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Enkele maande gelede het die nuutste poging om Afrikaners op een
of ander wyse onder die vaandel van 'n sambreel-organisasie byeen
te bring bekend geword.

Uit die beskikbare inligting oor die nuutste aksie, is dit duidelik
dat die bedoeling daarvan is om Afrikaners te betrek wat ontevrede
is met die huidige amptelike regeringstelsel in die land én met alle
partye of groepe wat daarmee verbind word.  

Die ANB is nooit amptelik genader om deel te word van hierdie
nuwe aksie nie, maar sommige lede van dié beweging is wel deur
middel van informele gesprekke of via kommunikasie in die sosia-
le media daarvan in kennis gestel.

Hierdie onlangse roeringe is natuurlik niks nuut nie. Trouens,
sommige van die organisasies wat in die korrespondensie genoem
is, is juis oorblyfsels van vorige pogings om Afrikaners weer onder
een vaandel byeen te bring.
Dit is wel so dat die Afrikanervolk se situasie byna jaarliks versleg.

Daar het reeds 23 jaar verloop sedert die oorname van die Swart
kommunistiese regime en Afrikaners beleef al hoe meer in die prak-
tyk die antagonisme en vyandskap van dié regime en sy ondersteu-
ners. Daar is beslis 'n groeiende vryheidsdrang by Afrikaners wat
nie wil of kan emigreer na veiliger en voorspoediger lande nie.

Om egter ná al die vorige foefies en windmeul-storm aksies nou
wéér pogings aan te wend om Afrikaners in een kraal te jaag en dan
net weer dieselfde doodgebore aksies voor te staan óf weer van die
beginsels van Afrikanernasionalisme af te wyk en op die vyand van
die volk se gekose terrein die stryd te voer, is nie net 'n mors van
tyd en energie nie, dis ook 'n voortsetting van die demoraliserings-
proses van ons volk.

Volgens amptelike dokumente van die nuutste poging tot same-
roeping van die Afrikanervolk sal mense en organisasies wat by
vorige futiele aksies betrokke was weer sleutelrolle speel in die
nuwe pogings. Hieronder tel die sogenaamde "Boere-Afrikaner

Volksraad", waarvan die HNP-leier, Andries Breytenbach die voor-
sitter is en Steyn van Rönge die laaste bekende adjunkvoorsitter.
Laasgenoemde speel volgens alle aanduidings 'n sleutelrol in die
nuutste poging om 'n sambreel-organisasie te stig. Hy doen dit egter
in sy hoedanigheid as vermeende leier van die AWB.
'n Vinnige studie van die dokumente waarop hierdie nuutste same-

werkingsaksie bepleit word laat 'n mens onmiddellik een belangrike
vraag vra: Wat dan van die "Boere-Afrikaner Volksraad" en sy po-
gings om "selfbeskikking" vir die Afrikaner te bewerk? Is hierdie

nuwe plan 'n erkenning dat die "Boere-Afrikaner Volksraad", misluk
het? Dié organisasie is dan juis sowat tien jaar gelede van stapel ge-
stuur as voertuig na 'n verenigde front van Afrikaners wat los staan
van die politieke strukture binne die stelsel, om vir "selfbeskikking"

vir die Afrikaner te beding. Waarom dan nou weer iets nuut van die
grond af bring?
Van Rönge se amptelike verklaring na die eerste vergadering van die

nuwe beweging, wat hy die "Vaderlands-alliansie" noem, verklaar dat
hulle die "Boere-Afrikaner Volksraad", se agenda moet ondersteun.
Nou waarom dan nog 'n nuwe organisasie? Is die "Boere-Afrikaner

Volksraad", se fut uit? Kan belangrike sake soos veiligheid nie bin-
ne die "Boere-Afrikaner Volksraad", behandel en bestuur word nie?
Het dié volksraad dan nie 'n veiligheids-portefeulje nie?

Die ANB se standpunt oor gesprekvoering met ander Afrikaner-
organisasies en -groepe is goed bekend en dit het steeds nie veran-
der nie. Die ANB is bereid om gesprek te voer met enige organisa-
sie of groep wat die duidelike voorneme verklaar om die Afrikaner-
volk se saak te dien in hierdie verknellende toestand waarin ons
verkeer. Daar is egter 'n baie eenvoudige voorwaarde. Die eerste
punt op die agenda van enige gesprek sal wees: Wat is die aard en
inhoud van Afrikanernasionalisme?
As ander Afrikaners nie met ons as draer van die fakkel van Afri-

kanernasionalisme kan saamstem oor dié eenvoudige kwessie nie,
is daar geen sin in verdere gesprek nie. 

Die grootste deel van ons volk het die koers van Afrikanernasio-
nalisme verloor en het saam met die massas verval in die moeras
van die humanistiese menseregtekultuur wat deur die kommunis-
tiese magte aan ons volk opgedring is. Ons as die draers van die be-
ginsels van suiwer Afrikanernasionalisme glo egter dat daar géén
hoop op sukses is as ons strategieë wil volg wat van dié beginsels
afwyk nie.
Die sogenaamde "Boere-Afrikaner Volksraad" het reeds amptelik

verklaar dat hulle twee opsies het in hul strewe na "selfbeskikking".

Eerstens het hulle hulself in hul amptelike dokumente bereid ver-
klaar om met die ANC/SAKP-regime te onderhandel oor selfbe-
skikking en daarvoor beroep hulle hulself op die verwerplike hei-
dense grondwet van die nuwe Suid-Afrika! Artikel 235 van die
nuwe Suid-Afrika se Grondwet bepaal glo dat 'n "taal- en kultuur-

gemeenskap wat graag wil, selfbeskikking in 'n eie gebied kan op-

neem, mits dit op amptelike vlak, in samehang met die Regering, 

DIS TYD OM AFRIKANERS SE

PRIORITEITE AAN TE SPREEK
Politieke verdeeltheid onder Afrikaners is ‘n gegewe, net soos dit ook ‘n feit is dat eendragtige
optrede ons saak sal versterk. Maar wat beteken dit werklik as ons sê dat diegenede wat uit
innerlike oortuiging bymekaar hoort bymekaar gebring moet word?

(Vervolg op bl. 8)



Die ANC se binnegevegte
Die daaglikse nuus in die hoofstroom word deesdae al hoe meer
oorheers deur berigte wat die ernstige verdeeldheid in die geledere
van die ANC onderstreep. 
Ja, ons vyand se huis is nie in orde nie. Trouens, dit gaan so sleg

in die binnekringe van dié regerende party dat hulle in provinsies
soos Natal al begin om mekaar te vermoor. Ten minste vier provin-
sies was teen die eerste week van Oktober nog nie gereed om af-
gevaardigdes na die nasionale vierjaarlikse kongres te stuur, waar
die party se leiers vir die volgende termyn gekies moet word nie.

Daar is reeds ernstige vermoedens dat die bestaande moorde op
politieke leiers en rolspelers in Natal direk verband hou met die
stryd om leiersposisies binne die ANC en die ambisie van ander om
hoog genoeg op die party se kandidate-lyste te kom, sodat hulle die
soustrein kan haal.  Nou gebruik hulle die enigste metode wat in die
kultuur van Afrika bekend is om van 'n opponent ontslae te raak. 

