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Die stryd van Afrikanernasionalisme staan voor nuwe uitdagings. 

Terwyl die meerderheid Afrikaners letterlik veg om geestelik en

finansieel te oorleef, hou die fisiese aanslae eenvoudig nie op nie.

Trouens, terwyl Swart misdadigers kroonwild is in die nuwe Suid-

Afrika, lees ons nog daagliks van Blankes wat aangeval, vermoor

en verneder word deur Swart barbare.

Op die finansiële front dui amptelike syfers daarop dat Suid-Afri-

kaanse huishoudings al hoe swaarder kry om te oorleef. Die plun-

dering van ons ekonomie gaan voort en onlangs is daar gerappor-

teer dat slegs 17 persent van alle Suid-Afrikaanse huishoudings

genoeg spaar om te kan aftree op die regte ouderdom. Die ergste is

dat die meeste mense op krediet leef en dus skuld opbou wat hulle

nie kan bekostig nie.

Al hierdie dinge is 'n direkte gevolg van 'n samelewing waar die

regime beheer verloor het. Uiteraard kan dit nie vir ewig so voort-

duur nie en die Suid-Afrikaanse samelewing stuur onafwendbaar af

op ineenstorting, waarna anargie en groter chaos sal volg.

Wat kan Afrikanernasionaliste in hierdie situasie doen? 

Eerstens is dit, soos dit by die ANB se onlangse Hoofbestuurs-

vergadering weer beklemtoon is deur mnr. Carel van der Grijp,

onder-voorsitter van dié beweging, belangrik dat die kerngroep van

sui-wer Afrikanernasionaliste bymekaar moet bly staan. Daar moet

in-teraksie wees om mekaar te versterk en te onderskraag.

Alle aanduidings in die huidige wêreldpolitiek dui daarop dat die

status quo binnekort drasties gaan begin verander. Wêreldmarkte

sal waarskynlik binne die volgende twee jaar weer 'n ernstige in-

sinking en resessie beleef, veral met die oog op die sukkelende

Chinese  ekonomie.

Suid-Afrika sal hierdie situasie beslis nie vryspring nie. Daarvoor

het Nelson Mandela reeds in die eerste jaar na sy oorname in 1994

gesorg, toe hy as een van die eerste stappe in sy ekonomiese beleid

alle betrekkinge met Taiwan beëindig het om China as belangrike

handelsvennoot aan te neem. Vandag sit 'n hele stad soos Vander-

bijlpark op die rand van die afgrond met groot humanitêre ellende

wat hulle bedreig, juis as gevolg van die maklike manier waarop

China hul goedkoop staal op Suid-Afrika kan afdwing.  Hierdie is

maar een voorbeeld van 'n faktor wat swaar tye vir ons voorspel.

In tye soos hierdie moet Afrikanernasionaliste inspirasie en moed

put uit ons geskiedenis, soos mnr. Johann Grobler by 'n vorige

Hoofbestuursvergadering vanjaar uitgewys het. Behalwe vir die

feit dat ons in ons geloof sal moet verinnig, het ons voorvaders

reeds vir ons die koers aangedui oor hoe om op te tree in tye waarin

die oorlewing van die volk van ons aksies afhang.

Weereens, die geloof kom eerste. Ons moet, soos dr. DF Malan

gevra het, glo in ons God, glo in ons volk en glo in onsself. Hierdie

'volk' waarin ons moet glo is daardie 7000 wat nog nie voor Baäl

gebuig het nie (1 Konings 19).

Tweede is ons eie optrede. Daar is tans geen sin daarin om oor-

logspraatjies te wil maak nie. Daarvoor is ons te swak en verdeeld.

Maar die geskiedenis leer ons, soos byvoorbeeld die gebeure voor

die Eerste Vryheidsoorlog, dat die situasie baie vinnig kan verander

as 'n volk weens omstandighede saamgesnoer word.

Om dít moontlik te maak sal daar 'n kerngroep moet wees waar-

heen die afgedwaaldes aangetrek kan word. Daardie kerngroep

moet die suiwer beginsels van Afrikanernasionalisme ken en dit

kan implementeer. Wie anders as die ANB kan daardie taak vervul

in die toekoms van die Afrikanervolk  as die tyd ryp word?

Ons roeping as Afrikanernasionaliste hier in 2015 is dus eenvou-

dig: konsolidasie van ons kennis en beginsels, asook geloof in God,

wat in die verlede al wonderwerke vir ons volk gedoen het.      n
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Wat is die waarheid oor "politieke
vlugtelinge" in Europa?

Die internasionale nuus in alle media is die afgelope maande
oorheers deur die derduisende "politieke vlugtelinge" wat glo uit
die Midde-Ooste en Noord-Afrika na Europa vlug. 

Duitsland alleen verwag dat daar net in 2015 sowat 800 000
vlugtelinge sy grense sal oorsteek. In Oostenryk was dit in Augus-
tus reeds meer as 100 000. Ander lande, soos Hongarye, skop vas
en is selfs besig met die bou van 'n heining om hierdie strome
vlugtelinge te keer. 

In die meeste Europese lande is die instroming van immigrante
uit Noord Afrika en die Moslemwêreld deesdae by verre die belang-
rikste saak op die agenda van alle politiek. Dis 'n kwessie wat soge-
naamde "regse" partye vinnig laat veld wen in Europa.

Maar die meeste lande wat deel is van die Europese Unie se
regerings aanvaar maar gedweë dat hulle 'n "morele plig" het om
hierdie vlugtelinge tussen hul eie mense te vestig. 
Soos altyd is daar weer 'n groot mate van misleiding oor die vlug-

telinge. Die media speel weer met die emosionele kwessies en wys
gewoonlik in hul beeldmateriaal en foto's net die "gesinne" wat
ontberings moet deurmaak om van die "oorlog" of "vervolging" in
hul eie lande weg te kom. Foto's van gesinne wat hand aan hand
deur grensdrade kruip of van klein bootjies af land toe swem of wat
in kampe gehuisves word is algemeen. Feit is egter dat vroue en
kinders by verre in die minderheid is as die groottotaal "vlugte-
linge" in ag geneem word.
Wat die media natuurlik nie altyd wys nie, is die derduisende jong

Moslem mans wat op groot stoombote oor die Middellandse see
trek om Europa binne te stroom. Ander kom uit die Ooste land-
waarts oor Oos-Europa. 
Geert Wilders, sogenaamde "verregse" leier van die Nederlandse

'Party vir Vrijheid' is skynbaar een van die min nugter leiers in
Europa. Hy het onlangs 'n ernstige beroep op sy land se regering
gedoen om nie hul oë te sluit vir die ware krisis wat met die ver-
welkoming van vlugtelinge geskep word nie.

