geword het. 

Nou is die vraag hoe die laaste groep suiwer Afrikanernasiona-
liste in hierdie bitter stryd wat ons voer te werk moet gaan om ver-
dwaalde volksgenote te oortuig dat die kern van ons stryd ideolo-
gies regverdig is én ook op intellektuele vlak sin maak?

Op hierdie punt kom die enorme lewenstaak van Jaap Marais
weer in die gesprek na vore. Een van die groot waardes van die
lewenstaak van Jaap Marais is dat hy sy stryd in die vorm van sy
denke, dade en openbare argumente so deeglik gedokumenteer
het. Baie van hierdie gedokumenteerde werke kan juis vandag

gebruik word om aan die gehumaniseerde kwasi-liberale Afrika-
ners te wys hoe belaglik die ideologieë is wat die afgelope jare
deur verskeie invloedryke organisasies in die samelewing aan hul-
le opgedwing is.

Jaap Marais het elke moontlike aspek van Afrikanernasionalis-
me in sy leeftyd deeglik gedefinieer en gedokumenteer. Dit is dus
nie vir ons as Afrikanernasionaliste nodig om die spreekwoorde-
like wiel weer te herontdek nie. Ons het ook nie nodig om nuwe
foefies en stertjies by te sleep by ons lewens- en wêreldbeskouing
om strategieë ten opsigte van ons toekoms vas te stel nie. Al wat
ons hoef te doen is om die lewenswerk van Jaap Marais te gebruik
en in geloof dan by dié beginsels vas te staan.                       n
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ter viering van GRA-dag. Sien bl. 5 vir meer besonderhede.



Misdaad tydens die sokker
Die langverwagte groot sokker is genadiglik nou verby en Suid-
Afrikaners is deur die bank verbaas hoe goed dié skouspel uitein-
delik afgeloop het.

Een van die heel interessantste feite rondom die wêreldbeker
sokkertoernooi was dat misdaad so drasties afgeneem het in die vyf
weke waarin die hele wêreld se media op Suid-Afrika gefokus was.
Heel aan die begin van die toernooi was daar 'n paar gevalle waar

veral die buitelandse media deurgeloop het onder gewapende
rooftogte. Maar daarna het die koerante en ander nuusmedia stil
geword en die persepsie bestaan dat misdaad tydens dié vyf weke
drasties afgeneem het.

Hoe is dit moontlik? Twee vrae kom onmiddellik by 'n mens op
oor hierdie saak. 

Vraag een is of daar werklik minder misdaad was en of dit nie
alles deel was van 'n komplot waarin die media betrek is om Suid-
Afrikaners ter wille van propagandadoeleindes te laat glo dat die
sokkertoernooi 'n reuse sukses was nie. Hierdie scenario is natuur-
lik heeltemal moontlik en die ANC-regime het al bewys dat sy
polisiemag se misdaadstatistiek nie betroubaar is nie.
Vraag twee hou egter baie meer komplikasies in. As dit wel waar

is dat misdaad so skerp afgeneem het tydens die sokkertoernooi,
hoe het die sekuriteitsmagte dit reggekry? Dit was tog van die
begin af duidelik dat die derduisende sokkertoeriste sagte teikens
vir misdadigers sou wees. 
Die antwoord op vraag twee het verskeie implikasies. As die veilig-

heidsmagte werklik daarin kon slaag om misdaad só goed hok te
slaan, waarom kan dit nie elke dag gebeur nie? Wie baat dan by
misdaad dat die veiligheidsmagte die teuels weer gelos het die
oomblik toe die toeriste huistoe is?

Dan doem die onvermydelike vraag natuurlik op: Is die regime

en sy veiligheidsmagte dalk kop in een mus met misdadigers? Het

die vlaag van misdaad in Suid-Afrika dalk werklik 'n politieke

ondertoon? Is dit dalk werklik hul doel om vrees en paniek onder

Blankes te saai deur al die moord en roof wat inderdaad vasgevat

kán word?

Taalmaand
Weens die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners wat
op 14 Augustus in Suid-Afrika gevier word, staan dié maand as die
maand van die Afrikaanse taal bekend.
Die taalstryd vir Afrikaans het sedert die negentiende eeu 'n inte-

grale deel gevorm van die stryd van Afrikanernasionalisme. Dit
was juis die taalkwessie wat na afloop van die Tweede Vryheids-
oorlog 'n groot rol gespeel het in die vorming van die nuutgevonde
identiteit van die verwarde en verslane Afrikanervolk. 
Weens Milner en sy Britse meesters se pogings om Suid-Afrika te
verengels het Afrikaans en die stryd om dit as amptelike taal van
die Afrikanervolk erken te kry, 'n groot rol gespeel om uiteindelik
weer die vlam van Afrikanernasionalisme al hoër te laat brand.
Daarna het die Afrikaner hierdie jong taal uitgebou tot 'n moderne

taal wat met enige ander groot wêreldtaal kan kompeteer in alle
wetenskappe. 
Vandag kan geen ernstige waarnemer ontken dat Afrikaans meer as

ooit die teiken van die Afrikanerhatende Engelse en kommunistiese
wêreld geword het nie. Geen kans word verby laat gaan om Afri-
kaans af te breek, te verkleineer of eenvoudig dood te swyg nie.

Net soos die geval met die aanslag op ons ras, is die ergste en effek-
tiefste aanslag teen Afrikaans egter die verbastering daarvan. In die
geval van ras is verbastering onomkeerbaar en tragies. Maar in die
geval van die aanslag op ons taal kan dit nog beveg word. 

Laat ons dan met nuwe ywer die Milners van ons tyd die stryd
aansê.  Ons kan dit doen deur die taalstryd as integrale deel van die
stryd van Afrikanernasionalisme te voer. Dit is natuurlik ook die
een manier waarop die jeug reeds van jongs af paraat gemaak kan
word om die aanslag teen hul volk beter te verstaan. As ons dus ons
kinders leer om trotse Afrikaners te wees, laat ons hulle ook leer
om hul taal met trots en suiwer te besig. 