Jaap Marais het net meer as ses jaar geleef nadat die Swart kom-
munistiese regime ons land gekaap het met die hulp van Afrikaner-
verraad. Hy het egter voor sy dood in Augustus 2000 reeds voor-
spel dat die dag sal kom waarop die nuwe regime se "eenheid" gaan
begin verbrokkel. Die eerste rede wat hy destyds hiervoor aange-
voer het, was dat korrupsie en wanadministrasie sal groei, aange-
sien die regime in Suid-Afrika dieselfde pad sal volg as al die ander
Swart administrasies wat ander lande in Afrika oorgeneem het
sedert die einde van kolonialisme in die laat vyftigerjare. 
"Saam met die groter groeiende korrupsie en wanadministrasie,
sal die geleentheid om persoonlike welvaart te verkry uit die plun-
dering van die openbare sektor wrywing bring onder ANC-kaders,
want hulle sal mekaar begin verdring om 'n plekkie en 'n geleent-
heid by die krip van openbare fondse te kry," het Marais voorspel. 
Hy het destyds voorspel dat hierdie wrywing ook weens etniese
spanning binne die ANC sal groei, totdat dit tot uitbarsting sal kom.
Dít is voor ons oë besig om 'n werklikheid te word.
Marais het gesê dat die Afrikaner met tyd alle invloed in die open-

bare lewe sal verloor, maar dan sal die wrywing tussen ANC-faksies
toeneem. Uiteindelik sal Afrikaners hoofsaaklik toeskouers wees
wat die konflik van buite waarneem, het Marais destyds voorspel.
Dis egter belangrik dat ons as Afrikanernasionaliste die regte pers-

pektief behou in hierdie ontvouende situasie. Ons moet daarteen
waak om soos die verbouereerde liberale massas in die land te word,
wat heimlik hoop dat die "regte" faksie in die ANC moet wen, sodat
ons tog net 'n bietjie "vrede en stabiliteit" in die land kan kry. Daar
word mos openlik die hoop uitgespreek dat iemand soos die kom-
munis en gewese vakbondvoordanser, Cyril Ramaphosa, in beheer
van sake moet kom, sodat daar darem weer 'n bietjie vertroue uit die
buiteland moet kom om vir Suid-Afrika hoop te bring. 
Enige Afrikanernasionalis behoort te kan sien hoe verkeerd hierdie

ingesteldheid is. Nee, ons moet juis hoop dat die vonke moet spat,
want hoe gouer dit gebeur, hoe gouer sal die situasie ontstaan waar
ons weer die geleentheid sal kry om ons land terug te neem.
Dit is in ek geval duidelik dat ons afstuur op konflik binne die ANC

en die georganiseerde politiek van die Swartman oor die algemeen.
Wie ookal die leierskap en beheer van die ANC oorvat, maak nie
op hierdie stadium saak nie. Die verdelingslyne is só diep, dat ver-
soening nie weer moontlik sal wees nie. Die uiteinde is anargie en
chaos en dis logies dat die hele land daaronder gaan ly. 

Vir die saak van die Afrikanernasionalis is hierdie scenario nie
noodwendig so sleg nie. Ja, net soos in Zimbabwe gebeur het teen

die jaar 2000, toe die Mugabe regime nie meer op hul eie voete kon
staan nie en die land se administrasie begin wankel, sal die Witman
hier by ons ook geteiken word om die aandag van die regime se
mislukkings af te lei. Hoe gouer die situasie egter heeltemal buite
beheer raak, hoe gouer kan Afrikaners wat bymekaar hoort begin
saamstaan om nuwe grense te trek. 

Wat gebeur as die geld opraak?
Toe ons buurland, Zimbabwe, se finale ineenstorting teen die draai
van die eeu sowat anderhalf dekade gelede gebeur het, was daar
baie liberale openbare kommentators wat die massas gepaai het met
versekerings dat ons hier suid van die Limpoporivier nie maklik
dieselfde pad sal stap nie. 
Verspotte redes vir hierdie stelling is gegee, soos dat ons 'n won-

derlike grondwet het wat allerhande regte beskerm en dat ons eko-
nomie baie sterker is as dié van Zimbabwe.

Ja, ons ekonomie was baie sterker. Maar mense wat destyds nie
geglo het dat ons by die Zimbabwe scenario sal uitkom nie, het
blykbaar die springkaan-kultuur van ons nuwe regime en hul volge-
linge onderskat. Hulle het die afgelope 23 jaar bittermin in stand
gehou, maar besonder baie verslint. En, soos dit reg oor Afrika ge-
gaan het nadat die inboorlinge die administrasie van die land oor-
geneem het, is alle gesonde ekonomiese beginsels en reëls veront-
agsaam, want die nuwe regeerders en hul makkers het blykbaar
gedink hulle sal vir ewig kan skep uit 'n bodemlose put, sonder om
aan die dag van môre te dink.
Een van die interessante aspekte van die ANC se administrasie in

die eerste dekade is dat hulle byna alle staatsdepartemente bestorm
en oorgeneem het om daar uit die krip te gaan vreet en die lekker
lewe te geniet. Een departement is egter versigtiger benader en teen
die tyd toe die Zuma-faksie die leisels oorneem, was daar nog
genoeg Blanke werknemers by die die Suid-Afrikaanse Inkomste-
diens (SAID), ook meer algemeen op sy Engelse naam bekend as
SARS. Die rede hiervoor is redelik logies. Dis die een departement
waar die ratte geolie moet bly en waar kundige mense in diens
moet wees om seker te maak dat die soustrein genoeg brandstof het
om aan die gang te bly.
Zuma en sy bende het egter hier ook hul invloed laat geld en hon-

derde kundige personeellede het die afgelope jare die diens van die
departement verlaat om hul brood eerder onder beter omstandig-
hede in die privaatsektor te gaan verdien. 

Dinge gaan deesdae nie meer so goed by die Suid-Afrikaanse In-
komstediens nie. Met die aanbreek van die nuutste belastingseisoen
op 1 Julie 2017 was dit duidelik dat die ratte by die departement olie
kort. Toe kom die erkenning – die Suid-Afrikaanse Inkomstediens
ondervind probleme met reuse verliese. Daar is selfs syfers genoem
dat die departement 'n tekort van R50 miljard (R50 000 000 000) op
sy vorige inkomstebegroting ondervind!

Enigiemand wat selfs net 'n basiese kennis van ekonomiese en fi-
nansiële beginsels het, sal weet watter enorme effek hierdie skok-
kende nuus op Suid-Afrika kan hê. Dis reuse rooi ligte wat voor in
die donker tonnel van die Suid-Afrikaanse samelewing flikker. Die
domino-effek van 'n reuse tekort op die staat se begroting is redelik
logies. Dit word 'n bose kringloop, net soos in die geval van enige
individu of besigheid wat nie meer genoeg geld verdien om die boeke
te laat klop nie. Daar kom 'n dag wanneer leen nie meer 'n opsie is
nie, want daar is ook nie genoeg om rentes en skulde te delg nie. In
die geval van 'n staat se administrasie begin die wiele dan vinnig
afkom en inflasie word onbeheerbaar. Ons het dit mos gesien gebeur
in ons buurland, Zimbabwe, sowat 15 jaar gelede. 

Daar is baie faktore in die Suid-Afrikaanse ekonomie wat aandui
dat ekomoniese ineenstorting ons voorland is. As die politieke onsta-
biliteit daarmee saam op die keper beskou word, is dit soveel belang-
riker dat ons as Afrikanernasionaliste nou begin besef hoe groot ons
verantwoordelikheid teenoor ons nageslag geword het.                n
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Die Afrikaner wat in 2017 steeds glo dat Suid-Afrika 'n land van ver-
soening en welwillendheid is, is òf só erg deurdrenk met die gif van
liberalisme dat hy nie helder kan dink nie òf hy het soos Rip van
Winkel pas uit 'n diepe slaap van twee dekades wakker geword.
In die hedendaagse Suid-Afrika sien ons 'n samelewing wat in elke

opsig vasgevang is in 'n sieklike kultuur wat gevoed word deur die
voorskrifte van die Britse kommunistiese denker en skrywer, Israel
Cohen, se geskrif A Racial Program for the Twentieth Century, wat
reeds meer as 100 jaar gelede (1912) gepubliseer is.