Hoewel Wilders se party tans nie deel is van die Nederlandse

regering nie, het steun vir hom so geweldig gegroei, dat menings-

peilings in Nederland reeds aandui dat dié party tans die gewildste

in dié land is.

Wilders het die vlugtelingkwessie reguit 'n "Islamitiese inval in

Europa" genoem. Hy het daarop gewys dat die "vlugtelinge" oor-

heers word deur jong mans in hul twintigs en dat hulle arrogansie

nie getuig van die slagoffers van oorlog wat dankbaar is om deur

ander nasies gehelp te word nie. Wilders het daarop gewys dat

duisende van dié jong mans reeds in lande in Europa drukgroepe

begin vorm het en dat dit 'n algemene gesig is om hulle in die strate

te sien met hul vuiste omhoog, terwyl hulle die Islamitiese

slagkreet "Allah Akbar!" = "God (Allah) is die grootste!" uit volle

bors saamskree.

Ook in Hongarye was daar enkele nugter denkers wat gewaarsku

het teen die "vlugtelinge". Laszlo Kiss-Rego, 'n Katolieke biskop

in Hongarye, is deur die media as 'n "ekstremis" uitgekryt en daar

is gesê sy uitsprake kan dalk die "dialoog" tussen die Christendom

en Islam verongeluk. Kiss-Rego se groot sonde was dat hy, soos

Wilders, openlik verklaar het dat dit wat nou in Europa gebeur,

niks anders as 'n Islamitiese inval is nie.

Intussen was daar berigte dat derduisende jong Moslem mans (tot

'n derde van die wat Duitsland binnekom) uitgevang word dat

hulle lieg oor hul herkoms. Volgens hul amptelike getuienis kom

hulle uit die oorloggeteisterde Sirië, maar hulle is inderwaarheid

afkomstig uit ander lande soos Libië, ander Midde-Oosterse lande

of selfs Turkye en Moslemlande verder oos op die wêreldkaart,

vanwaar hulle via Turkye en die Balkanstate instroom.

Wat ons dus hier voor ons oë op ons TV-skerms en in die media

sien plaasvind, is die grondlegging van 'n krisis in Europa, waar-

van die uiteinde ingrypende veranderinge in die mag en krag van

die "Christelike Westerse Wêreld" kan veroorsaak. Dit is al in die

media Europa se "grootste krisis sedert 1945" genoem en in 'n

onlangse artikel maak Leopold Scholtz in Beeld die volgende baie

betekenisvolle gevolgtrekking hieroor: "Wat Europa tans mee-

maak, is niks minder nie as 'n tweede Völkerwanderung, die naam

wat geleerdes gee aan die yslike volksverskuiwings wat Europa

teen die einde van die Romeinse tyd oorspoel het. Tensy sake taam-

lik gou verander, gaan dit die Europese bevolkingsamestelling

onherroepelik wysig". 

Hierdie gebeure bewys weer hoe vinnig dinge oor die wêreld

heen kan verander. As die tendens voortduur sal dit verrykende

gevolge vir die politiek en die ekonomie van die Europese Unie

inhou. Binne een geslag kan Wes-Europa se rus en vrede vernietig

word, met enorme gevolge vir die res van die wêreld.

Ons leef inderdaad in interessante, maar ook angswekkende tye

wat elke Afrikanernasionalis se geloof en beginsels sal toets. 

Die regstaat en demokrasie in Suid-Afrika

Een van die grootste argumente waarop profete van "verandering"

en lofsangers van die nuwe Suid-Afrika onder Blankes in die ver-

lede gehamer het as hulle aan die aard van die Afrikaan en die in-

houd van Afrika se geskiedenis herinner is, was die foefie van die

"regstaat".

"Ons word beskerm deur die grondwet" sou hulle antwoord op

argumente van nugter denkers en mense wat met logika die ge-

beure in post-koloniale Afrika ook hier in Suid-Afrika voorspel

het. Die grondwet sou ons glo beskerm, want die grondwet waar-

borg 'n regstaat en op hierdie manier sal die ANC altyd in toom

gehou kon word as hulle werklik begin handuit ruk. Of só het die

liberale profete van die reënboogland ons probeer wysmaak.

Intussen het die ANC homself al hoe lekkerder in die nuwe bede-

ling tuisgemaak en ons land is vandag net nog 'n verrotte korrupte

Afrika staat op die rand van algehele ineenstorting. Die regime

probeer egter nie eers meer die skyn voorhou dat hulle die regstaat

ondersteun nie. Soos alle ander Afrika-despote voor hulle, begin die

howe hulle irriteer, want dis 'n instrument waarmee die Witman hul

spoed kan breek op pad na nóg meer rykdom en nóg meer mag.

Baie van hierdie profete van die nuwe bedeling het ook tot

onlangs laat weet dat ons net nog 'n jaar of wat vir Jacob Zuma

moet verduur, want na hom gaan Cyril Ramaphosa oorneem en

dan sal dinge sommer klopdisselboom begin verloop.

Toe bars einste Ramaphosa vroeg in September vanjaar die bom

by die ANC se Jeugliga kongres:  Sy uitspraak dat geen hof langer

toegelaat moet word om die ANC te beheer of bestuur nie, was

radikaal en uitdagend teen die stelsel. Dit het boonop ingepas by

ander uitsprake van hooggeplaaste ANC-leiers én by die regime se

optredes, waar hulle reeds verskeie keer openlik hofuitsprake geïg-

noreer het.

So, daar vlieg die profete van die nuwe Suid-Afrika se sterkste

argument ook by die agterdeur uit. 

Suid-Afrika 'n regstaat? Moenie laf wees nie. Diktatoriale piesan-

grepubliek is 'n baie akkurater beskrywing.                               n
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Iemand het onlangs opgemerk dat Afrikaners haat verwar met patrio-
tisme. Ons is glo só verward… Ja, inderdaad is daar verwarde Afrika-
ners, maar dit is ook so dat die meerderheid propaganda glo in stede
van om by eenvoudige definisies van belangrike begrippe te hou.
Drie definisies is hier belangrik:
lVolk: die wat in dieselfde gesinsverband/familieverband/taalver-
band/kultuurverband en rasverband gebore is.
l Rassisme ('n term wat maar redelik onlangs uitgedink is): Haat
teenoor 'n ander volk/land/kultuur/taal of ras.
l Nasionalisme/patriotisme (eeu-oue begrip): Liefde vir eie volk,
land, kultuur, taal of ras.
Is dit nie eerder so dat sommige Afrikaners en andere patriotisme,

oftewel liefde, verwar met rassisme, oftewel haat, nie? As 'n man
sy vrou en kinders, sy ouers en sy familie se belange beskerm teen
die wat hom en hulle benadeel/bedreig is hy dan 'n rassis?
As 'n man liefhet dit wat eie aan homself is en dit beskerm teenoor

die wat hom en sy naastes haat en bedreig, is hy dan 'n hater? 
Nee! As ek die wat die naaste aan my is (myne) liefhet bó die wat

verder of verste van my af is (ander s'n), beteken dit nie dat ek
daardie ander haat nie. Dit beteken wel dat ek myne liefhet.