Strategie in die stryd?
Baie Afrikaners is deesdae uit frustrasie skepties oor die toekoms
wat ons volk in ons eie land het. Hierdie situasie word natuurlik
ook uitgebuit deur sommige blatante opportuniste.

Dit mag miskien bisar klink, maar dalk moet ons die stryd van
Afrikanernasionalisme begin benader met 'n strategie wat die groot
Franse veggeneraal, Napoleon, in gemeen gehad het met sommige
van die wêreld se suksesvolste sportafrigters. 
Dit is bekend dat Napoleon geglo het dat 'n mens nooit die geveg

(stryd) moet voer op die teenstander se voorwaardes nie. Daarom
het hy 'n strategie voorgestaan om juis uit te werk wat die vyand
graag wil hê hy moet doen. Dan doen hy die teenoorgestelde. 
Net so het Napoleon geleer dat 'n mens nie jou vyand mag toelaat

om die gevegsterrein te kies nie. Gaan veg dáár waar hy nie op sy
gemak is nie, want dan het jy reeds 'n sielkundige voordeel bo hom.
Met sport wat deesdae in die professionele era 'n groot sakeprak-

tyk geword het, het mislukking ook groot implikasies vir die
betrokke partye. Op 'n stadium is groot sukses behaal deur afrigters
wat hul teenstanders tegnies baie goed kon ontleed en dan op hul
swakplekke kon konsentreer. Maar na mate die professionele era
ontwikkel het, het spanne al hoe minder swakplekke gehad. Die
afrigters wat dus deesdae die suksesvolste is, is diegene wat die
eenvoudige strategie het om te konsentreer op hul eie sterkpunte en
dít dan genadeloos en doelgerig uit te voer. 
Hoe kan hierdie twee strategieë (dié van Napoleon en hedendaagse

sportafrigters) van toepassing op ons eie stryd gemaak word?
Dit is eenvoudig: Eerstens moet ons die vyand se voorwaardes

vermy. Met ander woorde, moenie die Kommunis op sy eie voor-
waardes beveg nie, want hy is die meester op dié gebied. Moenie
op sy terrein (in die raadsale van sy regeringsinstansies) of op sy
voorwaardes (volgens sy wette en regulasies) probeer veg nie. Ons
moet konsentreer op ons eie sterkpunte, eerder as om die Kommu-
nis op sy swakpunte aan  te vat.
Wat beteken dit in die praktyk? Vergeet daarvan om op die Kom-

munis se voorwaardes petisies te teken en dan met sosiale druk
enige sukses te probeer behaal. Vergeet selfs om jou propaganda
deur middel van die media wat die spel volgens die vyand se reëls
speel, te versprei.
Ons moet losbreek van die tonnelvisie waaraan die stelsel ons laat

ly. Om met die Kommunis of die liberalis te onderhandel, te debat-
teer of om hom van ons standpunt te probeer oortuig is wensden-
kery. Ons moet eerder daarop konsentreer om so veel as moontlik
Afrikaners te oortuig om los te kom van die verdoemende stelsel
wat ontwerp is om ons te vernietig.
As Afrikaners eers losgemaak is van die stelsel waar hulle glo dat

hul kruisie op die stembrief, hul handtekening op die petisie of hul
vertroue op die regstelsel van die vyand iets vir hul eie heil kan
beteken, kan ons na die volgende stap oorgaan.  Dít is die fase waar
ons konsentreer op ons eie sterkpunte. 
Dáárvoor het ons konsolidasie van eendersdenkendes nodig. Dan

sal ons sien dat ware eendrag beslis weer van ons 'n mag sal maak,
al is ons in die minderheid.                                                      n
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"Die opstand begin nou", was Mandela se boesemvriend Fidel
Castro, se slagkreet destyds met sy bewindsoorname in Kuba. Die
ANC/SAKP/Cosatu-regime se bloudruk/slagkreet sedert die Pieters-
burg/Polokwane-beraad waar Mbeki die trekpas gekry het, is die
Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR). 
In die Kommunis, Joe Slovo, se eie woorde beteken die NDR net

"Die begin van verandering".
Die ANC/SAKP/Cosatu-regime gebruik die Grondwet soos en

wanneer dit hul pas, maar beskou die Grondwet ondergeskik aan
die NDR. Die NDR is die "bloudruk waarvolgens (die regime) sy
deurlopende revolusie en transformasie van die samelewing wil uit-
voer" in aanloop tot 'n kommunistiese staat soos Kuba. Des te meer
is dit verstommend dat Afrikaners na sestien jaar van kommu-
nistiese bedrog, hul beroep op Artikel 235 van die Grondwet, terwyl
die Kommuniste na grondwette verwys as "stukkies papier". 

Napoleon het gesê: "Dit is 'n aanvaarde voorskrif van oorlog:
moet nooit doen wat die vyand wil hê jy moet doen nie, omrede
alleen dat hy dit begeer, en vermy die slagveld waarop hy inge-
grawe is". Hiervolgens is enige beroep op die huidige regime se
slagveld, naamlik hul Godlose Grondwet, futiel. 
Wanneer mens die kommunistiese aanslag in Suid-Afrika sedert

die sestigerjare beskou, is dit duidelik hoe die Kommuniste van
beide krygsheer Carl von Clausewitz se stelling en Lenin se om-
mekeer daarvan, gebruik gemaak het. Clausewitz het gesê:
"Beleid is die voortsetting van oorlog met ander middels" en
Lenin sê: "Oorlog is die voortsetting van beleid met ander mid-
dels". Die aanslag/oorlog voor 1994 deur die Kommuniste/terro-
riste binnelands en op ons grense, was dus volgens Lenin se stel-
ling en die aanslag/oorlog ná 1994, is volgens Clausewitz s'n. 
Dit is dus duidelik dat Kommuniste bedrewe is om enige situasie tot

hul voordeel te manipuleer. So het die Kodesa-berade ook bewys.
Met dit in gedagte, moet mens besef dat wat vandag as regerings-

beleid beskou word, net die voortsetting van die oorlog teen die
Afrikanervolk is.