Cohen se bekendste voorskrif uit dié geskrif lui soos volg: "Ons
moet besef dat spanning tussen verskillende rasse ons party se krag-
tigste wapen is. Deur aanhoudend aan die donker rasse te propageer
dat hulle vir eeue deur die Witman onderdruk is, kan ons hulle ge-
bruik om ons party se agenda te bevorder. Terwyl ons die Swartman
teen die Blanke moet aanhits, moet ons terselfdertyd 'n skuldgevoel
in hierdie verband by die Witman kweek. Ons moet dan die Swartman
help om na vore te tree en 'n prominente rol te speel in elke aspek van
die samelewing – nie net op die gebied van sport en die vermaak-
likheidswêreld nie, maar ook in professionele beroepe..."   

Vandag sien en beleef ons in Suid-Afrika hoe suksesvol die kom-
muniste met hierdie strategie was. Ons leef in 'n era waar die Swart-
man in ons eie land kunsmatig verhef is tot 'n status waar hulle kan
maak en breek soos hulle lus- en lekkerkry. Behalwe vir die feit dat
hulle kunsmatig in belangrike posisies in elke sfeer van die samele-
wing ingedwing word, kan die Swartman met byna enige misdaad
wegkom. Daar heers byvoorbeeld totale wetteloosheid op die paaie,
waar veral die minibus taxi bestuurders 'n skrikbewind voer en as die
owerhede dit sou waag om teen een van hulle op te tree, dreig die
res met massa-aksie, wat openbare geweld impliseer. 

Geen gelykheid voor die reg

Die wetstoepassers is in elk geval nie in staat om behoorlik beheer
oor die samelewing uit te oefen nie, veral weens die feit dat 'n groot
deel van hulle self òf kriminele is, òf eenvoudig te onbevoeg en onge-
dissiplineerd is om effektef te wees in die uitvoering van hul pligte.
Om alles te kroon sit die parlement vol skelms en bedrieërs en hul-

le tart die Witman vanuit hul bevoorregte status in die samelewing.
Daarenteen is die Witman voëlvry verklaar. Ons as Afrikaners en
Witmense kan nie met enige vertroue op reg en geregtigheid staat-
maak nie. 
Neem maar twee onlangse gevalle as voorbeeld. In die een geval

het twee jong plaasbestuurders in die Oos-Transvaal 'n Swart wer-
ker, wat ná 'n voorval van koperkabel diefstal betrap is, probeer skrik-
maak deur hom vir 'n wyle in 'n doodskis toe te maak. Ongelukkig
het hulle 'n baie dwase ding gedoen deur 'n video van die daad met
'n selfoonkamera te maak en aan hul vriende te stuur. Daarna is dit
verder versprei en toe bars alle hel los oor die twee manne se koppe.
Dié saak is daarna deur die staat se vervolgingsgesag totaal uit ver-

band geruk. Die twee jong mans in hul twintigerjare, wat albei brood-
winners vir hul vrouens en klein kindertjies is, is op belaglike wyse
van aanranding met die doel om ernstig te beseer en poging tot
moord aangekla! Tydens die saak is die sogenaamde slagoffer en
sy getuies herhaaldelik uitgevang dat hulle getuienis verdag klink,

nie ooreenstem nie en nie bewys kan word deur die dokumentasie
wat ingedien is nie. Die beweerde slagoffer kon selfs met mediese
verslae nie bewys dat hy ernstige leed aangedoen is nie. Maar soos
met ander soortgelyke voorvalle, is hierdie saak totaal uit verband
geruk en deur oordrewe emosionele argumente aangeblaas.

Uiteindelik is die twee jong Blankes, wat voor 'n Swart landdros
verskyn het, swaar gestraf met langtermyn tronkstraf-vonnisse wat
selfs erger is as wat baie moordenaars in die onlangse verlede in
Suid-Afrika gekry het.  

Nog 'n voorbeeld is die geval van 'n onlangse middernagtelike
onderonsie by 'n hoender-kitskos restaurant in die noorde van Pre-
toria tussen 'n groep Blankes en 'n Swart egpaar. Daar was skynbaar
uitlokking en wedersydse konfrontasie. Die groep Blankes wou
skynbaar eerste 'n saak by die polisie maak, maar die Swart polisie-
beamptes het geweier toe die Swart "slagoffer" intussen opdaag om
ook 'n saak te maak. Toe bars alle hel los en in die media (ook sosiale
media) word die groep Blanke mans as vieslike kriminele en "ras-
siste" veroordeel. Hulle is summier almal in hegtenis geneem en die
meerderheid moes weke in opsluiting bly voor hulle borg kon kry.
Die gemene deler in hierdie twee voorbeelde, behalwe vir die feit

dat dit beweerde Wit-op-Swart geweld was, is die feit dat video op-
names van die voorvalle gemaak is, wat later wyd op sosiale media
versprei is. In die doodskis geval was die twee jong mans se uiters
onnosele daad om self die video te neem en te versprei 'n duur les
vir ander. In die geval van die aanranding by die kitskos restaurant
is die video deur 'n derde party geneem. Daar kan egter nie uit die
video duidelik afgelei word wie die onderonsie begin het nie en op
die oog af lyk die aanvanklike klagtes van poging tot moord, rig
van 'n vuurwapen ('n lugpistool of sogenaamde BB-Gun is glo by
die een Blanke man gevind!) en aanranding (nét teen die Blankes,
hoewel dit 'n wedersydse onderonsie was) heel belaglik. 
Heel toevallig het daar in dieselfde tyd wat hierdie twee genoemde

voorvalle in die nuus was nog 'n voorval in Pretoria plaasgevind
waartydens 'n ongewapende jong Blanke vrou deur 'n Swart kor-
poraal van die weermag blatant in die bors geskiet is nadat die
Swartman gekonfronteer is toe hy die vrou en haar vriend se lewens
bedreig het weens sy oënskynlik roekelose padgedrag. Die Blanke
man, wat saam met die vrou op 'n motorfiets gery het, het die voor-
val ook op video vasgelê, maar dit is deur die polisie gekonfiskeer
voordat hy dit openbaar kon maak. 

Die weermag korporaal se besonderhede was aan die polisie be-
kend, maar hy is nooit in hegtenis geneem nie. Die vervolgingsge-
sag het weke later eers besluit dat hy wel aangekla moet word van
poging tot moord, maar hy is steeds op vrye voet en moet op eie
verantwoordelikheid in die hof verskyn. 

Hierdie enkele voorbeelde kan aangevul word met honderde
ander gevalle waar daar openlik deur die staatsgesag teen Blankes
gediskrimineer word. Voeg hierby wetgewing wat dit al hoe moei-
liker maak vir Blankes om deel van die arbeidsmark te wees of te
bly en ander blatante diskriminasie teen Blankes in Suid-Afrika, en
die rede vir die snelle polarisasie van rasse in Suid-Afrika en 'n op-
bou van woede en frustrasie onder Blankes is nie moeilik om te
identifiseer nie.   
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Die Afrikanervolk en Blankes oor die algemeen is onder hewige druk in Suid-Afrika en omstandighede in die land
is besig om 'n gees van verset wakker te maak onder dié deel van die land se bevolking. JACO ELS bespreek
hierdie verskynsel en wys waarom dit – hoewel tans nog ver van 'n beginselgedrewe beweging – op die langer
termyn goed kan wees vir die stryd van Afrikanernasionalisme. 

(Vervolg op bl. 4)



Versoeningsbedrog ontmasker

Daar is geen twyfel dat by verre die meerderheid Afrikaners ná 23
jaar van Swart kommunistiese regering wéét dat hulle bedrieg is toe
daar beloftes van versoening en voorspoed gemaak is in die 1990's
nie. Trouens, die meerderheid Afrikaners is reeds verby die punt
waar hulle enigsins glo dat die situasie in Suid-Afrika gered kan
word en dat daar onder die huidige bestel versoening en harmonie
tussen Swart en Wit kan wees.