Haat verteer. Liefde voed. In dieselfde asem kan ook gesê word
kommunisme, sosialisme en liberalisme verteer, maar nasionalis-
me en patriotisme voed.

Ons kan sien dat ons volk en die ganse wêreld 'n groot donkerte
tegemoet gaan, maar weet nie meer waarvandaan die donkerte kom
nie, omdat hulle die geskiedenis nie meer ken nie. Dit maak ons
wel verward. Ons weet nie meer wie ons grootste vyande is nie en
baie onder ons erken selfs nie dat daar so iets as 'n vyand is nie.
Alles is maar net omstandighede en foute wat mense maak. 
Ons plaas ons lewens in die hande van juis dié wat ons ondergang

soek. Dan kan ons nie verstaan hoekom ons doodgewurg word nie.
Ons doen ons bes om op te hou om Afrikaners te wees en dan kan
ons nie verstaan hoekom daar oor ons geloop word nie. 
Natuurlik het die vyand geen respek vir ons nie – watter vyand kan

respek hê vir 'n opponent wat sommer net oorgee, sy wapens laat
val en smeek: Sê tog net wat kan ek nog doen, sodat jy van my hou?
Boonop het ons geen respek vir onsself nie – ons kruip dan voor
die wat op ons trap.

Waarom moet die Afrikanervolk sy identiteit en lewenbeskouing
prysgee? Omdat die vyand dit eis? Ons kan maar netsowel dapper
wees en onsself wees en ons land en ons volk en ons taal liefhê,
sonder om ons te skaam daarvoor. Dan sal ons weer ons selfrespek
herwin. Dan sal ons weer 'n kans hê om te oorleef en ons lewens te
red, letterlik en figuurlik.

Ons is ook verward omdat ons die geskiedenis vergeet en die
leuens glo. Ons vergeet van die Houtperd van Trojé, en Piet Retief
in Dingaan se kraal – vergeet hoe slim mense die vyand se leuens
geglo het, hulle wapens neergelê het en gevolglik vernietig is.

Daar is 'n rede hoekom ons voorouers gesê het: Liewer bang Jan
as Dooi Jan. Jy kan die vyand nie vertrou nie. Nooit nie. Moenie
hom glo as hy sê hy is nou vriend nie, veral nie as hy jou begin
beskuldig van dit wat hy doen nie. 
As hy skreeu: “Jy is onverdraagsaam!” Probeer hy sy eie onver-

draagsaamheid verberg.
As hy skreeu: “Jy haat my!” Probeer hy sy eie haat wegsteek.
As hy skreeu: “Jy is my vyand!” Is hy jou vyand.
Ons, die Afrikanervolk, sal nooit iets kan reg doen in die oë van

ons vyande nie. Juis omdat hulle óns haat en nog altyd gehaat het. 
Die Afrikaner was in sy hele verlede nooit rassisties nie. Daar was

nie in ons volk se geskiedenis ooit 'n geval van: "First they fell on

their knees, and then they fell on the Aborigines" nie. Ons het nie
Indiaan-dorpies omsingel en bly skiet tot almal binne, man vrou en
kind, uitgewis is nie. Ons het nie vrouens en kinders in helkampe
saamgehok soos diere, sonder kos, water en sanitasie om hul mans
'n les te leer nie. Ons het nie 'n A-bom op 'n Hirosjima en Nagasaki
gegooi nie. Ons het nie 'n Duitsland opgekerf in stukkies en ons
krygsgevangenes as 'other losses' laat sterf sonder kos en klere,
agter doringdraad, nie. Ons het nie 'n "Kill the Boer, Kill the
Farmer"-kultuur nie. Ons het nie massas onskuldige lewens op ons
gewete nie. 
Die teendeel is eerder waar. Ons het 'n Piet Retief, wat grond gaan

kóóp het by die (Swart) hoof van daardie land. Ons het 'n Mamelodi
(Paul Kruger se bynaam onder die Swart volk) wat gekeer het dat
die Swartmense van Modjadji mekaar verder 'opeet' en hulle van
die Here geleer het. Ons het 'n Verwoerd, wat gesorg het dat die
Swartmense wat sy land binnegekom het op soek na werk, uitein-
delik nie net kos en klere gehad het nie, maar ook hospitale, skole,
fabrieke, paaie, handelskole, universiteite, huise, besighede, riole-
ringstelsels… Ons het selfs ons eie Wit mense van hul erfgrond
afgehaal en hervestig, ten einde tuislande te skep waar Swart mense
hulself kan regeer. 

Hoe kan ons dan alles vergeet? So gou? En die vyand se leuens
glo? So maklik?

Ja, ons is verward. Ons weet nie meer in wie ons glo of wat ons
ware doel op aarde is nie.
God het volke en tale en kulture gemaak om orde te skep. God se

vyand wil volke tale en kulture vernietig, om die orde te vernietig,
in die hoop om God ook te vernietig. Die Lig moet gedoof word.
Daar moet duisternis wees. Die getuienis mag nie meer gehoor
word nie. 

Daarom is God se vyand, ook die Afrikanervolk se vyand. Daar-
om is ons taak om die Lig te laat brand, nie te help uitdoof nie. So-
dat die getuienis steeds gehoor kan word, en daar Lig sal wees, en
nie duisternis nie.                                                                     n
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Deur Christina Vorster

Ten spyte van die Afrikanervolk se besonderse geskiedenis

en sy band met God, soos gesimboliseer met die Hugenote

monument, het ons ‘n verwarde volk geword, omdat ons die

vyand se propaganda begin glo het.
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Kort voor die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog het die des-
tydse Amerikaanse president, Franklin D Rooseveldt eendag in 'n toe-
spraak die volgende woorde gesê: "Ek wil hê u moet een groot waar-
heid in gedagte hou. Níks gebeur ooit toevallig in die politiek nie. As
iets gebeur, kan ons maar verseker wees dat dit so beplan was..." 
Hierdie woorde is gereeld deur Jaap Marais herhaal in sy toespra-

ke, veral in die era ná 1994, toe baie Afrikaners soekend was na ant-
woorde oor wat werklik besig is om rondom hulle te gebeur.
Die nuwe Suid-Afrika is, na 20 jaar van ANC-bewind, by 'n baie

belangrike keerpunt in die geskiedenis. As gevolg van Jacob Zuma
se blatante korrupte regime en as gevolg van die ooglopende ver-
val van die samelewing in die moeras van 'n derdewêreldse ge-
ploeter, is die politiek besig om stadig maar seker te verander.
Omdat ons midde in hierdie situasie staan, is dit soms moeilik om

perspektief te behou. Dit sal egter help as ons die saak van buite kan
beskou en 'n paar realiteite in ag neem.

