
Net 'n dwaas sal vandag ontken dat die vals lagie vernis van "ver-
soening" in die nuwe Suid-Afrika lankal deur die harde werklik-
heid van ons chaotiese samelewing vernietig is. Faktore soos mis-
daad, diskriminasie onder die skuilnaam "regstellende aksie", on-
bevoegdheid van sentrale en plaaslike owerhede en algehele verval
van byna elke aspek van die samelewing het tot gevolg dat die
polarisasie tussen rasse in Suid-Afrika groter is as ooit tevore.
Waar daar net meer as tien jaar gelede nog die pypdroom van 'n
"reënboognasie" verkondig is, kan selfs die mees liberale koerante
en ander media-instrumente vandag nie meer die dreigende rasse-
oorlog in hierdie land ontken nie.  

Dis veral in gevalle waar Blankes voor die hof gebring word vir
beweerde geweldsmisdaad teen Swartes, waar die rou haat teen
Blankes en die Swart massas se disrespek vir die land se regstelsel
na vore kom. Maar dit is veral die georganiseerde wyse waarop
rassehaat tydens sulke voorvalle manifesteer, wat sterk dui op
invloede van baie bedrywige kommunistiese agente. 

Die Steyn-voorval
'n Hele paar jaar gelede was daar die Steyn-geval, die eerste van
vele soortgelyke voorvalle. 'n Blanke man (mnr. Steyn) het per
ongeluk die Swart baba van sy bediende raakgeskiet op sy klein-
hoewe aan die Rand. Toe hy besef wat gebeur het, het hy die kind
gegryp en met haar hospitaal toe gejaag. Dit was egter te laat en die
kind is dood. Hierna het chaos losgebars. Die ANC was byna
onmiddellik betrokke by die saak. Dit was voor Winnie Mandela se
eie skuldigbevinding aan diefstal en bedrog en sy was nog katjie
van die baan met 'n enorme invloed op die massas. Sy het destyds
mnr. Steyn se bediende besoek en openlik haat gesaai teen hom.
Tydens sy hofsaak het die massas voor die hof saamgedrom en
openlik rassehaat aangeblaas met slagspreuke teen Witmense.  

Uiteindelik moes die hof erken dat dit 'n ongeluk was. Die skoot
wat mnr. Steyn afgevuur het, is vanaf 'n hoogspanningskabel van
Eskom gedeflekteer en het die kind getref -- 'n absolute frats-
ongeluk! Steyn het 'n opgeskorte vonnis gekry, maar dit het die
opgestookte Swart massas net meer vuur laat spuug. Hulle was
woedend en in daardie tyd is spoediger "transformasie" van die reg-
stelsel daagliks geëis. Hierin het Swart koerante soos die Sowetan
en City Press 'n groot aandeel gehad. 

Toe reeds moes die rooiligte begin flikker het. Wat het hulle dan
bedoel met die "transformasie" van die regstelsel? Sou dit beteken
dat, as die Swart massas -- die gepeupel -- begin dans en sing en
iemand se skuldigbevinding of 'n buitensporige vonnis eis, die reg
eenvoudig aan dié eise gehoor moet gee?

Die "leeuhok"-voorval
Verlede jaar het ons die geval gehad waar 'n Blanke man wat saam
met twee van sy Swart werkers aangekla is dat hulle 'n ander Swart
werker in 'n leeuhok gegooi het om hom te straf nadat hy betrap is
toe hy gesteel het. Hoewel alle getuienis daarop gedui het dat die
Blanke man nie teenwoordig was toe die Swartman in die leeuhok
gegooi is nie (hoewel hy daarvan bewus was dat die man aange-
rand is), was die woede van die Swart massas wat elke dag die
hofverrigtinge bygewoon het hoofsaaklik teen die Witman gerig.
Hulle het alles gedoen om die regstelsel met intimidasie te beïn-
vloed en die saak aan rassehaat (van die Witman se kant) te koppel.
Meer onlangs was daar  die geval van die jong Blanke boer wat 'n

Swart seun op 'n naweek naby Dendron doodgery het. Alles dui
daarop dat dit 'n ongeluk was en dat dit waarskynlik juis die voet-
ganger was wat roekeloos opgetree het. Die jong boer het egter nie
op die toneel stilgehou nie en ook nie die saak by die polisie
aangemeld nie. Dit was natuurlik 'n groot fout, wat nie goedgepraat
kan word nie. Aan die ander kant is dit bekend dat dit --veral op die
platteland -- lewensgevaarlik kan wees om in so 'n situasie stil te
hou. Hoewel die voorval waarin die Swartman doodgery is volgens
alle aanduidings 'n ongeluk was, het 'n georganiseerde groep Swar-
tes op Dendron dit onmiddellik 'n politieke kleur probeer gee en die
rassekaart met oordaad by die hof begin speel. Blatante slagspreuke
wat openlik rassehaat aanblaas  is by die jong boer se hofverskyn-
ings geskree en op plakkate vertoon. Die gepeupel het geëis dat die
jongman nie borg mag kry nie --waarskynlik omdat hulle ook weet
watter hel 'n geïntegreerde tronksel vir 'n Blanke in die nuwe Suid-
Afrika is. Een nag in 'n polisiesel saam met 'n groep Swart misda-
digers kan 'n Blanke se lewe verwoes. Menige gevalle van verkrag-
ting deur sodomie of aanranding in so 'n situasie is bekend. 
In nog 'n onlangse voorval het 'n man op Thabazimbi 'n tienjarige

Swart seun vir 'n rondloperhond aangesien en hom doodgeskiet.
Toe hy die fout agterkom, het hy self met die seun hospitaal toe
gejaag. Dit was egter te laat en die seun het gesterf. Weereens is die
Swart gemeenskap van Thabazimbi opgesweep en na die hofgebou
opgeroep om deur oproer, gedryf deur openlike rassehaat, te
probeer om die regstelsel te beïnvloed, sodat die man nie borg kon
kry nie. Selfs die Swart landdros wat die saak hanteer moes erken
dat alles daarop dui dat die Blanke man nooit enige intensie gehad
het om die Swart seun te skiet nie en dat dit 'n tragiese ongeluk was.
Maar buite die hof het die Swart massas gewoel en geraas en rasse-
haat aangeblaas met arrogante uitlatings en slagspreuke. 
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RASSE POLARISASIE IN
DIE "REËNBOOGLAND"

VIR die soveelste keer sedert die koms van die "nuwe" Suid-Afrika het ons die afgelope tyd gevalle
beleef waar Swart rassisme deur massahisterie gebruik is om die uitslag van 'n hofsaak te probeer
beïnvloed waarin 'n Blanke aangekla word van moord of geweldpleging teen 'n Swarte. Maar as 'n
Swart geweldenaar, wat 'n gestremde man voor sy vrou en kinders gemartel en vermoor het, voor
die hof gebring word, swyg die massas in elf tale. Wat sit agter hierdie tipe rasse-histerie en anargie
teen die reg? KOOS VENTER kyk na die agtergrond van rasse-chaos, kriminele anargie en die ver-
band wat dit het met die revolusie wat die kommuniste besig is om aan te stook in Suid-Afrika.

(Vervolg op bl. 6)



Sukses met sokker in 2010?
NAafloop van Duitsland se suksesvolle aanbieding van die Sokker-
wêreldbekertoernooi in Junie en Julie vanjaar, het 'n hewige debat
in Suid-Afrika uitgebreek oor hierdie land se voorgenome aanbie-
ding van dieselfde toernooi in 2010. Daar is veral twee aspekte wat
as kwelvrae beskou word ten opsigte van Suid-Afrika se aspirasies
om oor vier jaar die wêreld se media, top-sokkerspelers en miljoene
toeskouer-toeriste te akkommodeer. 