Verskeie faktore het stelselmatig bygedra tot 'n groter wordende
realisme onder Blankes in die algemeen en Afrikaners in besonder. 
Misdaad, en veral geweldsmisdaad van Swart misdadigers op
Blankes, het waarskynlik die grootste invloed op die feit dat die
meerderheid Blankes nie werklik meer aan die reënboognasie pyp-
droom glo nie. Daar is waarskynlik vandag nie 'n enkele Afrikaner-
familie of -vriendekring wat nog nie direk deur geweldsmisdaad
geraak is nie. Hier praat 'n mens van aanranding en moord, nie net
van rooftogte nie.
Hierdie faktor het 'n enorme invloed op die denkwyse van Afrika-

ners. Dit kan aanvaar word dat Afrikaners en ander Blankes wat
direk deur geweldsmisdaad geraak is, sielkundig baie dieselfde
ingesteldheid het as die Boere van die Oosgrens in die vroeë 1830's
voor die begin van die Groot Trek. Die vyandskap en haat raak al
hoe groter en die getalle van Afrikaners en Blankes wat deur die
leuen van die reënboognasie kan sien, word net meer. Vir elke
Blanke wat na 'n wrede moord op mede Blankes "vergifnis" en
"versoening" wil preek, is daar net meer Blankes wat besef dat
bloedige konflik waarskynlik die enigste uitweg sal wees om die
huidige onreg in Suid-Afrika te stuit.
'n Mens sien die groeiende antagonisme en weerstand onder Blan-

kes op die sosiale media – daar waar die verraderlike hoofstroom
tradisionele media nie hul leuens en bedrog kan pleeg om mense te
paai en om die Blanke skuldgevoel oor die sogenaamde "foute van
die verlede" lewend te hou nie.
Een van die belangrike faktore wat Afrikaners en Blankes wakker

geskud het uit hul beswyming midde in die valse versoeningskul-
tuur is die openlike haat en vyandskap wat realiseer onder jong Swar-
tes. Hierdie golf van haat was reeds sigbaar onder baie jong Swar-
tes sedert 1994, ten spyte van die Madiba-versoeningsirkus wat so
oordrewe deur die massamedia gedryf is. Maar frustrasie onder
miljoene jong Swartes wat ná 1990 gebore is en dus in die nuwe
bedeling grootgeword het, word deur sekere magte gekanaliseer
om eerder die Witman daarvoor te blameer as die onbeholpe, kor-
rupte Swart regime. 
Die resultaat is dus die totaal misplaaste woede van Swart massas,

soos verpersoonlik deur Julius Malema se EFF-ondersteuners en
die oorblyfsels in die ANC jeug. Dié generasie word wysgemaak
dat die samelewing hulle iets skuld en dat die Blankes nie die "ryk-
dom" en ekonomiese mag met hulle wil deel nie. Die logika van
hierdie redenasie in vergelyking met die werklikheid van ekono-
miese wette en hoe enige gesonde samelewing behoort te funksio-
neer is natuurlik 'n bespreking op sy eie wat nie nou ter sprake is
nie. Dit spreek egter boekdele vir die psige en denkvermoë van die
Swart massas dat hierdie argument enigsins so effektief onder hulle
geplant kon word. 

Positiewe faktore

Dit is dus duidelik dat Mandela en Tutu se reënboognasie konsep
aan skerwe lê en dat net die heel naïefste of diegene met onreha-
biliteerbare liberale denke nog daaraan vasklou. 

Hierdie situasie skep egter hoop vir die saak van Afrikanernasio-
nalisme op die langer termyn. Stadig maar seker is Afrikaners en
ander Blankes besig om hulself weens die openlik vyandige same-
lewing los te wikkel uit die greep van die skuldgevoel wat met die
hulp van die massamedia, politici en liberale kerke by hulle inge-

prent is. 
Die Afrikanervolk is van nature nie 'n volk wat maklik rebelleer

teen gesag of die owerhede nie. Hierdie feit is een van die redes
waarom die verraad van die NPen hul meelopers sedert die dae van
John Vorster so suksesvol was. 
Net soos die Grensboere van die vroeë 1830's het Afrikaners egter

weens die openlike onreg in ons land hul rug begin styf maak en
dié nuwe gees het die afgelope paar jaar al hoe duideliker gemani-
festeer in gesamentlike optrede van verset. 

Die E-tol fiasko

Hierdie verset het vir die eerste keer duidelik tot uitbarsting gekom
toe motoriste in Pretoria en Johannesburg skielik belas is met die
ongevraagde en eensydige E-tol stelsel wat op hoofweë in dié ge-
bied ingestel is. Die meerderheid het hulle daarteen verset en dít
was een van die beste dinge wat kon gebeur, want dit het 'n siel-
kundige versperring in gewone mense se denke afgebreek. Skielik
was hulle uit woede en frustrasie bereid om die owerheid openlik
te konfronteer en uit te daag. Om alles te kroon was dit gou duide-
lik dat die owerheid nie die vermoë het om hierdie verset-aksie te
stuit nie. 
Een van die belangrikste aspekte van die E-tol sage is dat politieke

partye nie aanvanklik deel was daarvan nie en dat dit 'n aksie is wat
deur burgerlike samewerking gedryf is.

Waar die E-tol sage egter nog 'n saak was wat oor rassegrense
heen gedryf is, het ander openbare aksies later gevolg wat Afrika-
ners (wéér los van politieke partye) spontaan in verstet gebring het
teen die onreg wat spesifiek op Afrikaners en Blankes gemik was.

Spur dop 'n toets

'n Voorval in 'n voorstedelike familie restaurant aan die Wes-Rand,
wat weereens op video opgeneem is en daarna wyd versprei is deur
middel van sosiale media, sal waarskynlik dekades van nou af in
geskiedenisboeke aangeteken word as 'n belangrike gebeurtenis in
die geskiedenis van die Afrikaner en Blanke in Suid-Afrika. 

Dit was oënskynlik 'n eenvoudige onderonsie tussen twee ouers
van jong kinders – die een Swart en die ander Blank en Afrikaans.
Hoewel die Blanke man kru taal gebruik het en selfs baie aggressief
was, het dit later geblyk dat hy rede gehad het om woedend te
reageer, nadat sy jong dogtertjie deur 'n ouer Swart kind aangerand
is. Die man se onderonsie met die ma van die Swart kind en die
video wat daarvan geneem is, is egter deur die bestuur van die Spur
restaurantgroep uit verband geruk en daar is op blatante wyse teen
die Blanke Afrikaanse man gediskrimineer – duidelik weens die
Spur-bestuur se vrees vir die emosionele reaksie wat kon volg
weens die rasse-konnotasie aan die voorval. 

Spur, politici en die media wat hulle probeer ondersteun het, het
egter nooit in hul wildste drome gedink dat hierdie voorval 'n
waterskeidingsdag in die geskiedenis van die Afrikaners in die
nuwe Suid-Afrika kon wees nie. Die blatante diskriminasie teen die
man, wat as die sondebok gebrandmerk is sonder enige ordentlike
ondersoek én met oënskynlike bewyse wat sy saak kon verstrek,
het 'n vloedgolf van ongekende woede onder Afrikaners en ander
Blankes ontketen. Afrikaners het solidariteit met die man aange-
voel, waarskynlik weens woede en frustrasie wat oor jare opgebou
is weens die onreg wat algemeen teen Blankes gepleeg word in
Suid-Afrika. Daarom het die sentiment rondom die saak uiteinde-
lik baie groter geword as dié enkele voorval in die restaurant.
Die belangrike gevolg hiervan is dat Afrikaners in hul massas be-

sluit het om saam te staan en die Spur te boikot, totdat die restaurant
om verskoning vra vir hul bevooroordeelde en diskriminerende op-
trede teen die Blanke. Hoewel die Spur, waarskynlik weer uit vrees
vir die openbare mening en die politieke implikasie, aanvanklik 
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probeer het om hulself te verontskuldig, het hulle eintlik die Afrika-
ner se saak versterk. Hulle het aan die Afrikaner bewys hoeveel mag
hy werklik het as hy saamstaan, want maande later het die harde
syfers gewys dat dié restaurantgroep finansieel baie seer gekry het
met hierdie sage. 
Skielik was dit duidelik dat die polarisasie in die Suid-Afrikaanse

samelewing nie meer deur die media en die politici toegesmeer kan
word nie. Trouens, hierdie voorval het onteenseglik bewys dat die
media hul greep op die Afrikaners verloor het. Daardie jarelange
breinspoeling en sielkundige speletjies waarmee Afrikaners gema-
nipuleer is, het eensklaps in die media en die owerhede se gesigte
ontplof en dit het duidelik geword dat Afrikaners keelvol is vir die
siek samelewing waaraan hulle ná 23 jaar van sielkundige manip-
ulasie onderwerp is. Afrikaners is moeg vir die geboelie en hulle is
besig om in verset te kom.