Alleenlik wanneer 'n volk die kommunisme se werkswyse ken,
sal daar ook besef word, wanneer en waar daar 'n slagveld/lokval
vir die volk gestel is. Alleenlik dan sal die volk die vermoë hê om
die lokval/slagveld waarop die Kommunis ingegrawe is, te vermy.

Die Grondwet

Voor 1994 se verradelike oorgawe is die Grondwet met al die be-
loofde “wigte en teenwigte” aan die volk voorgehou as 'n Grond-
wet wat almal se belange sou beskerm. Ons eiendomsreg, ons
onderwys, ons taalregte, ons kultuur, Godsdiens en vele meer sou
verskans en beskerm word. 

Die belangrikste wig wat egter aan die Afrikaner voorgehou is,
was Artikel 235 wat in die Grondwet opgeneem is en handel oor
selfbeskikking. Dit is doelbewus bewerkstellig deur die kommu-
nistiese handlangers, wat hul voorgehou het as regse Afrikaner-
leiers (die AVF). 

Die doel was nooit om selfbeskikking toe te staan nie, maar
alleenlik om die Afrikaner te paai en sodoende die oorgang van
1994 te bewerkstellig.

Vandag beroep 'n aantal “regse” Afrikanerorganisasies hul weer
op die Grondwet en eis hul die geelwortel vir die 1994-verraad,
naamlik Artikel 235. Hiermee erken hul dus die wettigheid en
gesag van die huidige Godlose Grondwet en betree hul die lokval/-
slagveld van die Kommunis.

Die Grondwet is veronderstel om die hoogste gesag in die land
te wees. Alle wette moet in oorstemming met die Grondwet wees
en die uitvoering daarvan staan as beleid bekend. Dus, as beleid
die voortsetting van oorlog met ander middels is, dan is die Grond-
wet die middel waarmee die oorlog teen die Afrikaner voortgesit
word. Die vraag is, was die Grondwet die enigste en finale oor-
logsmiddel teen die blanke Westerling, maar veral die Afrikaner?
Meer nog, het die Grondwet nie die afgelope 16 jaar reeds alles
hervorm, transformeer, gelykgestel en ten gronde laat gaan wat in
die vooruitsig gestel is, volgens die ingeboude voorwaardes van
die Freedom Charter nie?

Joe Slovo lig die sluier

Mandela en sy mede "comrade" Slovo, het met hul gebalde vuiste
die eerste fase van die kommunistiese revolusie in 1994 ingelei.
Slovo bevestig egter dat die oorname in 1994 slegs die begin van
die Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR) was en die Grond-
wet slegs 'n voertuig tot die bereiking van die NDR-ideale. 

Slovo, voormalige hoofsekretaris van die SAKP het gesê: "Die
Nasionale Demokratiese Revolusie moet beskou word as 'n fase
waardeur die revolusie moet gaan. Voordat 'n ware sosialistiese
(kommunistiese) staat in Suid-Afrika gevestig kan word, daar sal
genoeg tyd wees ná die val van Apartheid (Afrikanervolk) om 'n
sosialistiese kommunistiese land te bou en moet daar teen té radi-
kale maatreëls gewaak word om landgenote nie af te skrik nie."

Hieruit is dit duidelik dat die Grondwet net 'n fase van die NDR
is en dat die Grondwetvoertuig slegs dien as tussentydse maatreël
tot vestiging van 'n totale kommunistiese staat. Die Grondwet dien
verder om die tyd en geleentheid te gee vir die Kommunis om
alles in plek te kry vir die tweede revolusie. Totale mag oor alle
instellings soos byvoorbeeld die polisie, verdediging, die regbank,
onderwys, hospitale, die pers en dies meer moet eers verkry word. 

Beheer oor elke denkbare instelling en op alle lewensterreine
moet eers verkry word en daarom die drakoniese wette soos onder
andere die wapenwet, grond-onteieningswetgewing, minerale regte-
onteieningswetgewing en so meer.

Daar moet egter aan die wêreld voorgehou word dat hier 'n
demokratiese bestel in Suid-Afrika bestaan, terwyl die regime be-
sig is met die NDR. “Nasionaal” beteken geheel Suid-Afrika en
“Demokratiese Revolusie” die ommeswaai na 'n kommunistiese
staat.

Die liberale Beeld lig die sluier

In Beeld van 2 Maart 2010 verduidelik die liberale Pieter du Toit,
waar die ANC se Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR) van
daan kom en wat hul tot die letter toe wil uitvoer. Du Toit sê: "Dit is
die hoeksteen van die ANC se denkraamwerk en die helderste aan
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wyser van wat die ANC, deurmiddel van die regering vir die land
beplan word.  Die NDR is die ANC se bloudruk waarvolgens hy sy
deurlopende rewolusie en transformasie van die samelewing wil uit-
voer, dit is nie net by Pietersburg se konferensie vasgemaak nie, maar
in September 2009 het Cosatu dit onderskryf by sy nasionale kon-
gres, en so het die SAKP ook die NDR op sy spesiale kongres aan-
vaar as die rigtende filosofie." 

Verder wys Du Toit daarop dat die NDR se deurlopende en aan-
houdende transformasie van die samelewing ten doel het om 'n nie-
diskriminerende unitêre staat daar te stel. Die aard en karakter van die
unitêre staat sal bepaal word deur die behoeftes soos vergestalt in die
bevrydingsbeweging onder leiding van die ANC en sy SAKP en
Cosatu vennootskap. Die NDR vereis ANC-leiding op elke denk-
bare lewensterrein, waar hoofsaaklik ANC-kaders die strategiese
posisies sal beklee. 
Volgens Prof. Duvenhage sal hierdie aksies lei tot die samesmel-

ting van die staat en die ANC-party. Die radikale vertolkers van
die NDR naamlik die SAKP, Cosatu, die ANC-jeugliga en 'n groot
groep binne die ANC, is van mening dat die huidige grondwetlike
bedeling bloot 'n tydelike kompromis is, dus net nog 'n fase van
die revolusie. Prof. Duvenhage sê: "Ons kan in 'n tydvak inbeweeg
waar dit al hoe makliker gaan word om alles in die naam van die
revolusie te regverdig."
Die "Strategy and Tactics"-dokument wat tydens die Pietersburg-