Eerstens, gaan Suid-Afrika betyds die nodige infrastruktuur be-
skikbaar en gereed kry om so 'n groot geleentheid suksesvol te ak-
kommodeer? En tweedens, die vrae oor die krisistoestand waarin
Suid-Afrika se samelewing onder ANC/SAKP-bewind verval het
as gevolg van 'n steeds stygende misdaadgolf in die land. Hoe gaan
die momentum van hierdie nasionale krisis gestuit word voor 2010?
Beide hierdie twee belangrikste kwelvrae verteenwoordig 'n aspek

wat ten alle koste deur die media en die liberale wêreld geïgnoreer
word - is Suid-Afrika se Swart kommunistiese regime enigsins in
staat om hierdie probleme op te los? Wat die infrastruktuur betref,
is hulle in staat om leiding te gee en die nodige dryfkrag en wil te
toon wat nodig sal wees om in die volgende 24 tot 30 maande die
logistieke uitdaging die hoof te bied? 

Wat van die misdaadkrisis? Het die ANC/SAKP-regime die ver-
moë of die wil om iets aan die saak te doen? Pas die uitwissing van
Suid-Afrika se misdaadprobleem enigsins in by hulle agenda? Of is
dit dalk reeds so 'n integrale deel van hul strategie om vrees en chaos
te saai op pad na die tweede kommunistiese revolusie, dat hulle
lankal verby die punt beweeg het waar hulle nog die momentum
van hierdie krisis kan stuit?    

Die ANC/SAKP-regime se eie prestasie-geskiedenis sedert hul
oorname in 1994 tel oorweldigend teen hulle. Daar is vandag byna
nie 'n enkele aspek van die sosio-ekonomiese of staatkundige be-
stuur van hierdie land wat nie òf in duie gestort het òf op die rand
van ineenstorting staan nie. Suid-Afrika se huidige regime se ge-
tuigskrif oor die afgelope 12 jaar is een van onbevoegdheid en mis-
lukkings. Om watter rede sal 'n mens kan glo dat die pad na 2010
nou skielik 'n toonbeeld van sukses gaan wees?
Die Afrikanervolk het hul eersgeboortereg weggegee in ruil vir die

geelwortel van internasionale sport. Sal dit nie ironies wees as die
onbevoegde kommunistiese regime wat ons in dié ruiltransaksie
gekry het, se masker voor 'n internasionale gehoor afgeruk word
tydens 'n groot sportgebeurtenis soos hierdie nie?  

Die ANC en sy alliansievennote
SEDERT die probleme van Jacob Zuma in die openbaar bekend
geword het en hy as adjunk-president van die land afgedank is as
gevolg van verskeie kriminele klagtes teen hom, het daar 'n duide-
like kloof in die geledere van die ANC as politieke party ontstaan.
Daar kan geen twyfel wees dat daar 'n intense magstryd binne die
party as sodanig woed oor die kwessie van die kandidaat wat uit
ANC-geledere aangewys moet word om die volgende president
van die party en die land te word nie.
Hiermee saam blyk dit ook dat die ANC deesdae meer as ooit oor-

hoops lê met sy twee alliansievennote die SAKP en Cosatu. Daar
is onlangs al openlik in die media gespekuleer dat die SAKP en
Cosatu van die ANC kan wegbreek en 'n werkers- of arbeiders-
party kan stig voor die volgende algemene verkiesing in 2009. As
soiets gebeur, sal dit natuurlik die einde beteken van die ANC as
regerende party in Suid-Afrika. Sonder die ondersteuning van die
arbeider-massas sal die ANC bitter moeilik 'n verkiesing kan wen. 

Die vraag is natuurlik hoe ernstig en realisties is so 'n moont-
likheid? Is daar werklik so 'n groot ideologiese gaping tussen die
verskillende groepe? 

Die SAKP en die vakbonde beweer dat die ANC se ekonomiese
beleid kapitalisme bevorder en wegbeweeg van die sosialisme wat
hulle vir die land in gedagte gehad het. Is dit waar? Of is dit eerder
waar dat daar in Suid-Afrika 'n unieke stelsel geïmplimenteer is
waarvolgens die staat in elk geval al hoe meer beheer uitoefen oor
die ekonomie, terwyl die staatskoffers met 'n horde meer belastings,
heffings en ander tollenaarsbedrywighede gevul word. By verre die
grootste persentasie van hierdie geld word gespandeer aan salarisse
vir 'n lomp, onproduktiewe en oneffektiewe staatsdiens. Maar in-
tussen word die privaatsektor deur wetgewing so erg aan bande
gelê, dat die staat in elk geval byna 'n groter sê het in hul sake as hul-
self. Hier is veral die drakoniese arbeidswetgewing van toepassing.
Voeg hierby gedwonge "regstellende aksie" deur wetgewing, soge-
naamde "grondhervorming" wat die landbou lam kan lê en dinge
soos die nasionalisering van alle minerale regte in die land. Wie kan
dan nog met oortuiging wil beweer dat Suid-Afrika 'n "vry" en
"demokratiese" land met 'n vrye ekonomiese mark is?  
Die ANC kan nie van die kommunisme en sosialisme losgemaak

word nie. Selfs Thabo Mbeki se kabinet is deurspek met kommu-
niste, en hulle beheer van die belangrikste portefeuljes. Byvoor-
beeld, Charles "Hou op kla oor misdaad of trap"-Nqakula is tans
steeds die voorsitter van die SAKP! Elke nuwe wet wat die ANC
sedert 1994 geskryf het, is 'n bloudruk vir kommunistiese oorheer-
sing in Suid-Afrika. Dus, dit is duidelik dat die ANC en sy allian-
sievennote so diep met mekaar ineengestrengel is, dat skeiding eint-
lik nie moontlik is nie. 
Waarom dan die misleidende skyn van 'n moontlike skeuring tus-

sen die vennote? Dit mag dalk te doen hê met 'n interne magspel oor
die persoon en toekoms van Jacob Zuma. Dit mag ook blote mis-
leiding wees met die oog op toekomsplanne van die kommuniste.

Dit is egter inderdaad nie moontlik dat die ANC en sy vennote
weens ideologiese verskille kan skeur nie. Daarvoor is die ANC net
te deeglik op pad na die einddoel van die kommuniste in Suid-Afri-
ka.  Die kommuniste is in elk geval stewig in beheer van die ANC.

Jaap Marais
MNR. JAAP MARAIS, die grootste Afrikanernasionalis van sy
tyd, is op 8 Augustus 2000 skielik oorlede. Afrikanernasionaliste sal
hierdie maand dus reeds die sesde herdenking van sy sterfdag
beleef. Die ANB sal die dag, weens logistieke redes, reeds op 7 Au-
gustus met 'n kranslegging by wyle mnr. Marais se graf herdenk.
Destyds, met die afsterwe van mnr. Jaap Marais, het elke ingeligte

Afrikanernasionalis besef dat dié terugslag wat die Afrikanervolk
getref het, groot sal wees. Hoe erg sy leiding, visie en beginselvast-
heid egter gemis sou word, het 'n paar jaar later eers tot opregte
Afrikanernasionaliste deurgedring.

Jaap Marais was gelukkig ook die mees produktiewe leier wat ons
volk nog opgelewer het. Veral die laaste dekade van sy lewe het hy
besonder baie geskryf, terwyl hy nooit die res van sy roeping as
volksleier verwaarloos het nie. Ons is daarom gelukkig om inspi-
rasie te kan put en die koers van ons stryd op die regte pad te kan
hou deur die nalatenskap van Jaap Marais te gebruik en uit sy voor-
beeld en insig te leer. Dit sal ons onbeskaamd bly doen met 'n leuse
van "geen water by die wyn" -- dus, suiwerheid, sonder vrees vir
druk en sonder aanpassing van ons beginselbasis. In die proses sal
ons Jaap Marais se nalatenskap skaamteloos eer, sonder om na te
laat om erkenning aan sy groot werk te gee. 