Die verset eskaleer met Jacaranda FM sage

Na hierdie sage rondom die berugte Spur-video het verskeie ander
voorvalle en aksies gevolg wat daarop dui dat Afrikaners gereed  is
om hulself los te maak van die bande van 'n samelewing wat op
valse fondamente gebou is. 

Daar was ook die onlangse voorval waar Afrikaners verneder en
beledig is deur 'n arrogante Swart vroulike omroeper van die radio-
stasie Jacaranda FM. Wéér het die Afrikaners met die hulp van
sosiale media hul rug styf gemaak en besluit om die stasie te boikot.
En, weer was dit duidelik dat die aksie effektief was en dat die
stasie lelik seergekry het. 
Die Jacaranda FM sage het die unieke aspek gehad dat dit 'n direk-

te politieke debat oor die hede en die verlede ontketen het. Die
Swart vroulike omroeper het met haar uitspraak 'n baie belangrike
onderwerp oor die politieke verlede van ons land aangespreek en
dit het aan nugter ontleders drie belangrike punte uitgewys.
Eerstens het dit weer gewys hoe effektief die kommuniste en vyande

van die Afrikaner se propaganda was onder Swartes en hoe gevaarlik
die leuen oor ons land se verlede is, omdat die Swart massas werklik
glo dat die Afrikaner iets van hulle "gesteel" het. Die Swart vroulike
omroeper, Tumi Morake, het in haar arrogansie die persepsie van
miljoene Swartes verwoord dat die land eintlik aan hulle behoort het
en dat die Blankes/Afrikaners hul regte en voorregte van hulle gesteel
het onder die sogenaamde "verderflike apartheidsbeleid".

Hierdie persepsie is natuurlik louter bog. Die waarheid is inder-
daad dat die Swartman in Suid-Afrika eintlik baie dank verskuldig
is aan die Afrikaner vir die opheffing wat oor dekades vir hulle be-
werk is en die lewensstandaard wat vir hulle geskep is.

Die tweede punt wat deur die Jacaranda FM sage onderstreep is,
is dat die breinspoeling en propaganda van die Afrikaner se vyand
ook steeds die denke en verwysingsraamwerk van baie Afrikaners
vergif. Heeltemal te veel Afrikaners het tydens hierdie debat op
dwaalspore beland omdat hulle nie die feite oor die verlede ken nie.
Derdens het die sage egter ligte van hoop vir die toekoms laat aan-
gaan. Derduisende Afrikaners se frustrasie en woede, tesame met
hul gesonde verstand, maak hulle gereed vir die boodskap van Afri-
kanernasionalisme. Hulle is reg om die waarheid te leer ken. Hulle
sien wat in hierdie land gebeur en hulle beleef die onreg. Hulle is
keelvol om soos muishonde behandel te word sonder dat daar
werklik substansie is vir die arrogansie en meerderwaardigheid van
die Swart massas wat die golf van onverdiende bevoorregting ry in
die nuwe bedeling. Diep in die harte van derduisende Afrikaners is
daar met voorvalle soos hierdie 'n vuurtjie aangesteek, wat metter-
tyd tot iets groters kan groei.      

Ontnugtering met die DA

Hierdie paar genoemde voorbeelde sal waarskynlik deel wees van
nuwe ontwikkelings in die Suid-Afrikaanse samelewing wat later

'n reuse invloed op Afrikaners se bestemming in die land kan hê.
Dit kan beslis ook 'n groot invloed op die politiek hê in die volgen-
de paar jaar.
Trouens, ontwikkelings binne die DAkan selfs 'n reuse invloed hê

op Afrikaners se politieke keuses in die verkiesing van 2019.
Dis geen geheim dat die DA ná die algemene verkiesing van 2014
besef het dat hulle nie genoeg Swart steun sal werf sonder 'n Swart
leier nie. Hulle steun het sedert 2009 met 6% (‘n wins van 22 par-
lementêre setels) gegroei, maar as hulle in 2019 werklik vir die
ANC 'n bedreiging wou wees, moes hulle meer aanvaarbaar word
vir die Swart massas. En dit sou eerstens 'n Swart leier beteken.
Helen Zille is toe uitgedruk en Mmusi Maimane het vroeg in 2015

die nuwe leier geword. Hy was 'n opkomende opportunis in die
party, maar sy leierskap was nog nie werklik getoets of bewys nie.
Konserwatiewe Blankes wat vir die DA gestem het omdat hulle
geglo het dis die enigste manier om die ANC te probeer stuit, is
egter gou ontnugter na Maimane se hantering van die voorval later
in 2015 waarin 'n senior DAparlementslid, Dianne Kohler Barnard,
haar posisie in die party verloor het toe daar onder Maimane se
leierskap dissiplinêr teen haar opgetree is weens 'n Facebook pla-
sing waarin sy die standpunt ondersteun het dat Suid-Afrika beter
daaraan toe was onder die PW Botha regering as onder die Jacob
Zuma regime.

Die DA is weer vroeër vanjaar geskud nadat kontroversie losge-
bars het toe Helen Zille ook via sosiale media die standpunt inge-
neem het dat kolonialisme nie "net sleg was" nie en by implikasie
ook voordele gehad het.  

Die debat rondom die storm wat weens Zille se standpunt losge-
bars het, het baie Afrikaner-ondersteuners ontnugter. Uiteindelik
het Maimane dit in die openbaar duidelik gestel dat "kolonialisme,
net soos apartheid, 'n stelsel was van onderdrukking en onderwer-
ping" en dat dit "in geheel verwerplik" is.

Hierdie voorval was beslis vir duisende Afrikaner-ondersteuners
van die DA, wat darem nog met 'n bietjie logika kan redeneer, 'n
klap in die gesig. Honderde Afrikaners het hul tot die briewekolom-
me van koerante en veral die sosiale media gewend om hul mis-
noeë met die gebeure binne die DA bekend te maak en die meer-
derheid het hul van die party gedistansieer. Dit kan dus aanvaar
word dat die DA in 2019 baie van hul steun onder gefrustreerde en
ontnugterde Afrikaners gaan verloor.

Sport en ontspanning

Die kern boodskap van al die bogenoemde voorbeelde is dat die
Afrikaner van 2017 besig is om sy kop op te tel en homself te laat
geld te midde van al die aanslae op sy skuldgevoel, wat natuurlik
ten doel het om hom passief en deel van die stroom te hou.
Skielik is Afrikaners egter in groot getalle nie meer bang om hul-

self in die openbaar uit te spreek teen die aanslae op hul selfrespek
en hul status in die samelewing nie. Afrikaners is duidelik moeg
daarvoor om alewig met skuldgevoelens rond te loop en te glo dat
hulle aanhoudend agteroor moet buig om ander rasse en groepe te
bevoordeel, sonder enige meriete in die saak.