beraad van die ANC aanvaar is, doen 'n oproep op die revolusionê-
re om die stryd voort te sit en sluit die dokument af met die vol-
gende: "Prysenswaardige vordering is gemaak en besliste optrede
vroeg in die tweede dekade van vryheid hou die belofte van vinni-
ger vordering in om ons ideale te bereik" en "Ons is maar net in die
begin van 'n uitgerekte proses van verandering."
Dit is dus duidelik dat die revolusie nie in 1994 tot einde gekom

het nie en moet die Afrikaner ook besef dat die verandering hoof-
saaklik op hom van toepassing is. Verandering wat tydens die
Zuma-era plaasgevind het is onder andere: Die skerpioene is tot
niet, maatskaplike toelaes is uitgebrei, daar word groter klem op
die behoeftes van militêre veterane gelê met die verandering van
die Departement van Verdediging na die Departement van Verde-
diging en Militêre veterane, die gewillige koper/verkoper-beginsel
en die Wet op Onteiening gaan hersien word en vele meer. In oor-
stemming met die NDR is daar verdere ingrypende planne vir 'n
omvattende staatsdiens wat provinsiale magte sal inkort, die instel
van 'n nasionale gesondheidsversekeringstelsel ensovoorts.
Die terugkeer na die Freedom Charter (Vryheidsmanifes) is ook

deel van die NDR wat onder andere lei tot die nasionaliseringde-
batte. Pieter du Toit stel dit verder duidelik dat daar geen aandui-
ding is dat die NDR net 'n blote riglyn is nie, maar eerder 'n vaste plan
is en dit lyk of die ANC die revolusie na die letter gaan uitvoer.

Wat baie interessant is, is die opskrif wat Pieter du Toit gebruik
het vir sy artikel "Net die begin van die verandering", die opmer-
king van Joe Slovo!

Die tweede revolusie

Afrikaners moet besef dat die Polokwane NDR-oproep van die
ANC/SAKP/Cosatu-alliansie werklik "Die begin van die veran-
dering" beteken. Dat alles wat reeds in die afgelope 16 jaar veran-
der is, net die voorbereiding was. Dit was net die politieke mag-
soorname, maar nou "begin die opstand" waarvan Castro se Kuba
getuienis is. Die inpalming van alle eiendom, die oorgangstyd na
'n sosialistiese, kommunistiese Suid-Afrika waar die Westerling se
begrip van demokrasie omgedop is, om 'n totalitêre staat tot stand
te bring.

Die Afrikanervolk moet ook besef dat die Freedom Charter-ge-
baseerde Grondwet, 'n tussentydse handige wapen is wat teen hom
gebruik word, maar beslis nie die enigste nie. Die NDR dra huidig

baie meer gesag en word Zuma dikwels deur die meer militante
faksies in die alliansie daarvan beskuldig dat die Polokwane-be-
raad verontagsaam word. Mbeki se vertrek na die Polokwane-be-
raad, is sprekende bewys van die gewigtigheid van die NDR selfs
in eie kader-geledere.

Die boek van Liu Shaoqi getiteld How to be a good Communist
(1939), bevestig dat die verkryging van die staatsmag in 1994 slegs
die begin van die politieke emansipasie was en dat 'n geweldige hoe-
veelheid werk na die oorwinning gedoen moet word. Die "ikoon"
(god) Mandela, het natuurlik dié boek se titel plagieer en sy eie
gemaak, soos hy ook met inligting verkry uit 'n ander publikasie
gedoen het. Dit is nou eenmaal 'n kenmerk van 'n mensgod en
Kommunis, hul respekteer niemand se eiendom nie. Nie eers hul
leermeesters se intellektuele eiendom nie. Hulle is bloot parasiete.

Artikel 235 van die Grondwet

Artikel 235 se hoofdoel is nie die bevordering of erkenning van self-
beskikking van volkere nie. Dit is 'n slagveld/lokval om die Afrika-
ner se aandag van die ware gevaar en stryd weg te lei en om die
Afrikaner vir so lank as moontlik by die onderhandelingstafel te
hou, sodat die Kommuniste die tyd gegun kan word om die NDR
deur te voer en 'n totalitêre kommunistiese staat te vestig.
Die Volkstaatgedagte is niks anders as 'n kommunistiese strik wat

vir die Afrikaner gestel is nie en is gebore in liberale knoeikamers.
Dit is as oplossing vir die volk voorgehou en word steeds na ses-
tien jaar deur die veelrassige VF Plus nagestreef en deur die ANC
bestempel as 'n "mal idee".
Met die beroep op die verwesenliking van Artikel 235 word alle

en enige stryd teen die Kommuniste opgeskort.  
Ieder en elk wat hul beroep op die Godlose Grondwet se Artikel

235 voer nie die stryd in belang van die Afrikanervolk se vryheid
nie. Die Afrikanervolk mag nie soos by die Kodesa-berade, ons
God gaan gelyk stel met ander gode nie. Vir die Afrikanervolk is
'n grondwet sonder God ook net 'n "stukkie papier" geskryf deur
Godloënaars wat niks anders is as huurlinge van Kommuniste nie.

Die Christen-Afrikaner op die Kommunis se slagveld

Die Afrikaner man, vrou, en kind sal weer 'n diepgaande studie
van die Kommunis en sy metodes moet maak. Afrikaner 'leiers' en
organisasies sal weereens die vyand moet identifiseer en leer ken,
om sodoende die volk tot 'n oorwinning te kan lei.
Die vraag wat gevra word is, wat het verander? 'n Volk wat bereid

was om 'n wêreldmoondheid die stryd aan te sê vir die behoud van
hul vaderland, 'n volk wat bereid was om in 1961 die wêreld teen
te gaan en 'n Republiek uit te roep, 'n volk wat bereid was om op
die grense van die RSA te veg teen die Kommuniste om vry te
wees, gee alles prys vir selfbeskikking op 'n lappie grond volgens
Artikel 235 van 'n Grondwet, wat deur die Kommuniste self as 'n
nikswerd "stukkie papier" bestempel word. 