In die voetspore van Jaap Marais en ander groot Afrikanernasio-
naliste voor hom sal ons loop, by die koers wat hy aangedui het sal
ons hou en die beginselbasis wat hy geskep het sal ons behou en
beskerm. Saam met die helde uit die verlede en met 'n vaste geloof
in die God van ons vaders sal ons die stryd van die Christen, die
Witman en die Afrikanernasionalis voortsit, want die stryd wat ons
vaders begin het, sal woed tot ons sterf of oorwin het!               
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Dié rampe is in baie gevalle omkeerbaar met die nodige wilskrag en
doelgerigtheid wat Protestante kenmerk. Die ekonomies-maatskap-
like agtergrond waarop hierdie sketse baseer word, word eers uit-
eengesit. Sedert die ekonomies- maatskaplike welstand van die
deursnee Afrikaner, mede blanke en anderskleuriges in die sestiger-
jare, sien die prentjie in 2006 dramaties anders daaruit.

Die voorspoed wat deur dr. HF Verwoerd se regering vanaf 1958
tot 1966 teweeggebring is, is voorafgegaan deur doelgerigte aksies
waarin hyself sedert 1933, as professor in sosiologie en maatskap-
like werk en as hoof van dié Departement aan die Universiteit van
Stellenbosch, 'n leidende rol gespeel het. Verwoerd het geweet dat
ekonomiese prestasie nie in isolasie beskou kan word nie. Ekono-
miese prestasie is dikwels soos ysberge, die maatskaplike gevolge is
nie altyd sigbaar alvorens die skade gedaan is nie. Verwoerd het
besef dat 'n land se bevolkingsamestelling asook die aard en selfs
onderskeie gelowe van daardie volke, die sukses van ekonomiese
bedrywighede bepaal. 

Vryheid en orde in die sestigerjare
Verwoerd het die stempel van Protestantisme op die ekonomiese
stelsel van Suid-Afrika afgedruk. Werkywer, spaarsaamheid, reg-
verdigheid, barmhartigheid en ander was deel van dié stempel. Die
gevolg was soos proff. JALombard en JJ Stadler in Die ekonomiese
stelsel van Suid-Afrika (1967) skryf: "...'n aanvaarbare balans
tussen maksimum vryheid van die individu, aan die eenkant, en 'n
gangbare orde van verhoudings tussen individue en tussen die
gemeenskap en die staat, aan die anderkant..". Vryheid en orde is
dus 'n belangrike norm van die doeltreffendheid van 'n ekonomiese
stelsel. Die doel van ordening volgens dié professore is nie om vry-
heid aan bande te lê nie, maar om te sorg dat willekeurige optredes
van individue in so 'n mate begrens word, dat dit nie 'n bedreiging
inhou vir die ekonomiese bedrywighede, die groei en die stabiliteit
van ander inwoners van die land nie.  Wanneer individue of groepe
hul ekonomies "abnormaal" gedra, weens misverstand, kwaadwil-
ligheid, onkunde of enige ander rede, ontstaan 'n toestand van eko-
nomiese wanorde. Monopolieë en regstellende aksies, is kwaadwil-
lige "abnormale" gedrag.

Hierdie ekonomiese vryheid en orde wat Verwoerd tot stand ge-
bring het, het veroorsaak dat daar in Suid-Afrika onder die blankes
'n toestand geheers het, wat soos prof. Du Toit Spies van die
Sewentiende-eeuse Nederland geskets het --daar was geen oorheer-
sende adelstand nie, 'n sterk mate van demokrasie en selfbestuur
veral in plaaslike besture, 'n samelewing met geen skerp skeiding
tussen ryk en arm, tussen geletterd en ongeletterd en daar was 'n
gees van gelykheid en vryheid. Die ekonomiese welstand van die
blankes, was ook nie ten koste van die swartes nie. Na alles het die
swarte se lewensstandaard in dié tydperk, vinniger gestyg as die van
die blanke. Die totstandkoming van tuisland grensnywerhede, het
byvoorbeeld ten doel gehad dat die swarte sy loon in sy eie gebied
spandeer, vir sy eie maatskaplike welsyn. Dít het die humanis dr.
Anton Rupert gegrief, aangesien hy en die georganiseerde geldmag
die swarte se koopkrag vir hulself in die stedelike gebiede wou toe
eien, vir groter omset en winste. Daarom die plan om van die
maatskaplik regverdig en barmhartige Protestant Verwoerd, ontslae
te raak. Nege dae voor sy moord is die hoofvoorbladberig van The
Sunday Tribune -- 'Verwoerd must go' plan - CAPE NATS BACK
ANTON RUPERT -- The knives are out in the Nationalist Party...

"Vryheid" en wanorde veertig jaar later
Die enigste ooreenkoms tussen die Verwoerd ekonomie en dié van
die ANC/SAKP/Cosatu alliansie, berus nou wel op twyfelagtige
data, maar indien dit as korrek aanvaar word, is dit die 6% groei-
koers wat nou behaal is. Die gebrek aan indiensneming strook egter
nie daarmee nie, so ook baie ander ekonomiese aanwysers. Die oën-
skynlike "groei" prestasie, kan heelwaarskynlik toegeskryf word
aan die gewysigde basis van berekening. Sedert Verwoerd is die
ekonomiese stelsel geleidelik ‘getransformeer’ met kwaadwillige
"abnormale" ekonomiese gedrag, veral vanaf owerheidsweë. Die
ekonomiese wanorde, het tot gevolg dat die veiligheid van die in-
dividu in Suid-Afrika, ook nie meer gewaarborg kan word nie en
dus is sy "ekonomiese vryheid" toenemend minder werd. Die gees
van vryheid en gelykheid van Verwoerd, het ‘transformeer’ in 'n
valse wetlike vryheid en gelykheid, wat die grootste mate van onge-
lykheid ooit teweeggebring het. Die rykes word ryker, die arme
armer en die middelklas verdwyn stadig maar seker. Barmhartig-
heid is die LOTTO (ysberg van Titanic-faam) se verantwoorde-
likheid, wat opsigself die maatskaplike probleme vergroot, wat weer
die dobbelbehoefte vergroot en bydrae tot groter winste vir die
dobbelbase. Dít is kommunisme in wording.

Kleinere ekonomies-maatskaplike bedrywighede
Lombard en Stadler skryf dat een immateriële, maar ekonomies baie
betekenisvolle bate wat die Afrikaner wel gehad het, was kerklike
samehorigheid. Hierdie samehorigheid en gees van gelykheid, het
ook buite kerklik manifesteer in kleinere ekonomiese bedrywig-
hede. Talle vroue federasies, verenigings en organisasies het tot
stand gekom. Spyseniering was gewoonlik 'n groot faset van dié
bedrywighede. Mevroue Welaf, Gemiddeld en Arm het met vernuf
in 'n gees van gelykheid gearbei. Barmhartigheid was 'n integrale
deel van die bedryf, winste hoe klein ookal is teruggeploeg en die
gevolg was verstommende fisiese kapitaalvorming. Meeste hiervan
lê vandag aan skerwe.