Die gevolg is dat Afrikaners hulself ook losmaak van dinge wat
hulle vir jare in die hoofstroom vasgekeer het. Skielik besef Afrika-
ners dat hulle nie dinge soos propagandistiese TV programme wat
daarop uit is om hulle te verneder (byvoorbeeld Sewende Laan op
SABC 2) in hul lewe nodig het nie en dié eens gewilde sepie is as
gevolg daarvan deesdae onder druk. 

Ook wat sport betref het derduisende Afrikaners die naelstring
begin knip wat hulle vir soveel jare daaraan verbind het. Paviljoene
en die geldkoffers van eens magtige sportspanne loop albei leeg,
want Afrikaners het keelvol begin word om die politieke agenda in
georganiseerde sport te verduur.
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Hoewel enkele plaasaanvalle en plaasmoorde tussen 1990 en 1994
plaasgevind het, het hierdie tendens sedert 1994 deel van die Suid-
Afrikaanse misdaadkultuur geword. Dit was egter gou duidelik dat
hierdie nuwe soort misdaad, wat voor 1994 byna nie bestaan het
nie, deur 'n politieke agenda gedryf word.
Die fenomeen om sagte teikens – en veral bejaardes – op plase aan

te val en dood te maak  is egter die afgelope paar maande op die
spits gedryf met 'n skielike eskalering van die aantal voorvalle. Dit
het in Oktober 'n hoogtepunt bereik toe daar in minder as 'n week
ses plaasaanvalle oor 'n wye gebied in Suid-Afrika voorgekom het
en twee mense in dié aanvalle gesterf het. 

Hierdie bloedige week het gevolg op 'n tydperk waarin daar oor
die afgelope ses jaar elke jaar 'n verhoging was in die aantal aan-
valle op plase. Tot in Oktober was dit duidelik dat 2017 geen uit-
sondering sou wees nie en ná tien maande was daar reeds meer
plaasaanvalle in Suid-Afrika as die vorige jaar (2016).   
Die jongste vlaag aanvalle en moorde op plase het ook 'n ongeken-

de reaksie van die publiek (veral onder Afrikaners) tot gevolg ge-
had. In 'n toestand van woede en skynbaar ook magtelose frustrasie
het mense allerhande oplossings en aksies voorgehou om die pro-
bleem te probeer aanspreek. Selfs 'n verdagte karakter soos die evan-
gelis, Angus Buchan, wat self 'n boer is, het sy bydrae probeer maak
– natuurlik met al die politiek-korrekte en godsdienstig-liberale reto-
riek daarmee saam. 

Terloops, dis nogal opmerklik hoe die plaasmoorde, rassehaat,
wetteloosheid met gepaardgaande anargie en die algehele spanning
in die land geëskaleer het sedert Buchan en sy makkers se gebedsdag
in April vanjaar op 'n plaas buite Bloemfontein. Dít nadat Buchan
nogal aan sy gehoor in Bloemfontein vertel het dat hy 'n goddelike
visie het dat dié saamtrek die begin sou wees van 'n "ommekeer" in
Suid-Afrika waardeur die land "gered" sou word...
'n Ontleding van die meeste van die reaksies wat laat in Oktober-

maand op die jongste vlaag aanvalle gevolg het en wat deurgaans
deur middel van sosiale media versprei is, wys gou dat daar nog
enorme onkunde by die publiek is oor plaasaanvalle.
Te midde van al hierdie reaksie het een vrou, Silke Kaiser, se by-

drae wat per video op sosiale media versprei is, soos 'n seer vinger
uitgestaan. Waar al die ander deelnemers optrede voorgestel het
wat duidelik net aan die gefrustreerde massas die kans wil gun om
stoom af te blaas sonder enige realistiese oplossings, het dié krim-
inoloog en professionele poligraaf-kenner die realiteit van die
agenda agter plaasaanvalle tot op die been oopgekloof. 
Kaiser se inligting stem ooreen met polisieverslae wat meer as 15

jaar gelede reeds aan die media beskikbaar gestel is deur bekom-
merde polisielede, maar wat hoofsaaklik deur die hoofstroom media
geïgnoreer is. 

Die kern van die gevolgtrekkings wat uit haar inligting na vore
kom kan in die volgende paar punte saamgevat word:
* Plaasaanvalle word deeglik vanuit 'n sentrale basis beplan.
* Plaasaanvalle word met militêre presissie beplan en volgens 'n
strategiese plan uitgevoer.
* Alle plaasaanvalle word beplan en uitgevoer met die hulp en
samewerking van ten minste een plaaswerker.
* Sy het dit pertinent gestel dat hierdie informant telkens 'n plaaswer-

ker is wat daagliks baie nou met die boer of voorman saamwerk. 
* Die rol wat Afrika-gelowe, toorkuns en heksery in plaasaanvalle
en geweldsmisdaad oor die algemeen in Suid-Afrika speel is iets
wat bittermin Blankes verstaan. Hierdie faktor verklaar gewoonlik
die uitermatige geweld, verkragting van weerlose vroue en marte-
ling van mense wat daarmee gepaard gaan.
* Die rol wat buitelanders soos Zimbabwiërs speel in hierdie feno-
meen.

Waarom plaasaanvalle?

Ander inligting, soos deeglike polisieverslae oor plaasaanvalle wat
meer as 'n dekade gelede al beskikbaar was, gee duidelik die ant-
woord op die agenda agter dié misdaad. 
Ten spyte van die feit dat die owerhede en senior ANC-gesinde top

bestuurslede van die Suid-Afrikaanse Polisiemag dit aanhoudend
ontken, is daar oorgenoeg getuienis dat plaasaanvalle 'n politieke ak-
sie is en dat dit met politieke doeleindes beplan en uitgevoer word.  
Plaasvaanvalle is niks anders as 'n voortsetting van die lafhartige ter-

roriste-oorlog teen Afrikaners en Blankes nie. Die hoofredes vir hier-
die verskynsel hou verband met die agenda van die Swart kommu-
niste, wat dekades gelede reeds bestaan. Hieronder tel die volgende:
* Om vrees en paniek onder Blankes aan te wakker. Dit is 'n erken-
de metode van kommuniste om 'n gees van  magteloosheid en vrees
onder hul vyand aan te blaas om hul doelwitte te bereik. In hierdie
geval is die hoofdoelwit om Blankes/Afrikaners negatief te maak
oor die besit van plaasgrond en boerdery in die algemeen. 
* Om Afrikaners/Blankes van hul grond te vervreem, net soos wat
na die Tweede Vryheidsoorlog in die era sedert 1902 gebeur het. As
Blankes weens vrees eerder hul grond verlaat en in die stede gaan
woon of die land verlaat, is dit net soveel makliker om uiteindelik
die land letterlik in besit te neem. As families eers besluit het om
hul grond te verlaat is die kans skraal dat hul nageslag weer by die
boerdery betrokke sal raak. Hierdie punt word ondersteun deur
ander wetgewing wat die lewe van boere bemoeilik. Dink maar aan
arbeidswetgewing en die wet op die Sekerheid van Verblyfreg.
* Een van die hoofredes waarom Blanke boere van hul grond ver-
vreem moet word is die feit dat dit een van die min bedrywe is waar
Blankes/Afrikaners nog grootliks onafhanklik kan wees. 'n Sukses-
volle boer is sy eie baas en hy kan onafhanklik optree. Daarom is
hy 'n risiko vir die regime en die plan van die kommunis om mense
te beheer en die land te plunder.