Eerstens moet ons – veral die Afrikaner-generasies ouer as 40 –
onthou dat daar 'n hele nuwe generasie bestaan wat geen ander si-
tuasie as die ANC-bewind ken nie. Suid-Afrika het sedert 1990
drasties verander en alle wette wat aan die vorige bedeling stukrag
kon gee, is van die wetboek verwyder. Daarom is dit veilig om te
sê dat alle Afrikaners jonger as 30 geen ander bedeling ken as dit
wat ons tans beleef nie. Dié tussen 25 en 30 was nog te jonk om die
oorgangsjare aan die begin van die1990's te onthou en teen die tyd
wat hulle skooltoe is, was die ANC reeds in beheer en het die
samelewing verander. Hulle weet níks van die tyd toe ons in 'n
samelewing geleef het waar dinge basies op die standaard van 'n
eerstewêreldland gewerk het nie. 

Terselfdertyd moet ons ook onthou dat daar 'n klemverskuiwing
plaasgevind het in baie Swart huishoudings. Ná 1994 was daar 'n
proses waardeur die Afrikaner al hoe meer op die agtergrond ge-
skuif is en derduisende jong Swartes se ouers het op hul eie toe-
koms begin konsentreer. Dit was vir hul belangriker om met me-
kaar te kompeteer vir openbare poste en meer geld as om hulle te
steur aan die stryd teen die Afrikaner, wat in elk geval deur wet-
gewing op die agtergrond geskuif is.

Hierdie groep Swartes het mettertyd 'n nuwe middelklas gevorm
en die demografie in die middelklas woonbuurte in stede (veral die
nuwer woongebiede) het dit begin weerspieël. Duisende van hier-
die Swartes het hul kinders by voormalige Model-C skole begin
inskryf, omdat hulle besef het dat die skole in die townships weens
die kulturele invloed van die laerklas Swartman in 'n doodloop-
straat verkeer.
Soos wat die nuwe Swart middelklas gegroei het, het die politiek

onder die Swartman ook begin verander. Tot en met 1994 was revo-
lusie die dryfveer van die gemiddelde Swartman se politieke denke.
Hier teen die draai van die eeu het duisende van hulle anders begin
dink, want hy was nou ook 'n voorstedeling met verantwoordelik-
hede en verwagtinge. Onder sy verwagtinge het ook getel die feit
dat hy gerieflik wil lewe, wat uiteraard wrywing tussen hom en die
regime gebring het as hy moes ly onder swak dienslewering en die
vermorsing van geld wat afkomstig was van belasting wat deur die
man op straat betaal word.

Die ontstaan van politieke partye soos die United Democratic Move-
ment (UDM) en Congress of the People (Cope), was duidelike ten-
dense in die vorming van die nuwe politieke bedeling.  

Die UDM

Baie mense vergeet vandag dat die UDM aanvanklik gestig is met
Roelf Meyer as mede-leier, skaars drie jaar na die oorname van die
ANC. Op daardie stadium was die ANC besig om homself te ves-
tig as regerende party en die eerste krake het begin wys in die lomp
struktuur van saamgevoegde groepe wat almal voor 1994 die
Blanke regering van Suid-Afrika en die Afrikanervolk in besonder
as gemeenskaplike vyand gehad het.
Na 1994 was die Afrikaners magteloos en dit het gou duidelik ge-

word dat alles nie maanskyn en rose was binne die ANC se gele-
dere nie. Toe Bantu Holomisa dus met sy kamerade stry kry en hy
voor die Tutu-kommissie sommige van hulle se korrupsie uitbla-
ker, is hy uitgeskop.

Dit was die eerste geleentheid vir die magte wat die politiek be-
heer (dis nou diegene wat verantwoordelik is vir die gesegde dat
niks in die politiek toevallig gebeur nie) om die politieke landskap
in die nuwe bedeling uit te brei. Hulle het ook sommer daarmee
getoets hoe gereed die meer liberale Afrikaners (dié wat met Roelf
Meyer geassosieer het) reeds was om bereid te wees om onder 'n
Swart leier aan die politiek deel te neem. Die UDM is dus in 1997
gestig met die oog op die verkiesing van 1999.

Die UDM het aanvanklik met 'n gejuig weggetrek en die teenwo-
ordigheid van verskeie oud NP-parlementslede in hul leierskorps het
veroorsaak dat hulle wel in 1999 meer as 'n halfmiljoen stemme
(546790) gekry het en op daardie stadium 14 kripvreters parlement
toe kon stuur. Nog 14 ander het possies in die provinsiale rade gekry.

Die UDM het egter gou uitmekaargetorring en vyf jaar later het
hulle 200 000 stemme minder gekry as in 1999 en hulle het net 9
parlementariërs oorgehad. Meyer het natuurlik slegs drie jaar in hul
geledere uitgehou en hy het in 2000 uit die politiek getree.
Deesdae is die UDM hoofsaaklik 'n Oos-Kaapse streeksparty met

slegs vier parlementariërs in die nasionale parlement, terwyl sy
provinsiale verteenwoordigers tot die Oos-Kaap beperk is. 

Cope

Cope se ontstaan was ook weens wrywing in die ANC, maar hierdie
keer was die geveg op baie groter skaal en vuil wasgoed is op groot
skaal in die openbaar gewas.

Ná die politieke "bloedbad" in Pietersburg in Desember 2007,
waarin Jacob Zuma en sy aanhangers basies die ANC oorgeneem
het, het die grootste binnegevegte tot dusver in die ANC gevolg.
Thabo Mbeki is deur die Zuma-faksie verneder deur voor die einde
van sy tweede termyn vervang te word as president van die land,
terwyl verskeie swaargewigte die boodskap gekry het dat hul poli-
tieke loopbane binne die ANC-geledere verby is.

Cope is toe na 'n hele jaar se politieke gewoel in Desember 2008
gestig en aanvanklik het dit 'n uitkoms gebied vir hordes kripvreters.
Na die algemene verkiesing van 2009 het hulle 30 lede parlement toe 
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gestuur, terwyl nog 36 in die sagte kussings van die provinsiale rade
geholpe geraak het met 'n stewige salaristjekkie elke maand.
Net soos die UDM was Cope se wittebrood van korte duur en as ge-

volg van binnegevegte en ander woelinge is Cope binne vyf jaar ef-
fektief vernietig. Waar hulle in die nasionale verkiesing van 2009 'n
stewige 1 311 027 stemme gekry het, kon hulle in 2014 slegs 123 235
kiesers oortuig om weer vir hulle te stem. Dit het beteken hulle het
minder as 10 persent van hul steun behou en hulle kon slegs 3 krip-
vreters terugstuur parlement toe. 'n Stewige 27 Cope-parlementariërs
het dus hul soustrein-voordele verloor.