Buiten vir die verraaier-element is onkunde oor die Kommunis
se werkwyse 'n groot faktor in die prysgawe van die beleid van
"Die land, is ons land."
Generaal Majoor HJ van den Berg stel dit so: "Die strategie, tak-

tiek of die metodes wat die Kommunis aanwend om sy doel te be-
reik is slegs onderhewig aan dit wat vir hom gerieflik is, doelmatig
is vir die oomblik. Daar is geen sprake van sedelike verpligtinge
of sentiment nie." Die Kommunis Braam Fischer, bevestig verder
die punt: "Die Kommunis se propaganda is buig en rekbaar, veelsy-
dig en onopreg. Die doel heilig immers die middel en hy buit alle
vorms van patriotisme, nasionalisme en tradisionalisme uit en wend
dit aan tot sy voordeel."

Madame Suzanne Labin, gewese voorsitster van die Internasio-
nale Kongres oor Politieke Oorlogvoering verduidelik die Westerse 
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onkunde as volg: "Die Demokrate bedryf vandag die politiek met
standpunte sonder om ag te slaan hoe menings ontstaan en
ontwikkel. Hulle beskou meningsvorming as 'n soort van mis-
tigheid wat spontaan uit die gemeenskap vloei!" 

Menings word gevorm deur doelbewuste verspreiding van pro-
paganda. As daar mooi opgelet word wat hierbo gesê word, kan
mens nie anders om te besef dat die Grondwet in totaal, Artikel
235 ingesluit, ten doel het om die Afrikaner te vernietig nie. Soos
die Kommunis dit stel, onderhandeling is beter as 'n afjak of oor-
log. Daarom gebruik hulle onderhandelings om die slag te wen,
sonder om 'n skoot te vuur. Woorde verloor hulle werklike beteke-
nis, en die onderhandelings is slegs 'n platvorm vir dubbelslagtige
propaganda. 

Vir die Westerling beteken onderhandeling, onderhandeling. 'n
Ooreenkoms is vir hom 'n ooreenkoms. Maar vir die Kommunis
beteken onderhandelings 'n lokval.  'n Ooreenkoms is 'n waarde-
lose stukkie papier en 'n minister 'n huurling.
Madame Suzanne Labin waarsku ook dat Kommuniste onder 'n

dekmantel, eerlike demokratiese persone nader om komitees te
vorm, wat dan sonder dat hulle daarvan weet of daarvan bewus is,
verenig optree om die kommunistiese doelstellings te bevorder.

Hieruit ontstaan die vraag hoeveel Afrikanerorganisasies is on-
wetend deur die Kommunis geïnisieer en watter invloed het hulle
op dié organisasies en op die volk se denke gehad?

Waarin lê die Afrikanervolk se toekoms?  

Die Afrikanervolk se toekoms is in die hand van God, ongeag die
tragiese moord op 30 000 + blankes sedert 1994.

Wanneer jou geloof oorskadu word deur omstandighede en jy
dan vanuit die omstandighede jou toekoms probeer beredeneer
soos die liberale, in stede vanuit beginsel, het jy in jou gemoed
klaar oorgegee.

Mnr. Andries Breytenbach, leier van die HNP, bevestig hierdie
stelling in Oktober 2009, wanneer hy die Boerehater Sir Theophilus
Shepstone se 1877-mening deel. Shepstone het gesê dat die Vaalri-
vier net so min na sy oorsprong sal rerugvloei, as wat die Boere weer
hul Republiek sal herwin. Drie jaar later is hy verkeerd bewys.

Geloof is die grootste vyand van die kommunisme en ongeloof
die grootste bondgenoot van die Kommunis.
Die twyfel aan God se alvermoë en staatmaak op eie inisiatief is

fataal. Dit is presies wat die Kommunis wil hê. Bloedrivier en nie
Artikel 235 nie, bly die riglyn. 

Plaas uself in daardie laer in 1838. Wat die mens self daar kon
doen was baie beperk. Hulle kon die waens in 'n sekere formasie
trek, doringtakke plaas waar deurgange was, die kruit droog hou,
gewere laai, verspieders uitstuur en so aan. Dít wat nie self gedoen
kon word nie, was steeds die bepalende faktor. Dáárom die gelofte
en vertroue op God.

Die analogie van Bloedrivier bly vandag steeds van krag. Die
Afrikaner se beweegruimte is baie beperk, die Swart getalle oor-
weldigend en die kommunisme in volle blom. 
Dit wat tans die bepalende faktor is, kan in 'n oogwink deur God

verander word. Al wat ons moet doen, is om die koue as van  die
vuur van Afrikanernasionalisme af te blaas om die kooltjie weer
te ontbloot, wat op sy beurt weer die vuurtjie sal aansteek as ons
die fyn houtjies begin oppak. Dié vuurtjie wat groter en groter
moet brand en die Afrikaner sal inspireer om weer ons God bo ons
eie vermoëns te vertrou. 

Hoe sê Jaap Marais nou weer? "'n Volk wat in geloof lewe, is
onvernietigbaar. 'n Volk wat gedurig sy ideale graad vir graad na-
streef, met sy bewustheid van sy herkoms in God en 'n bestemming
anderkant die lewe self, so 'n volk kan deur geen mag vernietig
word nie. Hy kan alleen vernietig word deur sy eie kleingelowig-
heid, sy eie klein verraad." n
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ANB vier GRA-dag by
Hoofbestuursvergadering

Die ANB se Hoofbestuursvergadering van 14 Augustus vanjaar
was tegelykertyd sommer ook 'n feesdag.

Dié vergadering het toevallig plaasgevind op GRA-dag, die dag
wat ook deur Afrikaners beskou word as die geboortedag van die
Afrikaanse taalstryd. Daarom is daar vooraf besluit dat die ANB
direk na afloop van die Hoofbestuursvergadering ook tyd sou
inruim om GRA-dag te vier.

Die viering is ondersteun deur 'n tablo, wat onder die bekwame
leiding van mev. Rentia de Villiers aan lede van die ANB se Hoof-
bestuur voorgedra is. Die tablo, wat ook met sangitems afgewissel
is, het die ontstaan en uitbouing van Afrikaans behandel en toe-
paslike Afrikaanse poësie het daarvan deel uitgemaak.