Oplossings vanuit 'n beginsellose hoek

Die genoemde reaksie wat uit verskeie oorde gekom het na die nuut-
ste snelle eskalering van plaasaanvalle in Oktobermaand het byna
deur die bank een belangrike punt gemis. Of dit nou voorstelle vir
massa-optrede was en of dit nou bid-aksies was wat bepleit is, nie
'n enkele voorstel het die langtermyn oplossing van die omverwer-
ping van die huidige bestel in gedagte gehad nie. 
Dit lyk of Afrikaners/Blankes na 23 jaar van Swart kommunistiese

bewind begin aanvaar het dat die Swart massas die reg het om oor
die Afrikanervolk te regeer. Al wat hulle dus wil hê is dat misdaad 
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moet stop en dat ons daarna in vrede en voorspoed moet saamleef...
Feit is, hierdie oplossings is wensdenkery en onrealisties. Dit sal
eenvoudig nie gebeur nie. Dit lyk of die meerderheid Blankes só
vasgevang is in die bedrog en breinspoeling van ons vyand dat hul-
le nie verstaan dat die multikulturele en geïntegreerde samelewing
van Suid-Afrika nóóit suksesvol kan wees nie. Hulle verstaan nie
die feit dat die verskillende kulture in die land eenvoudig nooit ver-
soen kan word nie en omdat hulle dít nie kan begryp nie, hou hulle
aan om na strooihalms te gryp as hulle oplossings soek.

Moenie verwag dat die Duiwel die Satan sal stuit

Vir Afrikaners om te verwag dat die ANC/SAKP-regime hierdie pro-
bleem suksesvol sal aanspreek is dwaas. Selfs 'n oppervlakkige ontle-
ding van die situasie bewys dat die regime eerstens geen begeerte het
om 'n saak soos plaasaanvalle te prioritiseer en aan te spreek nie. 

Die ANC weier van die begin van hul magsoorname af om te
erken dat plaasaanvalle met 'n politieke agenda uitgevoer word.
Jaar na jaar sal die een veiligheidsminister na die ander en die een
top generaal na die ander eenvoudig verklaar dat plaasaanvalle
gewone misdaad is en dat "Swart én Wit daaronder ly..." Solank as
wat ons dus in hierdie sinlose debat vasgevang word, sal die terro-
riste aanhou om boere te vermoor en vrees te saai onder Blankes.  
Tweedens het die regime in elk geval nie die vermoë om die pro-

bleem aan te spreek nie. Dit word bewys deur die feit dat alle mis-
daad buite beheer is. Trouens, daar is oorgenoeg bewyse om die
stelling te maak dat die regering self deurspek is met kriminele wat
deel is van die land se misdaadprobleem. 

Vergeet ook van enige ander eksterne hulp

Verskeie van die hulpkrete en pleidooie vir "optrede" wat die afge-
lope tyd versprei is, het voorgestel dat "iets gedoen moet word om
die wêreld se aandag op plaasmoorde te vestig." Hieroor wil 'n
mens eenvoudig antwoord: En dan? 
Dink hierdie mense regtig dat die buiteland nie weet wat in Suid-

Afrika aangaan nie? Ons leef in die eeu van internet en sosiale
media, wat die wêreld eintlik een groot dorp maak. Net soos wat
ons deesdae uit ons huise, sonder die hulp van die massamedia met
hul agendas, die gebeure in Amerika, Europa en die Ooste kan
volg, kan die res van die wêreld ook gebeure by ons volg. 

Die wêreld weet byvoorbeeld dat Jacob Zuma 'n skelm en 'n kor-
rupte politikus is. Net soos wat hulle weet dat Robert Mugabe 'n kor-
rupte diktator is. Maar hulle ignoreer dit grootliks. Daar sal hier en
daar 'n lukrake uitspraak wees, maar hierdie Afrika despote word
steeds in die raadsale van internasionale organisasies verwelkom.
Afrikaners moet een belangrike feit eenmaal tot hul verstand laat

deurdring: Al die regerings van die wêreld daar buite was deel van
die komplot om die ANC-regime in Suid-Afrika aan bewind te
bring. Hulle het die Afrikaner nog altyd gehaat.  Waarom sal hulle
nou omswaai en op groot skaal teen die ANC optree of in Suid-
Afrika se sake kom inmeng?

Regime is skynbaar deel van die komplot

Plaasmoorde en die modus operandi daaragter is heel waarskynlik
deel van 'n plan waaroor die top leiers in die ANC ingelig is en dit
word waarskynlik met hul goedkeuring en steun uitgevoer. Ver-
skeie bronne het immers reeds bewys dat dié misdaad vanuit 'n sen-
trale punt beplan en beheer word. Net soos die geval met transito
rooftogte, wat ook met militêre presissie uitgevoer word, ruik 'n
mens maklik 'n rot as jy plaasaanvalle in detail begin bestudeer. 

In transito rooftogte word gereeld  wapens gebruik waaroor slegs

die land se veiligheidsmagte behoort te beskik. AK47's word dikwels
ook in beide transito rooftogte en plaasaanvalle gebruik en dis geen
geheim dat die ANC se voormalige guerrillavegters en ander terroris-
te met 'n politieke agenda toegang tot duisende van hierdie wapens
gehad het nie. Wat het van al daardie wapens geword? En wat kan
dan nou makliker wees in hierdie nuwe wettelose land as om weer
van daardie wapens in die hande te kry?

Soek praktiese oplossings

Die enigste manier om die probleem te probeer aanspreek is om dit
self te doen. Burgerlike optrede en eie veiligheidsaksies is op hier-
die stadium die dringendste sake wat in plek moet kom.
Tot voor die kommuniste se oorname in 1994 het Suid-Afrika on-

der Afrikanerbewind 'n baie suksesvolle en effektiewe polisiediens
gehad. Die intelligensie departemente en speurdienste was byvoor-
beeld van die heel beste ter wêreld en hulle het die vermoë gehad
om enige weerstand te infiltreer en lam te lê.

Duisende van ons top opgeleide manne uit die sekuriteitsmagte
(weermag en polisie) van die vorige bedeling werk deesdae reg oor
die wêreld.  Sommige van hierdie manne het vaardighede wat met
die heel beste in die wêreld kan saampraat. Daar is byvoorbeeld
getuienis beskikbaar dat die sekuriteitsmagte van die verlede se
intelligensie-afdelings dekades gelede al die ANC en hul trawante
met gemak uitoorlê het. Daarbenewens het die vorige bedeling se
polisiemag top speurders opgelewer, wat 'n reuse bydrae gelewer
het om wet en orde in die land te handhaaf op die standaard wat ons
tot in die vroeë 1990's gewoond was. 

Nou is die vraag: Om watter rede kan hierdie manne se vaardig-
hede en vermoëns nie vandag gebruik word om misdade soos plaas-
aanvalle aan te spreek nie. 'n Mens kan nie verwag dat die huidige
polisiemag hulle sal gebruik nie, maar waarom kan die Afrikaner-
volk nie self ingryp en hulle dienste bekom nie?

Daar moet tog maniere wees waarop misdade soos plaasmoorde
ook selfs binne die konteks van huidige wetgewing privaat onder-
soek en ontbloot kan word. Maak enige koerant oop en kyk hoe
krioel dit van advertensies vir privaat speurders. Hulle doen byna
enige ondersoeke as die prys reg is. Waarom nie ook gewone mis-
daad soos plaasmoorde ondersoek nie?

AfriForum is deesdae baie trots op hul nuwe ondersoek-eenheid
waarby hulle 'n hoëprofiel staatsaanklaer soos Gerrie Nel betrek het
om siviele ondersoeke en aanklagtes te doen. Dié organisasie het dus
duidelik die logistieke en finansiële vermoë om grootskaalse anti-
misdaad operasies te bedryf. Wat keer hulle om binne die konteks
van hul huidige veiligheidsoperasies ook misdaadkenners en onder-
soekers te gebruik om die volle waarheid oor plaasaanvalle uit te
snuffel en openbaar te maak? Het hulle die politieke wil om werk-
lik die probleem aan te spreek?
Uiteindelik moet 'n mens oor een saak met al die frustrerende hulp-

krete van die afgelope tyd saamstem: Dis tyd dat iets daadwerklik
gedoen word. Maar optogte en protes-geskrifte en petisies en enige
ander simboliese dade is inderdaad net maniere om mense te laat
stoom afblaas en beter te laat voel oor hul eie frustrasies en woede. Dis
egter tyd om daadwerklik iets te doen. In plaas daarvan om vir die
paviljoen te speel soos AfriForum, wat tog so bang is om nie iewers
met hul optrede dalk van "rassisme" beskuldig te word nie, is dit tyd
om te besef dat ons midde in 'n oorlog situasie is. Ons mense word
doodgemaak in 'n onverklaarde oorlog en ons volk is tevrede om 'n
papieroorlog teen bloeddorstige vyande te voer, terwyl AfriForum
groot publisiteit kry met hul futiele saak teen Grace Mugabe...