Die wegbrekers na links

Beide die UDM (1997) en Cope (2008) was afsplitsings aan die
regterkant van die ANC. Hulle het albei 'n soort sosiaal demokra-
tiese stelling in die politiek probeer inneem en tot 'n mate het hulle
vir tyd en wyl die groeiende Swart middelklas wat nie meer vir die
ANC wou stem nie, besig gehou. 

Intussen het 'n nuwe probleem ontstaan vir die manne wat die
toutjies trek in die politiek. 'n Al hoe groter groeiende groep radi-
kale jong Swartes, wat almal ook in die nuwe Suid-Afrika groot-
geword het en inderwaarheid niks van die voormalige "apartheids-
bedeling" weet nie, het aanklank begin vind by die retoriek van die
kommuniste en die radikale Swart politici met sosialistiese drome.
Die hoofsaaklike rede vir die bestaan en groei onder hierdie groep
is eenvoudig – dit is suiwer as gevolg van die ANC se swak rege-
ring. Die Swartman is in sy natuur 'n radikale wese. Sosiale proble-
me soos werkloosheid, 'n swak onderwysstelsel en 'n sukkelende
ekonomie vanweë kontrasterende wetgewing wat ekonomiese groei
strem, is dan vet op hulle vuur. Daar word te veel beloftes gemaak
deur die regime, terwyl daar eenvoudig nie genoeg plek is rondom
die soustrein se krip vir almal om saam te vreet nie.

Die stigting van die Ekonomic Freedom Fighters (EFF), met die
gladdebek Julius Malema as hul leier, was duidelik weer 'n plan om
die brommende ontevrede jong massas aan die linkerkant van die
ANC besig te hou. Hulle het byna dieselfde hoeveelheid parle-
mentariërs (25) uit verlede jaar se verkiesing gekry as wat Cope in
2009 vermag het. Die voordeel vir die manne wat die toutjies trek
is dat, hoe moeilik ookal, hulle wel tot 'n mate die energie van
hierdie woedende spul leeglêers kan beheer. 

DA as u nuwe Swart toevlug

Omdat Jacob Zuma se regime so swak regeer en tot in sy kern ver-
rot is van die korrupsie, bestaan daar egter steeds 'n behoefte om 'n
nuwe tuiste vir die steeds groeiende Swart middelklas te skep. Daar
is in 2016 'n baie belangrike munisipale verkiesing oppad en as die
toutjietrekkers hul kaarte reg speel, kan daar selfs 'n paar groot
munisipaliteite in die land in die hande van die DA val.
Omdat die UDM en Cope inderdaad geen faktor meer in die poli-

tiek is nie, het die manipuleerders van mense duidelik besluit dat
die DA maar self gebruik moet word om die kastaiings uit die vuur
te krap. 

Die verkiesing van Mmusi Maimane as nuwe DA leier, nadat
Helen Zille duidelik erg teësinnig in opdrag van die toutjietrekkers
moes padgee, was so openlik georkestreer dat selfs 'n blinde poli-
tieke ontleder dit met 'n stok sou kon aanvoel.

Maimane, wat glo ook 'n Christelike prediker is, is selfs deur die
media deur 'n krisis of twee gehelp. Verleentheid oor sy openbare
uitsprake oor sake soos homoseksualisme en die doodstraf – wat
skynbaar aanvanklik met dié van die DAverskil het – is baie netjies
deur die media omgedop met die hulp van mevrou Maimane, 'n
Blanke vrou. 
Daar kan dus geen twyfel wees dat die DA voorberei word as die

nuwe toevlug van die massas Swartes uit die Swart middelklas wat
die ANC wil verlaat nie.

Gaan die Afrikaners steeds vir die DA stem?

Dit is ook algemeen bekend dat die DA se sukses sedert 1999 ge-
bou is met die steun van Afrikaners. Waar die voormalige DP en sy
voorganger, die Progressiewe Party, inderdaad 'n vyand van die Afri-
kanervolk was, is die politiek in Suid-Afrika só georkestreer dat die
DA, waarin die geldmag-soldate en die liberale denkers uit die ou
Suid-Afrika die beherende aandeel verkry het, met die hulp van Afri-
kaners die amptelike opposisie in die nuwe Suid-Afrika geword het. 
Daar ontstaan egter nou 'n probleem. Tot soveel as een miljoen van

die stemvee wat die afgelope dekade hul kruisie agter die DA
getrek het, is inderdaad in hul diepste wese konserwatiewe Afrika-
ners. Sal hulle - veral met die samelewing wat deesdae weer al hoe
meer rondom ras polariseer en waarvan die reënboognasie-konsep
weens die ANC se rassepolitiek vernietig is – 'n Swartman as hul
nuwe leier aanvaar?
Die kans is egter goed dat 'n baie groot deel van die Afrikaners wat

tot dusver vir die DA gestem het, nie maklik hul kruisie agter 'n
Swartman se gesig sal trek nie. Daar is baie bitterheid onder Blan-
kes – en veral Afrikaners – oor die openlike diskriminasie teen Wit-
mense in Suid-Afrika. 

Vir die eerste keer sedert die dae toe die toutjiestrekkers hul heel
beste planmakers moes nadertrek om die IDASA-komplot van
1992-1994 uit te dink en te laat realiseer, moet hulle nou weer 'n
plan maak met die Afrikaners. 
Nou is die vraag: Waarheen moet die sowat een miljoen Afrikaners

wat waarskynlik nie volgende jaar vir die DA met sy Swart leier wil
stem nie, se steun gekanaliseer word? Die een ding waarvoor dié mag-
te vrees is dat die meerderheid van Afrikaners apaties sal word.