Die Hoofbestuur is vooraf toegespreek deur die ANB se onder-
voorsitter, mnr. Carel van der Grijp. 
Hy het veral klem gelê op die feit dat Afrikaners moet waak teen

die propaganda van die Kommunis, wat selfs die strategie in soge-
naamde “Afrikanerorganisasies” bepaal.

Ná 'n deeglike ontleding van sake van die dag en die kommer-
wekkende tendense wat deesdae bespeur word in die ANC/SAKP-
regime se hantering van landsake, het mnr. Van der Grijp weer 'n
oproep op Hoofbestuurslede gedoen om die stryd van Afrikaner-
nasionalisme binne die ANB te verskerp en uit te bou. Hy het be-
klemtoon dat die ANB die enigste organisasie is wat vertrou kan
word met hierdie stryd, omdat die ANB steeds vas staan op die
regte beginselbasis waar ons voorgeslagte sou verwag om ons
vandag te vind.
Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB, het as voorsitter by

die vergadering opgetree. Die dames van die Akasia-tak het gesorg
vir verversings, koffie en tee.                                                   n

Mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter van die ANB,
aan die woord tydens die afgelope

Hoofbestuursvergadering van dié beweging.



Die ANC beplan 'n nuwe wet op die beskerming van inligting. Vol-
gens dié wet sal 'n mediatribunaal aangestel word om namens die
regering as waghond oor die media op te tree. Oortreders wat onge-
wensde nuus publiseer, sal natuurlik ordentlik vasgevat word, sodat
die ANC uiteindelik indirek sal bepaal wat die publiek mag weet en
wat geheim gehou moet word.  

Elke groot mediagroep in Suid-Afrika is op die oomblik op hul
agterpote. Kommersiële aartsvyande staan skielik saam en koe-
rante dra volblad advertensies waarin hulle die reaksie van redak-
teurs van byna elke noemenswaardige groot nuusblad in die land
op die ANC se planne met die media publiseer.

Waarvoor is die ANC bang?

Kom ons begin eers by die huidige debat. Feit is dat die ANC-regime
ná sestien jaar ernstige krake begin wys. Hulle onbevoegdheid raak
so ooglopend dat die media dit nie langer agter iets soos die persoon
van Nelson Mandela of die skyn van versoening of selfs die presta-
sies van nasionale sportspanne kan wegsteek nie.
Die ANC het die fase betree waar hulle weer skaamteloos propa-

ganda maak vir hul sosialistiese beleid en hiervoor het hulle die
steun van die massas nodig. Hulle weet natuurlik goed hoe om
hierdie steun agter hulle te kry: Speel die rassekaart. Dieselfde ou
holruggeryde retoriek oor die bevoorregte Witmense wat die arme
Swart bloedjies niks gun nie, sal wéér effektief genoeg wees om die
nuwe revolusionêre fase van hul stryd in te lui.
Die media in Suid-Afrika het egter vir so lank 'n prentjie van rasse-

harmonie en 'n reënboognasie voorgehou, dat dit logies is dat hulle
met die ANC sal begin swaarde kruis as laasgenoemde weer die
vure van rassepolarisasie begin stook. Die uiteinde is konflik tussen
die regime en die media.

Omdat die regime nie regtig binne die raamwerk van die demo-
krasie enige voet het om op te staan wat betref hul planne om die
media te muilband nie, moet hulle natuurlik weer fiktiewe en be-
laglike verskonings uitdink. Probleem is net dat hierdie versko-
nings, ingekleur in heelwat retoriek wat aan die massas  iemand gee
om voor kwaad te wees oor die haglikheid van hul toestand, goed
genoeg sal wees om ook die Swart massas te laat glo dat die media
vasgevat moet word.

Jackson Mthembu, daardie luidrugtige ANC-woordvoerder wat
natuurlik self 'n byltjie te slyp het met die media, omdat hulle sy
dronkbestuur-sondes nou die dag nog so uitgeblaker het, was voor
in die koor toe die mediatribunaal bespreek is. Hy het uitgevaar teen
die media se "onverantwoordelike en misleidende beriggewing" en
nuus wat "inbreek maak op Suid-Afrikaners se privaatheid". 

Die rede vir hierdie sondes is vir Mthembu heel logies. Dis die
"bleek en wit gesigte" in redaksiekantore se skuld, sê hy. Op die
koop toe voeg hy by dat die media nog te veel Wit base het. Dis tyd
dat groot mediahuise deur "die mense" (lees Swart pro-ANC ka-
ders) oorgeneem word, reken hy.

Inderwaarheid het Jackson Mthembu met hierdie uitbarsting sy
hand oorspeel, want hy het die onderrok 'n bietjie te ver laat uit-

hang. Nou weet ons die planne met die mediatribunaal gaan nie
regtig oor staatsgeheime en sulke belangrike sake nie. Nee, dit gaan
daaroor om mense in magsposisies te beskerm. Dit gaan oor die
beeld van die verkrummelende ANC/SAKP-regime. 

Die waarheid is natuurlik dat die ANC geïrriteerd is met Suid-
Afrika se skisofreniese samelewing wat beskaafde eerstewêreld
norme en standaarde, soos vervat in die veelgeroemde Grondwet,
met die Afrika-kultuur van onbeholpenheid, onvermoë en selfverry-
king (korrupsie) moet probeer paar. Hulle kan eenvoudig nie nóg 'n
wapenskandaal of reisskandaal op die voorblaaie van koerante duld
nie. Om van ander korrupsie, blatante onbevoegdheid of die media
se fassinasie met die Afrika-kultuur soos Zuma se baie vrouens en
ander los gelukkies met jong minnaresse nie te praat nie.