Ekonomies-maatskaplike selfmoord
Hoekom het ons hierdie belangrike samehorigheid en ekonomies-
maatskaplike bedrywighede wat eg Protestants was, help nek om-
draai? Sekerlik was daar 'n mate van onkundige "abnormale" eko-
nomiese gedrag ter sprake. Dit wil egter voorkom of "dáár by die
put van die materialisme en sinneluste", soos ds. Pieter Combrink
dit beskryf, 'n 'vyandige oorname' plaasgevind het van ons Protes-
tantse sin van bruilof vier. Tesame met die ‘transformasie’ van die
bruilof na die troue, het die kleinere ekonomiese bedrywighede van
vroue, veel van hul nuttigheid verloor. Dié bedrywe moes plek maak
vir 'n ekonomies fabelagtig en sprokies mooi troubedryf -- 'n ysberg
(Rupertstyl?) bedryf, wat in isolasie beskou, fenomenaal is. Die self-
moord ondersteuning van die ysbergbedryf het die Afrikanerge-
meenskap beroof van nuwe kapitaalvorming (spysenieringtoerus-
ting en geboue) en selfs afstanddoening van bestaande infrastruk-
tuur. Die massiewe uitvloei van kapitaal uit die gemeenskap, kort-
wiek op sy beurt die maatskaplike barmhartigheidsdienste wat 'n
einde bring aan samehorigheid. 
Die meedoen aan die troubedryf torring ook aan die aard van die

Protestantse Afrikaner. Dié getorring kan as komies, ironies en
ook as droewig gesien word. Met 'n tong in die kies kan 'n paar 
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EKONOMIES-MAATSKAPLIKE SELFMOORD (1)
Hierdie is die eerste aflewering van 'n aantal sketse deur JEAN THERON, wat van tyd tot tyd
publiseer sal word.  Die sketse handel oor die kleinere ekonomies- maatskaplike rampe, wat die
Afrikaner in die afgelope dekades bykans onwetend en ongemerk oor homself gebring het.
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Definisies
Die woord Babel is saamgestel uit twee woorde, "bab", wat "poort"
beteken, en "ili", wat "god" beteken. Babel beteken vir die wêreld-
ling "verlossing", 'n "poort tot god". Regdeur die Bybel word Babel
as term vir alles onheiligs gebruik. In die Nuwe Testament, word
die moderne Babel beskryf as 'n geheime onderneming, met die
naam Babilon die Verborgene.

Waarom?
Volgens al die globaliste, byvoorbeeld die ANC, is die doel van
Babel vryheid en vrede. Volgens hulle is die mensdom juis as
gevolg van sy verskillende komponente, die natuurlike orde, in 'n
toestand van oorlog, twis, siekte, armoede en ellende. Wanneer
hierdie natuurlike orde uit die weg geruim word, sal daar volgens
hulle vrede en vryheid op aarde wees.

Valse vrede en vryheid
Volgens 1 Korinthiërs 14:33 is God nie 'n God van wanorde nie,
maar van vrede. Vrede word volgens die Bybel met orde gelyk ge-
stel, en spesifiek God se orde. 
Dit is dus duidelik volgens die Bybel dat daar nie sprake kan wees

van vrede soos die wêreldling dit voorhou, as die Goddelike skep-
pingsorde verwyder word nie. Die waarheid is dat die omverwerping
daarvan oorlog tot gevolg het. Dit is die boodskap van hierdie artikel,
naamlik dat die mensdom op oorlog afstuur met as grondliggende
oorsaak die omverwerping van God se orde ter oprigting van Babel. 

Wanopvatting
Daar is 'n vae bewussyn onder die publiek van hierdie planne, en
dit blyk dat die meeste mense dit aanvaar. Wêreldwyd, en onder
ons eie mense, is die ondersteuning vir nasionalisme as teenvoeter
van internasionalisme, maar skraal. Behalwe vir onkunde, is die
rede omdat hulle meen dat die proses van globalisasie/ver-Babe-
ling, skadeloos is. Hulle glo die media-leuens dat dit alles vreed-
saam sal afloop, en dit maak dan vir die individu weinig saak of hy
nou as Suid-Afrikaanse burger, of as Afrika-burger geklassifiseer
gaan word. Jan Publiek meen sy lewe sal daardeur ongeveer
onaangeraak wees.

Die groot mistasting
Dit is egter ‘n mistasting. Die hele proses van globalisasie, die
vernietiging van die geskape Orde, is 'n resep om opsetlik wêreld-
wye konflik te veroorsaak. Met ander woorde, dis ‘n resep vir oor-
log. Die geforseerde integrasie van onversoenbare elemente, is be-
doel om soveel moontlik wrywing te veroorsaak, dat hulle mekaar
sal uitroei. Die uiteinde is nie integrasie nie, maar disintegrasie,
soos dr. HF Verwoerd dit gestel het.

Dit is ook nie korrek, soos propaganda dit wil hê, dat die
ontwikkelende "Nuwe Orde" vanself tot stand kom, volgens die wil
van die "people" nie. Daar word doelbewus voor gewerk. Die Kab-
balisme byvoorbeeld, wat deesdae as deel van populêre kultuur
wyd en syd beoefen en verkondig word, is 'n volledige towerstelsel

daarop gemik om die skeppingsorde te vermeng en te vernietig:
"…in practical Kabbalah…a good deal of 'black' magic -- that is,

magic…of various dark, demonic powers…Such black magic
embraced a wide realm of demonology and various forms of sor-
cery that were designed to disrupt the natural order of things and
to create illicit connections between things that were meant to be
kept separate…" -- Gershom Scholem, Professor van Kaballa,
Hebreeuse Universiteit, Jerusalem.

Nuwe Orde uit Chaos
Ons sien in ons land en globaal, die toenemende konflik tussen
rasse, geslagte, gelowe, ouers en kinders, staat en burgery enso-
voorts. Daardie aangeblaasde wrywing die wêreld oor, sal spoedig
ontplof,  met gepaardgaande anargie. Uit daardie chaos, sal verrys
'n Nuwe Orde, soos die mitiese Feniks uit die as. Jan Publiek se
ongeërgde vertroue dat die pad na die Globale Staat vreedsaam sal
wees, is totaal naïef.

BABEL VOORBEREIDING:
Afbreek van God se Wet en Orde
“Kennis van goed en kwaad”
Menseregte

CHAOS:
Ras- en geloofsoorloë (WO3)
Natuurwet - oorlewing

NUWE ORDE:
Slawerny (Openbaring 13: 16)

DOEL VAN 3e WêRELDOORLOG:
1) Bevolkingsvermindering
2) Om NWO in te bring (Babilon)
3) Skakel tussen verborge en sigbare Babilon

Totdat die beplande wêreldwye chaos aanbreek, sal die integrasie-
prosesse van die oorlogsugtige Babilloniërs, nie staak nie. "Gelyk-
heid" is iets onbepaalbaar. Die strewe daarna moet voortdurend
verhewig, want "gelykheid" is voortdurend ontwykend. Die waar-
heid is dat die gelykheidsideologie nie bedoel is om "gelykheid" te
bring nie, maar oorlog te stook. Die verliese wat in gesinne deur
"regstellende aksie" en plaasmoorde veroorsaak word, is die resul-
tate van globalisme, maar die eintlike prys is die rassehaat wat dit
opstook.

Integrasie oor die wêreld
Eenwording van die wêreld is die dominante tema in die wêreld-
geskiedenis. Die lande moet van hul soewereiniteit ontneem word
en die bestaande orde moet volkome vernietig word om plek te
maak vir Babel. Die aftakeling van blank Suid-Afrika se soewere-
initeit ten gunste van pro-Babelse "demokrasie", moes ook om
hierdie rede geskied.

ANB NUUSBRIEF

BABEL
Die globale proses van eenwording van rasse en gelowe, kan beskryf word met die term
Babel. Die mens wil die skeppingsorde en die verskille wat God by Babel teweeggebring het,
omkeer en beweeg na 'n toestand waarin die mensdom 'n verskillose eenheid is. In daardie
staat, is alle mense volkome "vry" van God se Orde, en regeer hy oor sy eie lot. In hierdie staat
is God, sy Woord, en sy kinders vir ewig verban. Globalisme is satanisme, waardeur dit wat
sleg is, goed word, swart word wit, en bitter word soet. Die uiteinde van hierdie towery is om die
laagste skuim in die heelal, die Satan, te verander in die heel hoogste. DAWIE BUITENDACH
werp in hierdie artikel die kollig op dié belangrike onderwerp.