Nuwe terme vir ou foefies

'n Leidraad oor drastiese verwikkelinge wat verwag kan word in die
Afrikanerpolitiek het die eerste keer byna uit die bloute na vore ge-
tree by 'n "krisisberaad" wat vroeg in Mei vanjaar deur die vakbond
Solidariteit gereël is vir al hul stutorganisasies. Meer as 1500 lede van
Solidariteit en sy stutorganisasies, asook afgevaardigdes van "tien-
talle Afrikaanse belangegroepe" was by die beraad teenwoordig.
Tot dusver het Solidariteit en sy skootbrakkie, Afriforum, wegge-

deins van "harde politiek". Hulle het hulself hoofsaaklik toegespits
op arbeidsake (Solidariteit) en die beskerming van burgerregte
(Afriforum) van hul lede. Hierdie lede het individue vanoor die
hele spektrum (alle rasse) ingesluit. 
By hierdie beraad het die manne van Solidariteit en sy aanhangsels

skielik weer 'n halwe regsomkeer gemaak. Daar is uit die bloute
weer politieke retoriek op die verhoog gebruik wat 'n mens laat
terugdink het aan die dae van die KP/Volksfront/Vryheidsfront en
hul volkstaatpolitiek.  Een van die belangrikste mosies wat deur die
beraad aanvaar is, was dat daar "ondersoek ingestel moet word na
gebiedsgebonde selfstandigheid".
Selfs manne soos Flip Buys en Kallie Kriel, wat die afgelope jare

hul onderskeie organisasies (Solidariteit en Afriforum) opgebou het
terwyl hulle openlik weggeskram het van die harde politiek en
veral die Afrikanerpolitiek aan die "regterkant", het skielik weer
volkstaat-sake begin praat.
Uit die bloute is daar weer teruggegryp na artikel 253 in die grond-

wet, wat glo voorsiening maak  vir "selfbeskikking". Volgens media-
berigte het hooggeplaaste manne in Solidariteit bevestig dat die
organisasie besig is om sy rug styf te maak teen die regering "en dat
hy toenemende onrustigheid aan die regterkant van die politieke
spektrum probeer akkommodeer..." 
Nuwe terme is egter gebruik om ou idees blink te vryf. Terme soos

"Afrikanerselfstandigheid" en "gemeenskapsfederalisme" is uit die
hoed geruk. Buys het selfs so ver gegaan om te erken dat hulle besig
is met 'n grootskaalse projek om Afrikaners in een nuwe beweging 
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Nasieskap en Afrikanerskap is soos ‘n broederskap: Jy behoort daar-
aan of jy behoort nie daaraan nie. Dit is iets absoluut. Jy kan nie ten
dele daaraan behoort en ten dele nie. Ons Witmanskap is onlosmaak-
lik verweef met Afrikanerskap en nasieskap en daarom is die
Afrikanervolk 'n Blanke volk. 

Die mense wat beweer dat jy rassebotsings deur rassegelykheid
kan uitskakel, maak hul skuldig aan ’n totale misvatting. Dit is 'n
bespotting van die werklikheid dat jy Wit en Swart in 'n enkele ge-
meenskap kan saamvoeg en dan vrede en rus kan kry. Die wêreld is
vol voorbeelde om juis die teendeel te bewys. (Vandag in 2015 is
Suid-Afrika ook ’n bewys daarvan)
Waar in die wêreld is rasseprobleme al ooit opgelos deur die same-

voeging van rasse en gelykstelling van rasse?  Het Brittanje die op-
lossing gebied nadat hy sy poorte aan die duisende Swart immigran-
te uit Afrika, Indië en Wes-Indië oopgegooi het?  In Brittanje groei
die rassespanning namate die getalle van die Nieblanke immigrante
groei en word die probleme daar haas onhanteerbaar. En dit moet al-
tyd in gedagte gehou word dat daar in Brittanje geen sprake van on-
gelykheid en diskriminasie tussen Blank en Nieblank is nie.
Kyk maar na Nederland, na die Molukke, wat saamgevoeg is met

die Blankes. Wat is die resultaat? Daar is geen oplossing van die rasse-
spanning tussen Blank en Nieblank nie, maar alleen stygende span-
ning en stygende botsings wat in die afgelope aantal jare op terroris-
me uitgeloop het.

Kyk maar na die Verenigde State waar daar volkome gelykheid
bestaan.  Na meer as honderd jaar van totale gelykheid het jy vandag
in Amerika meer spanning en groter rassebotsings as wat die land in
enige stadium van sy geskiedenis gehad het. En die Negers vorm
slegs een tiende van die totale bevolking van die VSA.

In Suid-Afrika is daar een historiese feit wat miskien belangriker
as alle ander feite is.  Dit is dat in die ganse geskiedenis van ons land
daar nie 'n enkele geval van rassebotsing was wat uit rasseskeiding
gespruit het nie. In elke geval van rassegeweld was dit as gevolg van
rassevermenging. So was dit ook in die res van die wêreld.

In die gedwonge nasieskap van die Britte waar die Engelse, Iere,
Skotte en Walliesers saamgevoeg is, laai die onderlinge spanning
steeds op.  Met 'n diep gestelde nasionalisme van eeue vind ons
vandag 'n herlewing van daardie nasionalisme en is die afskeidings-
beweging in Skotland besig om veld te wen.  In Ierland veg die Iere
vandag nog met die wapen om die Britse juk van hulle af te werp en
in Wallis is die Walliesers ook besig om in 'n rigting weg van
Engeland te groei.  Daar is 'n toenemende disintegrasie van die eens
magtige Britse nasie waarneembaar net omdat die kunsmatige
samevoeging van uiteenlopende elemente besig is om op te los.

Godsdiensverskille in Nigerië

In Afrika dien die geval van Nigerië as goeie voorbeeld.  In die ou
Nigerië waar jy Swartes in een federale verband gehad het, was die
verskil in godsdiens so groot dat dit op 'n bloedige rasse-oorlog uit-
geloop het.
Nou is dit verbasend dat waar die aanskouingsles van die geskiede-

nis oor hierdie saak so helder en duidelik is, die geneesmiddel nie
gesoek word in die juiste definisie van nasieskap nie, maar altyd in
die houding van mense. Daar word nie bevind dat die idee van ras-
vermengde nasieskap verkeerd is nie; dit is die houding van mense

wat nie reg is nie.  Dit is mense wat aanstootlik optree, dit is mense
wat onverstandig en onwys optree, dit is omdat mense diskrimineer
dat rasse-onluste voorkom. 