Die regime se propagandaprobleme

Die ANC is duidelik geïrriteerd omdat hulle onbeholpenheid nie
meer so maklik soos voorheen deur die massamedia verswyg word
nie. Hulle wil beskerm word en hulle is moeg vir hierdie tussenfase
van skyndemokrasie. Hulle soek duidelik 'n versnelde weg na 'n
stelsel soos in openlik kommunistiese lande waar die koning se
deugde dag en nag besing word, al loop hy kaalstert deur die straat.
Maar in Suid-Afrika werk hierdie soort propaganda nog nie so
lekker nie. Die SABC probeer dit immers al lank, en hulle is die een
media instansie wat deur byna niemand ernstig opgevat word nie.
Met die laaste samestelling van 'n nuwe raad vir die SABC het die
ANC verlede jaar skaamteloos opgetree en byna al die nuwe raad-
slede is herkenbare kaders. Selfs hanskakie kandidate soos Max du
Preez was nie goed genoeg om die paal te haal nie.
Dan lees 'n mens hoe die SABC weer geld bedel by die regering,

omdat sy begroting net nie wil klop nie. Maar in finansiële verslae
word daar vertel van R28 000 wat begroot is vir koffie en tee by 'n
enkele beplanningsessie, R482 000 vir 'n kerspartytjie of R1,3 mil-
joen vir 'n eendag-beplanningsessie van bestuurslede van die
SABC, waarvan R348 000 net aan versierings uitgegee is! 

Hoe lyk die nuus wat só 'n roekelose en onbeholpe korporasie
opdis? Kyk maar self elke aand na die sewe-uur nuus en sien hoe
die deugde van die kaal koning besing word.

Boonop is die bestuur van die SABC gereeld self in die nuus
weens hul onderlinge gevegte, wat self verwant is aan die binne-
gevegte in die ANC, wat deesdae al hoe erger raak.

Die SABC is ook nie meer genoeg vir die ANC nie. Daar is nou
sprake van vriende van die ANC in die sakewêreld wat groot geld
gaan uithaal om 'n pro-ANC koerant die lig te laat sien. Dit bly egter
'n ope vraag of so 'n koerant ('n nasionale dagblad word beplan)
kommersieel sal kan oorleef. En hoe effektief gaan dit wees? Die
geskiedenis het al bewys dat die Swart mark nie werklik belang-
stel in koerante wat uit lang artikels vol ideologiese propaganda be-
staan nie. 'n Hele paar soortgelyke pro-ANC koerante het al gekom
en gegaan. Die enigste sukses in die Swart mark is egter produkte
soos die Daily Sun, 'n koerant wat volgens die resep van die 
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geelpers opereer en dan kort sensasionele berigte plaas oor alles
van seksskandale tot stories oor mense wat deur die Tokkelossie
gepla word.

Die voorbeeld van ander Kommuniste

Daar kan geen twyfel wees dat die huidige koers van die ANC-re-
gime afstuur op uiteindelike volskaalse kommunistiese diktator-
skap nie. Hierdie nuwe beplande wet om die media te muilband is
dus 'n baie belangrike stap vir hulle, omdat hulle maar al te goed
weet dat die pen wel magtiger is as die swaard.

Dit is egter geen geheim nie dat joernaliste vandag nog vervolg
word in lande waar die media onderdruk word. Om een of ander
rede kan die Kommunis eenvoudig nie die propaganda van hul
opposisie verdra nie.

In lande soos China word selfs internetverkeer gereguleer en die
publiek het nie vrye toegang tot enige inligting op die internet nie.
Opposisiekoerante bestaan inderdaad nie eintlik nie, want dit kan
lewensgevaarlik wees om die regime te probeer ontmasker. 'n Paar
jaar gelede het 'n jong meisie aan die Universiteit van Beijing onder
'n skuilnaam op 'n geselsgroep op die internet ingegaan en ander
lede van die groep opgeroep om die propaganda van die regime te
ignoreer en in "ware vryheid te begin leef". Sy is binne ure opge-
spoor en summier in die tronk gegooi!

In die Maldieve eilande dien drie besigheidsmanne tans vonnisse
van  lewenslange tronkstraf  uit, nadat hulle inligting op die internet
gepubliseer het wat die regering gekritiseer het. Die aanklag was dat
hulle hoogverraad gepleeg het en die regering probeer omverwerp!  

In Moslemlande kan jy tronkstraf of selfs die doodstraf kry as jy
enige anti-Islam propaganda versprei. Maar hulle gaan selfs verder.
'n Man wat onlangs met president Zine el-Abidine ben Ali van
Tunisië gespot het in 'n propagandastuk is gemartel totdat hy al sy
wagwoorde vir sy webtuiste bekendgemaak het, sodat dit gesluit
kon word. Daarna is hy summier in die tronk gegooi.
Is dit ons voorland? Klink dit onmoontlik dat iemand in Suid-Afri-

ka in die tronk kan beland oor propaganda teen die regime? Dink
weer! Kyk maar na die Boeremagsaak. Daardie manne sit al langer
as sewe jaar in die tronk as verhoorafwagtendes en teen die meeste
van hulle is daar nog niks bewys nie. Maar die regime se veiligheids-
wette maak dit moontlik om hulle agter tralies te hou op die aanklag
dat hulle 'n gevaar vir staatsveiligheid inhou. Waarom sal dit anders
wees in die geval van die mediawet?

Totale beheer

Vir die Kommunis gaan dit egter uiteindelik oor totale beheer. As
die ANC dus die media in Suid-Afrika in só 'n mate kan muilband
dat hulle belangrike inligting van die publiek kan weerhou, begin
hulle al hoe meer beheer uitoefen oor die vorming van Jan Publiek
se opinie. Dan word nuus inderwaarheid maar net propaganda.
Die uiteinde van hierdie oefening is natuurlik die uiterste diktatori-
ale beheer oor mense se denke, soos wat dit geskets is in George
Orwell se boek, 1984. As jy die daaglikse nuus kan beheer en mani-
puleer, kan jy uiteindelik ook die optekening van die geskiedenis
beheer. Soos Orwell dit gestel het: "Hy wat die verlede beheer, is