(Vervolg op bl. 5)
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'n Proses word tans gevolg in pro-Babelse "demokrasieë", om ver-
dere integrasie te bewerk. Lande  word nou saamgevoeg tot streke
(bv. SADEC) onder die voorwendsel van "ekonomiese samewer-
king". Mettertyd word "ekonomiese samewerking" dan verander in
politieke eenheid.

"Divide the world into regional groups as a transitional stage to
world government. Populations will more readily abandon their
national loyalties to a vague regional loyalty than they will to a
world authority. Later, the regions can be brought all the way into
a single world dictatorship." -- Josef Stalin, Marxism and the
National Question, 1942.

In Afrika vind ons ook hierdie patroon. Ekonomies is die konti-
nent reeds verdeel in die Ekonomiese Gemeenskappe van Wes-
Afrika (ECOWAS), Sentraal-Afrika (ECCAS), Suidelike-Afrika
(SADEC), Oostelike-Afrika (COMESA), en die Arabië (AMU).
Saam vorm dit die Afrika Ekonomiese Gemeenskap (AEG). Daar-
uit sal ontstaan die Afrika Unie (AU). Dit is soortgelyk aan die
ontwikkelingsproses wat gebruik is om die Europese Unie (EU) uit
die Europese Ekonomiese Gemeenskap (EEG) tot stand te bring. 
Die EU is reeds 'n kontinentale superstaat met 'n eie Europese Hof

(Luxemburg), Parlement (Brussels), Sentrale Bank (Frankfurt), en
is besig om te werk aan 'n amptelike weermag en Grondwet. 
Die model van die EU, word gebruik om alle ander wêrelddele te

unifiseer. Hierdie is die beplande roete nie net vir die toekomstige
Afrika-Unie nie, maar ook die Asiatiese-Unie, en Amerikaanse
Unie. Daaruit sal ontstaan die Globale Unie (Babel). 
Van huidige belang vir ons, is die Afrika Unie. 

Afrika Unie
Die Afrika Unie het in 2002 onstaan uit die Organisasie vir Afrika
Eenheid en die Afrika Ekonomiese Gemeenskap. 'n Paar feite oor
die AU:

Dit omvat 53 state (die hele Afrika behalwe Marokko).
Die hoof van die AU-"Volksraad", is tans die de facto heerser

van Afrika. Dit is die Marxis, Denis Sassou-Nguesso van die
Kongo.

Dit het reeds 'n parlement (PAP) en weermag, volkslied, vlag en
embleem. 

Dit het nog nie 'n volwaardige Afrika-hof nie, maar op 12 Junie
2006 was die eerste sitting van die Afrika menseregtehof (soortge-
lyk aan die EU-menseregtehof). 

'n Afrika geldeenheid wat moontlik die SHEBA sal heet, Afrika
Beleggingsbank en Afrika Sentrale Bank wat beplan word vir
2021. 

Die AU-hoofstad is tans Midrand. 

So is hierdie baster politieke entiteit besig om stilweg onder ons
neuse gebore te word ten doel van die Globale Unie, die onheilige
Babel. Soos reeds genoem, sal die resultaat van die AU egter nie
integrasie wees nie, maar eerder die beplande disintegrasie en sal
Afrika 'n aansienlik kleiner bevolking hê teen die beplande datum
vir afhandeling van unifikasie, 2021, as vandag se getal van onge-
veer 900 miljoen.

Wat van die blankes?
In die hele proses van Unifisering, is daar geen amptelike blanke
deelname nie. Die AU versinnebeeld die ambisies van die Pan-
Afrikanisme, "Africa for the Africans", met "Africans" betekende
nie-blankes. 'n Mens kry die gevoel dat die onlangse anti-blanke
uitsprake deur Charles Nqakula ("gaan oorsee as misdaad pla, of
bly stil"), die oopgooi van ons landsgrense, die ongebreidelde

instroom van onwettige immigrante en misdaad teen blankes, alles
deel is van die nie-amptelike agenda van 'n pikswart Afrika-Unie.
Die doelstellings van die AU blyk ook dieselfde te wees as dié van
sy voorganger die OAE (Organisasie vir Afrika Eenheid), wie se
program van aksie was: "We cannot compromise with any White
government, extreme or liberal, or agree to multiracial nonsense.
We are determined to destroy all traces of White civilization. The
rivers of the South are to run red with the blood of the White tyrants
and of their children". 

Soos genoem, Babel beteken oorlog en alle ellende. Oordeel self
of u enigsens blanke-, wat nog te sê Christelike deelname in die
toekomstige Afrika voorsien, te oordeel aan die lirieke van die AU-
"volkslied":

Let us all unite and celebrate together 
The victories won for our liberation 
Let us dedicate ourselves to rise together 
To defend our liberty and unity 
O Sons and Daughters of Africa 
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky 
Let us make Africa the Tree of Life 
Let us all unite and sing together 
To uphold the bonds that frame our destiny 
Let us dedicate ourselves to fight together 
For lasting peace and justice on earth 
O Sons and Daughters of Africa 
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky 
Let us make Africa the Tree of Life 
Let us all unite and toil together 
To give the best we have to Africa 
The cradle of mankind and fount of culture 
Our pride and hope at break of dawn. 
O Sons and Daughters of Africa 
Flesh of the Sun and Flesh of the Sky 
Let us make Africa the Tree of Life 

Ons volk

Ons as Christene bewaar die beginsel van God se Orde. Valse
"Christene", gelei deur valse profete, verag daardie beginsel en glo
die leuen dat Babel "naasteliefde" is, dat nasionalisme (apartheid)
sonde is, en dat ons "haters" is. Die oorgrote meerderheid mense
word egter saamgesleur deur die "vryheid" en "vrede" van Babel,
en gaan vir ewig verlore. Ons begryp en glo egter dat vrede alleen
moontlik is volgens God se Orde, soos 1 Korinthiërs 14:33 leer.
Nasionalisme se strewe is na ware orde, vrede en naasteliefde. 

Die Nuwe Suid-Afrika soos Babel, is 'n sataniese konkoksie. Soos
genoem, is satanisme die verandering van die bose in die teenoor-
gestelde daarvan -- swart word wit, duisternis word lig ensovoorts,
totdat Satan self omskep is in 'n Engel van Lig. Babel en die Nuwe
Suid-Afrika is beide geskep deur daardie towery van satanisme. Dit
duur steeds voort en vandag word blankes wat orde in die wêreld
en in Afrika gehandhaaf het, as misdadigers gereken daarvoor.

As u uself 'n gelowige ag, kan u nie met die Nuwe Suid-Afrika,
die Afrika Unie, die Globale Unie of enige iets anders wat Babels
is, saamgaan nie. Die opdrag aan u, ongeag die gevolg is:

En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit,
my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en
van haar plae ontvang nie. - Openbaring 18:4                          
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Die gepeupel se houding oor Swart-op-Wit geweld 
Teenoor hierdie voorbeelde staan die gevalle waar Swartes in hegte-
nis geneem word en verhoor word vir geweldsmisdaad op Blankes,
as die polisie darem so nou en dan 'n deurbraak maak en 'n skuldige
vastrek vir een van die duisende voorvalle van hierdie aard. So on-
langs soos verlede maand was daar die skokkende geval van die ge-
stremde man in Swartruggens wat voor sy vrou en kinders gemartel
en vermoor is. Een van die moordenaars is kort daarna vasgetrek. Hy
is egter voor die hof gebring sonder enige teken van oproer of groot
belangstelling deur die publiek by die hof met sy eerste verskyning.
Eers vir sy tweede verskyning het die vakbond Solidariteit 'n "vreed-
same" betoog gereël, waar daar 'n bietjie emosie betrokke was, son-
der enige koppeling van dié geval aan Swart rassisme of rassehaat. 