Dit is natuurlik 'n vervalsing van die werklike feite.  Dit is nie so
dat 'n Ier maar op 'n dag buite sy sinne geraak het en begin skiet het
nie.  Dit is 'n historiese mag wat daar aan die werk is, net soos dit
elders in die wêreld aan die werk is. Maar die gelykstellers en die
voorstanders van rassevermenging sê die rassebotsings sal uitge-
skakel word as die menslike aard van dinge verander.  Dit kan nie
gedoen word nie.  Jy kan die menslike aard nie verander nie, jy kan
die probleem nie laat verdwyn deur te sê mense moet verdraag-
samer teenoor ander wees nie, dat jy moet leer om met ander saam
te leef, dat diskriminasie beëindig moet word nie.  Die menslike aard
is nie te verander nie.  Dit is die een konstante bestandeel van ons ge-
skiedenis en ons bestaan.  Hoe jy ook al probeer om mense te oorreed
en te dwing om hulle houding jeens anderskleuriges te verander, 
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is daar een onomstootlike feit en dit is dat die bewustheid van kleur-
verskil altyd net so sterk sal wees as die werklikheid van kleurver-
skil.  Jy sal die bewustheid van kleurverskil nie verminder nie, jy sal
dit nie kan wegneem nie. Dit sal altyd die versperring bly tussen
mense en niemand kan iets daaraan verander nie.
Alleen as jy daardie feit aanvaar, kan jy 'n definisie van nasieskap

kry wat duursaamheid sal hê.
Net soos die wêreld in die vorige eeu in die filantropiese en gelyk-

stellingstrewe van die liberaliste van daardie tyd ontnugter geraak
het, net so sal daar ook 'n ontnugtering kom in die mense wat vandag
hierdie valse geneesmiddels as werklike en blywende remedies vir
die probleme van ons tyd aanbied. Die gelykstellingsgety het trouens
reeds sy hoogtepunt bereik en is reeds aan die afneem.  Die getuie-
nis daarvoor sien ons oral in die wêreld.  In Australië en Nieu-See-
land is die Sosialistiese Partye byvoorbeeld verslaan op 'n skaal wat
byna ongehoord is.  In Brittanje raak die Anti-Apartheid Movement
al hoe meer in diskrediet.  Hier in Suid-Afrika moes hulle, wat as
groot Afrikaners en patriotte opgehemel is, die beskamende ervar-
ing smaak dat een van hulle kollegas ‘n man is wat saamgesweer het
met die ondermynende elemente om Suid-Afrika met wapengeweld
te probeer verongeluk.  Toe die vroom masker van hulle afgeruk is,
het dit 'n groot versoberende uitwerking gehad.
Ons kan seker wees dat hierdie gelykstellingsgety homself uitein-

delik sal vernietig. Daar is net een vereiste en dit is dat die Blanke
nasie hier moet staande bly in die geloof.  Die tyd is besig om teen
ons vyande te loop en in die guns van daardie mense wat vas staan
aan ons oerbron, vas aan die bron van ons krag, vas aan die ge-
skiedenis.

In tye soos hierdie wanneer Afrikanerskap en Afrikanernasieskap
weer skerp omlyn moet word, is dit dwingend noodsaaklik dat gevra
sal word:  Wie is die Afrikaner?  Net so belangrik is dit om te vra:
Het ons nie te lank gewag om die definisie van Afrikanerskap en ons
nasieskap duidelik te stel nie?  Is daar nie in die verlede toegelaat dat
Afrikanerskap en ons nasieskap te veel kon omsluit ter wille van die
vrede nie, en dat ons daardeur ons grense vir verswakking oopge-
stel het nie?

Wie is die Afrikaner?

As ek myself die vraag stel:  Wie is die Afrikaner? Dan is daar een
mens wat daarvoor kwalifiseer.  Dit is die man wat hom as Afrikaner
beskou omdat hy aan die geskiedenis van die Afrikaner verbind is,
omdat hy aan die Afrikaner se geloof gebind is, omdat hy gebind wil
wees aan die Afrikaner deur die tradisies van die Afrikaner, omdat
hy gelei wil word deur die ideale van die Afrikaner.  Jy is Afrikaner
omdat jy jouself as Afrikaner beskou en nie omdat 'n Afrikaner hom
as Afrikaner beskou nie.  Nasieskap en Afrikanerskap is soos 'n
broederskap: jy behoort daaraan of jy behoort nie daaraan nie.  Dit
is iets absoluuts.  Jy kan nie ten dele daaraan behoort en ten dele nie.

Vandag word probeer om die ideaal van 'n Blanke nasieskap op
elke denkbare wyse aan te tas en steeds is die pogings aan die gang
om die idee van Blanke Afrikanerskap te verwater. Wat ons opnuut
moet besef, is dat sodra ‘n Nieblanke komponent tot die Blanke
komponent toegevoeg word, 'n verydeling en verwatering van die
gedagte van Witmanskap intree.  Diegene wat dink hulle is 'n nasie,
hulle is 'n nasie.  Dit is die verbluffende aspek van nasionalisme en
nasieskap.  Hy laat hom nie vasvang nie, hy laat hom nie maklik
definieer nie.  Jy is dit of jy is dit nie, en as mense dink hulle is 'n
nasie, kan geen mag daaraan verander nie.  As mense dink hulle is
'n Blanke nasie, kan geen mag en geen kunsmatige middel dit tot iets
anders verander nie.
In tye soos vandag is dit weer goed om te weet dat ondanks al die

geluide wat uit Afrika kom, ondanks al die magte wat in Afrika los
is, die Afrikanernasie die enkele grootste mag in Suid-Afrika en in
Afrika is. Hoe verdeeld hy ook vandag is, hoe gesmaad hy is, hoe
verswak hy ookal is, is daar nie 'n enkele ander nasionale faktor in

Afrika wat so magtig as die Afrikanernasie is nie.  Rondom die wese
van sy Blanke nasieskap, rondom sy wil tot weerstand teen die
magte van buite, in die vashou aan sy geskiedenis, is hy die sterkste
enkele nasionale mag in Afrika.
As ons vandag vra:  Wie is Afrikaner?  Dan moet ons weer ‘n keer

nugter na ons geskiedenis kyk.  U sal onthou dat toe genl. Smuts op
daardie snikhete dag in 1949 by die Voortrekkermonument opge-
staan het om te praat, die Afrikaners hulle rug op hom gedraai het,
nie omdat Smuts nie Afrikaans gepraat het nie, maar omdat hy weg
van die Afrikanerdom gelewe het.  Daarom het die Afrikanerdom op
daardie uur sy rug op hom gekeer.  Smuts het nog geprewel:  "Ek is
'n Boerseun", maar dit was te laat.  Die Afrikanerdom het hom ver-
werp omdat hulle hom nie as 'n Afrikaner beskou het nie.
As 'n mens kyk na wat genl. Smuts te beurt geval het, dan vra jy

jouself die vraag: om watter aardse rede kan 'n man soos Breyten
Breytenbach, wat nou in die tronk sit weens sy wandade, aanspraak
op Afrikanerskap maak, soos die Afrikaanse koerante so graag aan
hom wil toedig? Om watter aardse rede sal 'n Beyers Naude aan-
spraak kan maak op Afrikanerskap?