Nee, in 'n oorlogsituasie moet jy altyd een stap voor jou vyand
wees. En as die oorlog ontwikkel het tot die punt waar die bloed
vloei, dan beveg jy vuur met vuur.                                             n
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aangepak word". Dus, hierdie "Boere-Afrikaner Volksraad", waar-
in 'n politieke party soos die HNP 'n sleutelrol speel, wil nie net
aanspraak maak om in gevolge die ANC/SAKP-regime se heiden-
se grondwet selfbeskikking te eis nie, hulle wil boonop ook in oor-
eenstemming met die bepaling van daardie grondwet met die re-
gime daaroor onderhandel!
Die "Boere-Afrikaner Volksraad" se tweede opsie is om die regime

te probeer dwing om met hulle te onderhandel deur hulp te gaan vra
by die Verenigde Nasies! Volgens die beginsels van "Internasionale
Reg", wat glo in die Verenigde Nasies se grondwet vervat word deur
middel van 'n verdrag getiteld die "International Covenant on Civil
and Political Rights," word selfbeskikking van volke glo verskans en
die "Boere-Afrikaner Volksraad" glo hulle sal die ANC/SAKP-regime
in die bek kan ruk met dié verdrag, want Suid-Afrika is immers 'n lid-
land van die Verenigde Nasies...

Die "Boere-Afrikaner Volksraad" verklaar dan op hul webwerf
dat sowat 35 000 siele deel was van hul "volkstemming" en dat die
VVO dus by implikasie geen keuse sal hê as om hulle as verteen-
woordiger van die Afrikanervolk gelyk te gee oor die volk se self-
beskikkingsregte nie...

Is hierdie mense regtig ernstig? Besef hulle dan nie dat honderd-
duisende Afrikaners deel was van vyf algemene verkiesings sedert
die oorname van die huidige regime  in 1994 nie? Het dit hulle ont-
gaan dat Afrikaners in hul hordes in die regime se raadsale sit as
deel van verskeie partye op al die regeringsvlakke van die nuwe
Suid-Afrika? Hoe sal hul saak dus by die Verenigde Nasies kan
slaag? Dié organisasie is in ek geval dekades lank al 'n vyand van
Afrikanernasionalisme. 

Met die voorafgaande feite in gedagte, watter verpligting het die

Dis tyd om Afrikaners se prioriteite aan te spreek (vervolg)
Verenigde Nasies om hulle enigsins te steur aan 'n groepie Afri-
kaners wat nie soos die res van hul byna 2 miljoen volksgenote
deel van die amptelike regeringstelsel van die Reënboognasie in
Suid-Afrika wil wees nie?

Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort

Die tyd het aangebreek dat Afrikanernasionaliste hul prioriteite in
orde kry met die realiteit van ons situasie as vertrekpunt. 
Laat ons dit maar reguit en duidelik vir mekaar stel – daar is géén
amptelike kanaal waarop ons selbeskikking sal kry of ons land sal
terugkry nie. Jaap Marais het dit in die laaste jare van sy lewe her-
haaldelik en baie duidelik vir ons uitgespel: "Hierdie huidige bestel
sál in duie stort en dit sál gepaard gaan met anargie en geweld. As
dit gebeur, moet ons gereed wees om eendragtig op te tree, want
daar sal nuwe grense getrek word in ons vaderland. Daardie
grense sal wéér met bloed getrek word..."
In daardie komende fase van ons geskiedenis sal ons toekoms dus

bepaal word. Dis 'n gegewe feit waarvan ons nie kan wegkom nie.
Die man wat dit wil betwis, leef in 'n fantasiewêreld los van enige
werklikheid of realiteit. 
Daar sal natuurlik, soos telkens in die verlede en op erg vyandige

wyse, aan die ANB gevra word wat dan ons oplossing is en wat ons
doen om die volk van ondergang te red?

Dis eenvoudig. Soos hierbo genoem, moet ons die realiteit van
ons situasie as 'n gegewe aanvaar. Die stelsel in die nuwe Suid-
Afrika is ontwerp om die Afrikanervolk te vernietig. Waarom sou
ons vyand dus vir ons 'n agterdeur oopmaak om uit hul greep te
ontsnap? Die tweede realiteit is dat hierdie stelsel nie kan hou nie
en dus in duie sal stort. Wanneer dit sal gebeur, kan niemand met
akkuraatheid voorspel nie. Maar dit sál gebeur.

Wat ons moet doen om daarvoor voor te berei is om eendersden-
kende Afrikaners op die regte beginselbasis te versamel. Konsolida-
sie van diegene wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort. Ons het
die basiese taak van opvoeding en onderskraging van Afrikaners
wat soek na die waarheid.                                                        n

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

Hierdie nuwe keelvol-faktor onder Afrikaners laat 'n mens weer
dink aan die metafoor wat Jaap Marais op 'n stadium in 'n toespraak
ná die oorname van die kommuniste gebruik het. Hy het gesê dat
nasionalisme nooit werklik vernietig kan word nie en dat dit soms
tye kan beleef wat vergelyk kan word met 'n kampvuur wat oornag
gebrand het. Teen die volgende oggend vroeg lyk dit dalk of die
vuur uitgebrand het, maar daar is dan gewoonlik nog enkele smeu-
lende kole onder 'n dik laag wit as in die vuur.  As die aslaag afge-
blaas word en die smeulende kole weer met fyn houtjies toegepak
word, vat dit kort voor lank weer vlam. Dan word dit tyd om die
dikker hout op te pak en sommer gou brand die vuur weer hoog. 
Die ontvanklikheid van die boodskap van Afrikanernasionalisme

vir derduisende woedende en gefrustreerde Afrikaners hier teen die
einde van 2017 kan vergelyk word met daardie smeulende kole.
Die aslaag is waarskynlik reeds afgeblaas en hulle is gereed om 'n
nuwe vuur te laat brand.                                                          n

Die keelvol faktor onder Blanke Suid-Afrikaners (vervolg)

ERRATA
In ons vorige nuusbrief (Nommer 60, Junie 2017) het ‘n artikel van
Susan Brink verskyn onder die opskrif “Die koninkryk van God ver-

sus Die Nuwe Wêreldorde koninkryk van Angus Buchan & Andere”.

Ongelukkig het ‘n drukfout ingesluip. Op bladsy 8 van die nuus-
brief in die eerste kolom staan die volgende sin: “Tydens sy byeen-
komste gebruik Buchan die identiese Vrymesselaar-handtekens, as
wat TBN se eertydse aanbieder, Paul Crouch, gebruik het. TBN propa-
geer die Roomse "Marian apparatus" en bring Christene en Protes-
tante bymekaar – "Together in Unity". Buchan sê: "Together as one".

Dié sin moet soos volg lees: Tydens sy byeenkomste gebruik
Buchan die identiese Vrymesselaar-handtekens, as wat TBN se eer-
tydse aanbieder, Paul Crouch, gebruik het. TBN propageer die Room-
se "Marian apparatus" en bring Roomses en Protestante bymekaar –
"Together in Unity". Buchan sê: "Together as one".                     n