In al die eersgenoemde gevalle van beweerde geweld deur Blan-
kes op Swartes kon ernstige vrae gevra word oor die omstandig-
hede rondom die beweerde misdade. In hierdie laaste geval is die
misdadiger egter op heterdaad betrap met gesteelde goedere van
die vermoorde man in sy besit. Die Swart gemeenskap swyg egter
in elf tale en geen enkele koerant probeer eers om 'n rassekonnek-
sie aan die misdaad te koppel nie. Die misdaad teen die gestremde
man en sy gesin is so skokkend dat selfs die Kommissaris van
Polisie en die Minister van "Veiligheid en Sekuriteit" daarop reageer.
Maar die feit dat dit juis 'n Swart bende is wat 'n Blanke gesin rede-
loos gemartel het en die pa van die gesin wreed vermoor het, word
eenvoudig geïgnoreer. Geen rassekonnotasie word gemaak nie!

Seker die beste voorbeeld van die dubbel standaarde onder die
Swart massas oor rassegeweld, en 'n duidelike bewys van die
smeulende rassewrywing in Suid-Afrika, is gesien met 'n uitstaan-
de misdaadvoorval enkele jare gelede in Pretoria. 'n Bende Swartes
het twee Blanke vroue en 'n baba in Pretoria ontvoer en soos diere
die een na die ander afgemaai. Later het die polisie een van die
skuldiges, ene Kekana, aangekeer vir die misdaad. Hy is in 'n hof
in Hammanskraal, 'n Swart woongebied noord van Pretoria, ver-
hoor. Toe hy gevra is waarom hy die moorde gepleeg het, was sy
antwoord blatant --"omdat hulle Wit is". Hy het sonder skroom aan
die hof vertel hy haat Witmense. Destyds het die media gerappor-
teer hoe hierdie arrogante reaksie van 'n Swart polisieman se seun 'n
"gegiggel" deur Swartes in die hofsaal ontlok het. Maar die media
het dit vir alle praktiese doeleindes geïgnoreer, behalwe om dit een-
malig te rapporteer. As die situasie omgekeer was en die moorde-
naar was Blank, was die kanse goed dat lang ontledende artikels oor
Blanke rassisme in koerante sou verskyn en radio- en TV-gespreks-
programme aan dié gewaande euwel gewei sou word. So sou Blan-
kes apaties gehou word teenoor hierdie onderwerp, terwyl Swartes
daagliks weer daaroor opgestook word deur propaganda wat voor-
gee dat rassehaat 'n Blanke "siekte" is. Daar was selfs enkele jare
gelede die Swart priester in Pretoria wat in die openbaar verklaar het
dat 'n Swartman nie 'n "rassis" kan wees nie! Hy het dit openlik ver-
klaar as 'n "siekte" wat net onder Blankes voorkom!  
'n Paar weke gelede, ook in Julie vanjaar, is 'n bejaarde Blanke eg-

paar in Johannesburg deur 'n bende in hul eie huis aangeval, nadat
hulle hulself as polisiemanne voorgedoen het. Die vrou het later ver-
tel hoe hulle deur die Swart rowers, wat haar ook onsedelik aange-
rand het en gedreig het om haar te verkrag, as "White bastards" uit-
geskel is. Hierdie spesifieke woorde is vele male al die afgelope jare
deur Swart misdadigers teenoor Blanke slagoffers gebruik.
Geen versoening tussen rasse in Suid-Afrika

Uit hierdie enkele voorbeelde, waarby daar nog vele gevoeg kan
word, is dit duidelik dat die skyn van "versoening" tussen rasse in
die "nuwe" Suid-Afrika nie meer weggesteek kan word nie. Daar
kan ook geen twyfel wees dat daar baie meer agter hierdie gebeure
en tendense skuil en dat dit geen blote toevallige of natuurlike ver-
skynsel is nie. Maar waarom? Wat is die doelwit daaragter?

Die antwoord is eenvoudig. Dit is die voorspel vir anargie en revo-
lusie om die pad vir die kommunis in Suid-Afrika skoon te maak. 
Die Witman is wêreldwyd die kommunis se grootste probleem. Dit

is waarom die VSA in die sestigerjare reeds deur hierdie proses van
rasse-revolusie is. En dit is ook waarom presies dieselfde proses
deesdae in dele van Europa aan die gang is. Oral word die Witman
gekonfronteer met 'n aanslag van Nie-blanke rasse wat hulself wil in-
wurm by die voorspoed wat deur die Westerse beskawing geskep is.
En byna deur die bank word daar op die Blankes se brose gevoel ge-
speel om hulle te laat glo dat hy iets aan die parasiete van die wêreld
verskuldig is. Dit wil voorkom of daar 'n omgewing geskep word
waar 'n Blanke moet vrees om tog net nie as 'n rassis gebrandmerk te
word nie. Daarteenoor kan die Swartman na willekeur die rassekaart
speel en hy sal elke keer die argument wen, al is sy saak ook hóé
swak, omdat hy die voordeel aan sy kant het dat rassisme mos 'n Wit-
mansiekte is! Wêreldwyd veroorsaak hierdie tendens dat die meer-
derheid Blankes swakkelinge in die samelewing word, uit vrees dat
hulle tog net nie as rassiste gebrandmerk moet word nie. En so skep
hulle die geleentheid vir die kommunis om op die rug van die Swart
massas soos rysmiere hul eersgeboortereg stuk vir stuk in te palm... 

Wat min Afrikaners vandag egter besef is dat dit wat hulle dees-
dae in hierdie land rondom hulle sien gebeur ten opsigte van die
drastiese rasse polarisasie, eintlik niks nuut is nie. Dis deel van 'n
taktiek wat die kommuniste reeds vroeg in die vorige eeu haarfyn
uitgewerk het. 

In 'n boek genaamd A racial program for the 20th century skryf
die kommunistiese strateeg, Israel Cohen, in 1913 die volgende
lewensbelangrike paragraaf: "We must realize that our party's most
powerful weapon is racial tension. By propounding into the con-
sciousness of the dark races that for centuries they have been
oppressed by the whites, we can mould them to the program of the
Communist Party. In America, we will aim for subtle victory. While
inflaming the Negro minority against the whites, we will instill in
the Whites a guilt complex for their exploitation of the Negroes. We
will aid the Negroes to rise to prominence in every walk of life, in
the professions and in the world of sports and entertainment. With
this prestige the Negro will be able to intermarry with the Whites
and begin a process which will deliver America to our Cause."

Vervang nou die woord "America" in Cohen se stuk hierbo met
"Suid-Afrika". Kyk dan terug oor die geskiedenis van die afgelope
dertig jaar in ons land. Is dit nie merkwaardig hoe die Afrikaners
met presies dieselfde taktiek oorrompel is as dit wat byna 'n hon-
derd jaar gelede vir Amerika beplan is nie?  
Hoe goed hierdie taktiek in Suid-Afrika gewerk het blyk duidelik

uit die misdaadstatistiek in Suid-Afrika oor die afgelope twaalf jaar.
Watter ander volk in die wêreld sal toelaat dat sy mense so openlik
geslag word deur moord en geweld, sonder om op te tree of sinvol
daarteen in verset te kom?  Hierdie volk, wie se voorvaders 'n hon-
derd jaar gelede die magtigste wêreldmoondheid in 'n oorlog oor
drie jaar verlam het, word deesdae verdwaas soos slagskape na hul
dood gelei en afgemaai deur 'n gepeupel wie se voorouers 'n hon-
derd jaar gelede nog in stertrieme rondgehardloop het oor die vlak-
tes van Afrika! En dit gebeur om net een rede - hulle is psigologies
oorrompel en die meerderheid is vol skuldgevoelens, omdat hulle
die leuens van die vyand vir soetkoek opgeëet het!