Die belangrikheid van die volk se sentrum

'n Volk laat hom nie uitoorlê nie. Binne 'n volk is die bepalende fak-
tor van die aard van daardie volk.  Afrikanerskap en die definisie van
Afrikanerskap lê nie by die randeiers van 'n volk nie, dit is gesetel in
die kern van die volk. Dit is die binneste pit van daardie volk wat be-
paal wat die volk is.  Dit is die sentrum waaraan die volk verbind is
en daardie sentrum wat weer verbind is aan die oerbron van die nasie
se herkoms, wat bepalend is. Dit is daardie sentrum wat getrou is aan
die tradisies, die gewoontes, die gebruike, die konvensies en die
voorskrifte wat vergader is in die lewenswysheid van daardie volk.
Dit is daardie sentrum wat weier om weg te beweeg van sy geskie-

denis, daardie sentrum wat weier om uitwaarts te gaan en in vyand-
skap teen jou eie te tree.  Dit is daardie sentrum, daardie kragpunt
van 'n volk, wat nie roep om verandering nie, maar strewe na verin-
niging; daardie sentrum van 'n volk wat nie smag na verbreding nie,
maar na verdieping van die eie; daardie sentrum wat nie roep na ver-
arming nie, maar na versterking van jou volk in sy geloof en sy
beginsels en sy geskiedenis.
Dit is hierdie dinge in 'n volk wat telkens weer die faktor word wat

die grense trek, soos dit nou weer die grense trek tussen wat by-
mekaar hoort en die wat nie bymekaar hoort nie.  Dit is dieselfde
mag wat nou weer in Brittanje die grense trek.  Dit is dieselfde mag
wat die gelykstellingstrewe van die vorige eeu in Suid-Afrika tot
ondergang gerig het. Dit is dieselfde mag wat vandag in die geskie-
denis weer groot die mislukking van daardie beleid skryf.  Dit is
hierdie mag wat nie uitwaarts roep nie, maar opwaarts en binne-
waarts – na jou volk en sy geloof en sy fondamente.                   n
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Ná Genl. Jannie

Smuts se verraad

teen die

Afrikanervolk het sy

volk hul rug op hom

gedraai. Die

Afrikanerdom het

hom verwerp omdat

hulle hom vanweë sy

verraad en sy

getrouheid aan die

Engelse troon nie

langer as 'n Afrikaner

beskou het nie.
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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  081-501-6696

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 welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening by Eerste Nasionale Bank. 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Thabazimbi.  (Takkode 26 03 46)
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saam te snoer en hy het hierdie plan bestempel as die Afrikanervolk
se "vyfde waagstuk ná die Groot Trek, die stigting van die Boerere-
publieke, die oorlog teen Brittanje, die vestiging van Afrikaans en
apartheid..."

Met ander woorde, Solidariteit en sy makkers maak geen geheim
daarvan dat hulle besig is met "iets groots" in die geledere van die
Afrikanerpolitiek nie.

In 'n onlangse volblad advertensie in Rapport, word die opvolg-
byeenkoms van die "krisisberaad" van Meimaand geadverteer. Dit
sal op 10 Oktober vanjaar plaasvind en by die Heartfelt Arena
langs die Voortrekkermonument aangebied word. Die opskrif in
die advertensie sê: "Van krisisberaad tot toekomsberaad." Dan is
daar 'n onderskrif wat soos volg lui: "Kom wees deel van die groot
geleentheid waartydens planne bekend gemaak gaan word oor hoe
Afrikaners vry, veilig en voorspoedig kan word..."

Om deur hierdie manne se planne te sien behoort nie baie moei-

Perspektief op “toekomsberaad” (vervolg)
lik te wees vir 'n ingeligte Afrikanernasionalis nie. Soos hierbo ge-
noem, sal die DAnie langer kan dien as politieke tuiste vir die Afri-
kaner nie. Daar is ten minste een miljoen meer konserwatiewe
Afrikaners wat 'n ander politieke tuiste sal verwelkom. Vir die man-
ne wat die toutjies trek is dit egter slegs belangrik dat Afrikaners in
groot getalle aan die verkiesings moet deelneem. Die instandhou-
ding en geloofwaardigheid van die "demokrasie" in Suid-Afrika
hang hiervan af. Hulle kan nie bekostig om 'n boodskap die wêreld
in te stuur dat Afrikaners nie langer deel is van die "demokratiese
bestel" in Suid-Afrika nie. 
Die Vryheidsfront is 'n party wat, soos Jaap Marais dit destyds so

treffend gestel het, "in sonde ontvang en gebore is". Dié party het
eenvoudig nie die leierskap of struktuur om massas Afrikaners na
hul geledere te lok nie. Hulle stagneer nou al tien jaar lank met net
genoeg stemme in elke verkiesing om vier parlementslede in staat
te stel om die soutrein te haal.

Die toutjiestrekkers weet hulle sal met iets nuut en vars (al is dit
dan met die hulp van ou retoriek en beloftes) vorendag moet kom
om Afrikaners se verbeelding weer aan te gryp. Hulle het iets nodig
om Afrikaners vir die volgende dekade of wat as politieke stemvee
besig te hou, terwyl hulle terselfdertyd die "demokrasie" in Suid-
Afrika aan die gang hou. 
Wat dus ookal by Buys en sy makker se "Toekomsberaad" van 10

Oktober besluit gaan word, wees verseker dat dit iets sal insluit om
aan Afrikaners 'n alternatief by die stembus te gee. Die Vryheids-
front sal waarskynlik daardeur ingesluk word om die skyn van 'n
verenigde Afrikanerfront voor te hou.

Solidariteit het reeds enorme sukses behaal met arbeidsake, bur-
gerregte hofsake, die oprigting van instansies vir onderwys en oplei-
ding, 'n navorsingsinstituut, 'n beleggingsmaatskappy (verseke-
ring) en finansiële dienste (banksake). As hulle met kultuurorga-
nisasies soos die FAK en andere saamspan, kan hulle 'n baie groot
deel van die Afrikanervolk op politieke sleeptou neem, terwyl hulle
terselfdertyd in beheer van hierdie mense se politieke denke en
dade sal wees.                                                                           n

Besoek gerus die ANB se webwerf by: www.anbsa.co.za

HELDEDAG 2015
U word hartlik uitgenooi om

saam met die ANB en u mede
Afrikanernasionalistiese

volksgenote HELDEDAG te
herdenk op

Saterdag 10 Oktober 2015
Plek:

Die verrigtinge vind plaas op die kleinhoewe

BERGRUS
van mnr. en mev. Piet en Petro van den Bergh

BERGRUS is 27 km op die Moloto

Pad (R573) vanaf die aansluiting met

Zambesirylaan (R513)

Program

10:00  Koffie en beskuit by aankoms

10:30 Verwelkoming en opening

10:45 Feesrede: Mnr. Koos Venter

Bring en braai. Pap en sous sal voorsien word.

Bring asb. u eie eetgery, vleis, slaai en koeldrank.

Verkeer gesellig saam met u mede

Afrikanernasionaliste

Bring u vriende en familie saam

Vir meer inligting, kontak Petro van den Bergh by 

073 377 9668