ook in beheer van die toekoms. En hy wat die hede beheer, beheer

die verlede."
'n Goeie voorbeeld van hierdie stelling is die gewoonte van die

media om "nuwe navorsing" oor historiese kwessies uit die bloute
as evangelie te begin verkondig om sodoende verwarring en dis-
informasie te laat seëvier. Die massamens, wat gewoonlik in elk ge-
val nie 'n baie goed ingeligte persoon is nie, eet hierdie propagan-
da dan vir soetkoek op en so word persepsies geskep om sy denke
te beïnvloed. Baie onlangs was daar byvoorbeeld die geval van een
of ander slimgeleerde historikus wat skielik met die storie te voor-

skyn gekom het dat die Boerevolk aan die einde van die negentiende
eeu eintlik 'n half-barbaarse spul mense was wat vuil en onhigiënies
geleef het. Die historikus, 'n vrou, vertel toe dat die Engelse konsen-
trasiekampe ingestel het om die Boervroue teen hul eie onbeskaafd-
heid te beskerm en hulle te leer om meer higiënies te leef!
Die media het hierdie storie in alle erns aangegryp. Natuurlik was

daar selfs 'n paar napraters wat die geleerde vrou ondersteun het.
Siedaar, die saadjie is geplant om die verlede te beheer en een van
die Engelse se skandelikste dade in die oorlog om te dop! Binne-
kort sal hierdie teorie waarskynlik al hoe meer gepropageer word,
totdat dit uiteindelik oor 'n paar jaar iewers in 'n geskiedenishand-
boek verskyn en as 'n feit gepropageer word. 

Só word die media gebruik in die eerste stap van 'n strategie om
uiteindelik die verlede te "beheer". 
Die ANC-regime is dus inderdaad met hul nuwe mediawet  besig

om hulself te posisioneer om die hede te beheer. Deur die media te
muilband en te besluit wat die publiek mag weet en wat vir hulle
verswyg moet word, beheer die regime die hede. Dít stel hulle weer
in staat om die verlede én die toekoms te beheer.
Soos met alle ander strategieë van die ANC/SAKP-regime begin
hierdie wet by die verskoning van "rassisme" in die media en beskul-
digings van diskriminasie teen die meerderheid deur die minderheid.
Maar die oomblik as die wet op die boeke is en deur die parlement
goedgekeur is, verdwyn die hele retoriek van die "beginsel" en die
wet word 'n wapen om die wil van die Kommuniste op die same-
lewing af te dwing.

Skynheiligheid van die mediabase

Die veronderstelling is natuurlik dat vryheid van spraak en onge-
bonde, vry media een van die hoekstene van 'n suksesvolle "demokra-
sie" is. Maar hoe vry en ongebonde is Suid-Afrika se media werklik?
Die antwoord hierop mag dalk 'n verleentheid wees vir die skynheili-
ge klompie redakteurs wat nou skielik so 'n bohaai maak oor die
ANC se planne.
As 'n mens oor beginsel begin praat, kom die ander aspek van hier-

die huidige debat oor die ANC se planne om die media te muilband
of te manipuleer weer na vore. En daar is baie voorbeelde van skyn-
heiligheid wat aangehaal kan word. 

Die kernvraag in hierdie verband is of daar werklik iets bestaan
soos algehele objektiewe en "vry" media-instansies. Die antwoord
hierop is byna 100 jaar gelde al gegee deur John Swinton, wat in
1914 by sy uittrede 'n toespraak gehou het by die jaarlikse banket
van die American Associated Press organisasie. Hy het gaste uit hul
skoene geskok toe hy onder ander die volgende te sê gehad het:
"Van 'n onafhanklike pers kan daar geen sprake wees nie. Nie 'n
enkele een van julle waag dit om sy eerlike opinie uit te spreek nie.
Ons is die instrumente van vasalle van die rykes agter die skerms.
Ons is marionette. Daardie manne trek aan die toutjies en ons
dans. Ons tyd, ons talente, ons lewe en ons kragte is alles die eien-
dom van daardie manne - ons is intellektuele prostitute."
In Suid-Afrika het ons natuurlik genoeg voorbeelde van hierdie ge-

tuienis. Die selektiewe gebruik van nuus en inligting het veral onder
die bewind van adv. John Vorster sedert 1967 in alle erns begin. 
Een van die belangrikste tegnieke wat sedertdien gebruik is, is die

gewoonte van die media om eenvoudig oor sekere sake te swyg,
asof dit nie bestaan nie. Die stryd van Afrikanernasionalisme sedert
1967 is byvoorbeeld meer doodgeswyg as wat dit in eerlike debat
verslaan is.

Uiteindelik het die Afrikaner se eie media, wat met sy sweet en
kundigheid tot stand gebring is, die instrument geword om hom met
die een propagandagolf na die ander om te dop om uiteindelik die
oorname van die Kommuniste te aanvaar en selfs te ondersteun.
Wie weet waar dit gaan eindig as die Kommunis boonop binnekort

toegelaat word om die vloei van inligting te beheer?                   n
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

l Johann Grobler (Voorsitter)          - Tel (014) 763-3920

l Carel vd Grijp (Ondervoorsitter) -     Tel 072 593-0491 

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

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

- Faks (011) 787-8312

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

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris, Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES

Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening.
Eerste Nasionale Bank 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3
Thabazimbi  (Takkode 26 03 46)
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“Terreur is die noodwendige middel vir die deurvoe-
ring van die Marxisme. Nie net die onnadenkende
heerssug van 'n Lenin en 'n Trotski of 'n Stalin nie,
maar die dwingende logika van hul sisteem was die
faktor wat veroorsaak het dat die nuwe Kremlinhere
slegs die mag kon bly behou deur 'n voortdurende
massamoord.”

Dr. Peter Kleist, 1967

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Geen wapens, hoe magtig ookal, kan die Weste help
totdat hy sy verlies aan wilskrag oorkom het nie. In
'n toestand van sielkundige swakheid word wapens
selfs vir die party wat oorgee, 'n las. Om jouself te
kan verdedig, moet 'n mens bereid wees om te sterf.
Daar is maar min van hierdie bereidwilligheid in 'n
gemeenskap wat opgevoed is in die kultus van
materiële welvaart.”

Alexander Solzhenitsyn, tydens 'n toespraak 
by Harvard Universiteit, 8 Junie 1978