In sy boek, Racial chaos and criminal anarchy - the prelude to
Black revolution verduidelik die Amerikaner, W Jefferson Davis,
presies hoe die kommuniste dit reggekry het om die rassekwessie
in Amerikaanse politiek tot hul voordeel te gebruik. Hy verduide-
lik hoe gewelddadige rasse-opstande in die sestigerjare in stede
soos Los Angeles en New York deur die kommuniste aangehits is,
sodat die Negers 'n drukgroep kon word wat groot invloed op die
politiek kon uitoefen. Vandag is die Negers in Amerika steeds 'n
minderheid teen die Blankes, maar hulle is by verre die groep wat 
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Hoewel ons as Afrikanernasionaliste weet waaroor die stryd vir die
behoud van ons volkswaardes, ons kultuur en ons geloof gaan, sal
ons naïef wees as ons glo dat die meerderheid van ons volk enige
idee het hoe belangrik hierdie stryd is. Miskien is dit juis die rede
waarom ons sukses in hierdie stryd so beperk is. Ons glo dalk te
maklik dat daar nog derduisende Afrikaners daar buite is wat enige
belang het by die stryd wat ons voer. Of ons aanvaar te maklik dat
die massas dieselfde definisie as ons het oor 'n belangrike saak soos
ons kultuurlewe. Daarom is dit miskien belangrik om, voordat ons
hierdie stryd in alle erns voortsit, eers weer die wortels van ons
grondslag te ondersoek. En dan sal ons moet besluit hoe breed
hierdie grondslag of beginselbasis in die toekoms moet wees. Met
ander woorde, wat is die definisie van Afrikanerkultuur? Hoe lyk
die geestelike basis van die Afrikaner in 2006?
Die afgelope jare hoor en sien ons gereeld in die media van gebeure

soos “kunste”-feeste soos die KKNK in Oudtshoorn of Aardklop in
Potchefstroom en “musiek”-feeste soos die Oppikoppie-fees wat in
die Bosveld gevier word. Dit is opmerklik hoe die media jaarliks uit
hul pad gaan om geleenthede soos dié of een van die ander "kun-
ste"-feeste, wat deesdae so volop is, te promoveer. 
As 'n mens egter die detail van gebeure by 'n veelbesproke "musiek"-

fees soos Oppikoppie en ander "kultuurfeeste" bestudeer, kom jy gou
agter dat dit in die meeste gevalle eintlik maar net nog 'n verskoning
is vir derduisende Afrikaners om 'n losbandige week of naweek met
drank, dwelms en rockmusiek deur te bring. Die hartseer daarvan
is dat 'n baie groot persentasie van hierdie musiek in Afrikaans --of
dan ten minste in Baster-Afrikaans -- aangebied word. 

Is dít die Afrikaanse kultuur van ons tyd? Indien nie, wat word
deesdae beskou as kultuur in Afrikaans? Is die moderne Afrikaanse
letterkunde vol banaliteite en ander heidense propaganda die mo-
derne Afrikaanse kultuur? Is dit tot waar ons vandag in Afrikaans
gevorder het? Is dit waarvoor vorige geslagte taalbewegings gedryf
het en 'n stryd gevoer het om Afrikaans as 'n suiwer Witmanstaal te
behou en te bou? 
Taal en kultuur is onafskeidbaar. Net soos wat die taal ook kultuur-

bedrywighede soos die kunste nodig het, het die Afrikaner se kul-
tuur 'n suiwer taal nodig om te oorleef. Daarsonder sal Afrikaanse

kultuur nie meer kan bestaan nie. Dit sal eenvoudig 'n basterkul-
tuur word, wat deel word van die droom van ons vyand, wat 'n reën-
boognasie propageer. En sonder 'n suiwer taal en kultuurerfenis, sal
daar vir ons nageslag ook geen volkstryd wees om te voer nie. Want
sonder 'n eie taal en kultuur, los van ander invloede of opsetlike ver-
bastering met kulture rondom ons, sal daar geen bestaansreg wees
vir die Afrikanervolk nie.

Uiteindelik is dit dus logies dat kultuur ook rasgebonde moet
wees. Dit is waarskynlik die belangrikste deel van die aanslag wat
ons deesdae ervaar. Die aanslag op ons taal en kultuur, sal uitein-
delik ook 'n aanslag op ons ras wees. Want as jy eers jou taal en jou
kultuur begin meng, is die logiese volgende stap ook die ver-
menging van jou ras. En dit is natuurlik die enigste onomkeer-
baarheid in enige samelewing. Jaap Marais het gesê die dinamiek
van die geskiedenis ken geen onomkeerbaarheid nie, behalwe die
biologie-se vermenging. "Die biologiese vermenging van rasse
moet uitloop op 'n smeltkroes waardeur rasse vernietig, volke ont-
wortel, tale uitgeroei en kulture gedood word", het hy gesê.

As ons dus hierdie maand weer die heroïese stryd van die manne
van die GRA onthou, is dit beslis in ons tyd weer 'n geleentheid om
te besin oor ons eie stryd. Ons moet veral besin oor die aard van ons
stryd en die doelstellings wat ons daarmee vir ons volk en ons ras
beoog. Deur egter te alle tye te streef na suiwerheid in ons stryd --of
dit nou op die terrein van taal, kultuur of ras is -- sal ons verseker dat
die swaarverworwe duursaamheid aan ons stryd behoue bly. Daarom
moet die grondslag van ons stryd te alle tye eerstens geanker wees in
die lewensbeginsels en hoë waardes van ware nasionalisme. 

Laat ons dus nie skroom om taal en kultuur as grondslag vir die
herlewing van Afrikanernasionalisme te verseker en te gebruik nie.
Maar laat ons, soos ons gewoond is in hierdie stryd, hierin ook te
alle tye streef na suiwerheid. Sonder ons taal en ons kultuur word
ons binnekort deel van die "nuwe nasie" wat die kommunis graag
wil sien. Maar sonder suiwerheid in ons taal en kultuur, sal ons pre-
sies dieselfde pad loop. En in albei die gevalle sal ons noodge-
dwonge wegbeweeg van die ander groot kenmerk van die Afrika-
nernasionalis wat deur die geskiedenis bevestig word -- ons geloof
in die God van ons vaders, die God van Bloedrivier.                     
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DIE AARD VAN ONS STRYD OP DIE TAAL- EN KULTUURFRONTE

die grootste las is vir die staat se welsynsprogram. Deur al die "regte"
wat hulle verkry het met die aanhoudende druk op die stelsel sedert
die sestigerjare, lewe derduisende Negers vandag uit staatstoelaes.
Die vrouens kry die een kind op die ander, omdat hul staatstoelaes al
hoe groter groei, namate hul afhanklikes groei. Maar polities is hulle
die groot faktor wat uitslae van verkiesings kan swaai.
Davis vergelyk die rol van die Swartman in die Weste (as deel van

die kommunis se beplanning) met die vernietiging van die Egiptie-
se beskawing. En hy voorspel dat die Westerse wêreld van vandag
vinnig op pad is na dieselfde resultaat!
Daar kan geen twyfel wees dat Davis se teorie in Suid-Afrika van

toepassing kan wees nie. Die geskiedenis bewys hoe die Swartman
se getalle gebruik is om onder die dekmantel van "demokrasie" die
Afrikaner se land te steel. Maar binne twaalf jaar na die oorname is
hierdie vooruitstrewende land, wat 40 jaar gelede in vele opsigte
onder die top tien lande in die wêreld getel het, geruïneer tot die
agterlikheid van die derdewêreld. Die kommunis hou egter steeds
aan om die rasse-troefkaart te gebruik om uiteindelik die Afrikaner
fisies en geestelik geheel te vernietig, sodat die plundering van
Suid-Afrika se rykdom baie makliker en goedkoper sal wees.

Die komende rasse-oorlog
Daar smeul 'n rasse-oorlog in Suid-Afrika soos hierdie land nog nooit
voorheen beleef het nie. Nooit voorheen was rasseverhoudinge in
ons land so swak soos tans nie. Hieruit moet die Afrikanernasionalis
'n baie dringende waarskuwing kry. Die skrif is aan die muur vir die
nuwe Suid-Afrika. Hoe lank sal hierdie huidige bedeling met sy kor-
rupsie, misdaad en onbevoegde regime nog kan uithou? Die groot
waarskuwing vir die Afrikanernasionalis in ons tyd is egter die feit
dat die kommunis lank reeds daaraan werk om die Swart massas op
te sweep om sy frustrasie en gewelddadigheid op die Blanke uit te
haal. Ons sien dit reeds periodiek manifesteer in die misdaad waar-
van ons bewus word. Daar is ook getuienis dat kleiner politieke selle,
heel waarskynlik onder koördinering deur ingeligte en belangrike
kommuniste, reeds in die lokasies rondom ons bestaan, waar aan-
valle op Blankes in die stede en op plase beplan word.

Openbare rasse-aggressie van die kant van die Swart hordes, soos
dit gereeld by kontroversiële hofsake manifesteer, is dus nie 'n toe-
vallige uiting van 'n paar Swartes se woede nie. Dis ook nie iets wat
geïsoleerd gebeur nie. Dit is deel van 'n groter plan van die kommu-
nis om 'n revolusie te stook waarmee hy finaal die laaste bietjie
fisiese, ekonomiese, maatskaplike en geestelike fut uit die Witman
van Suid-Afrika sal pers.                                                              

Rasse polarisasie in die reënboogland" (vervolg)

DIS alweer Augustusmaand. Dit beteken dat ons hierdie maand, op 14 Augustus, weer een van ons be-
langrikste datums herdenk ten opsigte van die kultuurgeskiedenis van die Afrikanervolk. Ja, GRA-dag is
die dag wat onthou word as die begin van groot dinge vir die wêreld se jongste taal, Afrikaans. En saam
met hierdie taal het 'n ryk en trotse kultuur gegroei, wat uiteraard vandag -- net soos die volk self --  in
ernstige nood verkeer en onder felle aanslae deurloop. KOOS VENTER kyk na 'n daadwerklike strate-
gie wat die Afrikanervolk vandag kan benut in die oorlog teen sy taal en kultuurerfenis.
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Emil de Villiers (Addisionele lid) -  Tel (082) 651 6775

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, 

Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.co.za

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

Rekeningnommer: 6207 397 999 3
Brandwagtak Bloemfontein  

(Takkode 23 05 34)

te veel! (Onthou u nog hoe kinders op 'n bruilof halfprys betaal
het?). Indien die bruidegom se familie te groot in getal is, word sy
ouers penaliseer en moet help betaal. Indien 'n gas nie opdaag nie,
is daar geen bekommernis oor sy welstand of teleurstelling oor die
ontbering van sy geselskap nie, sy afwesigheid verteenwoordig 'n
finansiële verlies.   Indien 'n hele tafel se gaste nie opdaag nie, het
die bruid se ouers moontlik een polis te veel afgekoop. Terug by die
moontlikheid van geselskap (voorheen feesvier), dié bestaan glad
nie, aangesien die orkes of platejoggie, eksperimenteer met die soe-
pelheid van die menslike oordrom. Vir diegene wat ontvlugting van
die geraas soek, is daar darem die kontantkroeg om die sintuie te
verdoof. Die platejoggie van Engelse afkoms, het 'n vry hand om op
Engels, met sy vieslike insinuasies die heiligheid van die pas afge-
lope Christelike huwelik te skend, tot groot vermaak van die gaste.
Hy stof selfs die seremoniemeester uit, netsoos die bruid in haar
'nooienstoespraak' met die bruidegom doen. 

Maak geen fout nie, die uitermate spoggerigheid van die trou-
bedryf prikkel die nuuskierigheid en voor die troue verby is, weet
almal wat die finansiële skade per kop beloop. Dis dan dat die
onbeskaamde flenterkie papier wat die uitnodigingskaartjie verge-
sel het, by die gaste begin spook -- "Indien u 'n bydrae wil maak tot
ons toekoms, is kontant welkom, andersins is daar 'n Huweliksregis-
ter beskikbaar by ..".

Die R200-00 in die koevert wat alreeds in die swierige houer
geplaas is, blyk darem nou erg vrekkerig te wees, siende die per kop
koste van R200-00. Dit wat veronderstel was om 'n fees te wees, het
nou verander in 'n nagmerrie verleentheid. Waar kry jy nog 'n koe-
vert om die 'verlies' op te maak en dan tref dit jou -- ék kan nie be-
kostig om hier te wees nie. Wat maak ek as my dogter trou?

Miskien is die skets ietwat oordrewe, maar dat daar 'n ongemak-
likheid oor dié troubedryf onder Afrikaners bestaan, is nie weg te
praat nie. Tog beur ons voort op hierdie ekonomies- maatskaplike
selfmoordpad, wat duidelike skeidslyne trek tussen ryk en arm
Afrikaner en die gees van vryheid en gelykheid erodeer.

Sal ons nie maar soos vader Kestell in die dertigerjare geskryf
het, ons onsself red deur weer bruilof te vier soos dit Protestante
betaam nie? 

voorbeelde genoem word: Die predikant kies die hasepad sodra die
konfetti grondgevat het. Nie alleen is hy uit diepte met die omge-
wing nie, maar hy kan immers nie aanskou hoe die Christenbruid
haar skuldig maak aan die okkultiese kousband gebruik nie. Hy
besef ook dat die moontlikheid van 'n karmenaadjie in die kattebak
na die troue, uitgesluit is. Die prysstruktuur van die troubedryf maak
nie voorsiening vir kinders nie, dus word die natuurlike uitvloeisel
van die huwelik verbied. Die redenasie is, kinders eet te min en kos

EKONOMIES-MAATSKAPLIKE SELFMOORD (vervolg)

VVoo ll kk ss bb rr aa nn dd ww aa gg
Somerkamp

Somer Oorlewing-opleidingkamp:  
4 tot 9 Desember 2006

Laaste kamp vir 2006
Moet dit nie misloop nie!

Kampe word vir beide geslagte aangebied en alle
Volksgenote vanaf die ouderdom van 9 jaar en ouer

mag dit bywoon.  Kampgangers word volgens 
ouderdom en vordering gegroepeer vir opleiding.

(Offisierskursusse vir 18 jariges en ouer 
word op aanvraag tydens 

Oorlewing-opleidingkampe aangebied.)

Bespreek asb. vroegtydig by :
Sekretaresse (Rencia de Villiers)  
014 721 007 / 072 445 4835

Faks: 086 655 5608
e-pos: volksbrandwag@webmail.co.za

of
Voorsitter (Willie van der Grijp) 

015 307 1614 / 082 532 9656
Faks: 086 616 1073

e-pos: djb@telkomsa.net

Die koste per Kamp beloop R170-00 per persoon.
Daar is baie van ons Volksgenote wat dit nie altyd

kan bekostig nie en deur ons geborg word. 
Ons het dus die vrymoedigheid om by Volksgenote

aan te klop om ons daarmee te help. 
Die wat met borgskappe kan help moet asb. hul

bydraes na die 
Volksbrandwag, Posbus 166, Alma, 0512

stuur of direk by die Volksbrandwag se Bankrekening
inbetaal of by wyse van Internet oorbetaal. Meld by
verwysing "Borg" en e-pos inbetaling besonderhede
na Volksbrandwag@webmail.co.za of faks dit na

086 655 5608. 
Tjeks wat gepos word moet asb. betaal

Volksbrandwag uitgemaak- en gekruis word. 
Die Bankbesonderhede is soos volg:
Volksbrandwag / ABSA Nylstroom /

Rekeningnommer: 915 979 0761


