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WITMAN WORD WAKKER!!! 

The ANC’s 12-point plan to ‘radically’ 
change South Africa. 

To achieve its plans of transformation, the ANC will 
call on government to: 

1.  Return the land to the people using 
Constitutional means. 

2.  Invest money in township and rural communities 
and ensure we build post-apartheid cities in our 
rural areas and vibrant businesses in our 
townships. 

3.  No less than 30% of ALL government spending 
must go to black businesses and small, medium 
and micro enterprises. 

4.  Massive roll-out of broadband infrastructure, 
ensuring connectivity of schools, universities, 
hospitals, police stations and other public areas. 

5.  Implement the Maputo Declaration and ensure 
10% of GDP goes to agricultural development. 

6.  Turn South Africa into a construction site; 
deliver water, sanitation, roads, electricity and 
houses. 

7.  Diversify ownership in the financial services 
sector, licence the Post Bank, introduce new 
players and transform the industry in favour of 
the people as a whole. 

8.  Finalise the National Minimum Wage to give 
income security to all our people. 

9.  Increase the requirement for black ownership in 
mines, ensure that a significant amount is in the 
hands of the workers and advance local 
beneficiation. 

10.  Implement free higher education for the poor 
and produce no fewer than 5000 PhDs per 
annum by 2030, and urgently generate more 
artisans. 

11.  Review SA’s trade policies to prioritise national 
interest and support and promote local 
business. 

12.  Mercilessly deal with corruption, fighting both 
the tigers and the flies. 

 

KOM Lê JOU HAND IN MYNE DAN WORD ONS 
ARMS KETTINGSKAKEL STERK! 

 

Sluit vandag nog aan by die AWB 
    

 
 

In hierdie uitgawe 
 

 Witman word wakker! 
 Gebeure in NW streek 
 Uit die Boer se pen 
 Jong dame op die Oval track  
 Terrorisme 
 Mediaverklarings 
 Insurgensie – wat gebeur om ons? 
 Datums om te onthou 
 Ons verken ons land … Volksrust 
 Lag saam met ‘n tong in die kies 
 Uit die Leier se pen 
 Uit die Woord 
 ‘n Buitengewone publikasie 
 Kontak ons 
 Ezegiël, Siener en Trump 
 Gebed vir ons boere 
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Gebeure in NW 
 
Soos u reeds bewus is deur die media, whatsApp-
groepe, ens., het ons ‘n toename in plaas- sowel  
dorpsaanvalle gehad. In my onmiddelike streek - ses 
plaasaanvalle waarin twee boere hulle lewens verloor 
het.  Vier dorpsaanvalle waar een man sy lewe 
verloor het nadat hy koelbloedig in sy huis geskiet is.  
Vier vroue verkrag en geweldadig gemolesteer is. 
Swart polisielede het die verkragtings hanteer 
waarvan die meerderheid manlik was en geen 
simpatie met die slagoffers gehad het nie. 
‘n Boer is in die arm gewond na hy met n jaggeweer 
op die tweede vloer van sy huis geskiet is net na 
tienuur die aand.  Hy  het sy honde hoor tjank en 
deur die venster gekyk met die lig aan in die vertrek.  
Hy is  met ‘n .270 kaliber geweer deur die arm net 
onder die skouer gewond.  
Kommerwekkend is die presisie waarmee hierdie 
aanvalle plaasvind en die onkant-betrap-element 
waar sukses in hulle aanvalstegniek  duidelik te 
bespeur is.  Sandsakke word onder elektriese 
heinings ingedruk deur toegang te verkry om deur te 
kruip.  Palisades word onder omgebuig om ook hier 
suksesvol  toegang te verkry by persele. Honde word 
vergiftig op plase sowel as in die dorp met Two Step. 
Twee voertuie is met bakstene gegooi en die 
bestuurders beroof.  Weereens vroue en die tegniek 
is drie of meer gooi dieselfde ruit. Sodoende breek 
hulle nie net die ruit al is dit “smash and grab” nie 
hulle beseer ook die persoon of persone in die 
voertuig. 
Die meeste aanvalle word deur groepe van vier na 
ses persone gedoen en aanvalle vind enige tyd plaas 
alhoewel plaasaanvalle gedurende middernagtelike 
ure plaasvind. 
Plase is te wyd versprei en mannekrag te min om 
effektief iets te doen. 
 
JERRY BEZUIDENHOUT 
Kolonel 
 

 
 
 

 
 
  

Vervolg van bl.1 
      
    
 UIT DIE BOER SE PEN 

 
 

 
 

ONTEMBAAR  -  VRY 
 
Tweemaal breek die wrede ruiter 
Met kromboog stang die hings se kaak 
Tweemaal trek die buiter 
Die buikgord  wurgstyf in sy wraak 
 
Dag en nag vreet die saal 
Die maer gejaagde perd se rug 
Dog stringe spiere word staal 
Oor been en heup en saalseer rug 
 
Salpeter sweet stort 
Blink sout strale 
In skaafwonde van die buikgord 
En oor sy blad die kortsweep hale 
 
Maar donderend dreun 
Sy hoewe oor rant en vlei 
En iedereen 
Weet die hings se gees bly ontembaar vry. 
 
Tweemaal breek hulle sy kaak, sodat hy moet swyg. 
Tweekeer wurg hulle hom (tronktoegesluit) 
Die haat en diskriminasie is ontsettend 
Salpeter, sout skaafwonde, buikgord sweep 
Dog spiere word staal 
Sy gees bly vry! 
 
 
Eugene Terre Blanche 
2004 
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Jong dame op die Oval Track 
 
 

‘n Jong dame Karen van Staden van Booysens in 

Pretoria 12 jaar oud,  is al ‘n gesoute renjaer en 

baie bekend by die Mahem Oval Track.  Die jong 

dame het haar loopbaan begin op die ouderdom 

van tien en was al in drie ongelukke betrokke in 

die twee jaar wat sy jaag, Sy was een keer in ‘n 

ongeluk op die Oval Track buite Pietersburg en 

twee keer in Mahem en is in al drie voorvalle 

afgevoer met ‘n ambulaans.  Sy is tydens die 

ongelukke van die pad afgedruk deur renjaers vir 

wie sy ‘n groot bedreiging inhou en wat ouer is as 

sy.  Sy het gelukkig geen ernstige beserings 

oorgehou na die voorvalle nie.  

Karen het in 2016 die vierde plek gevat en glo  

dit die jaar beter sal gaan. Sy beplan om nog die 

stof in die seuns se oë te skop deur te wen. Sy 

volg in die voetspore van haar pa Riaan en haar 

ma Louise wat albei op die Oval Track 

meegeding het en wat ook haar grootste 

ondersteuners is. Die skaam en nederige Karen 

sê dat sy haar loopbaan vir niks in die wëreld sal 

verruil nie.  Haar pa Riaan sê dat sy absoluut leef 

vir die Oval Track en is geweldig gefokus.  Dit 

kos hom om elke keer na ‘n ongeluk die hele 

voertuig van vooraf op te bou. Maar dis maar 

deel van die sport.  

 Ons wens haar sterkte toe vir die toekoms. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
         
 
 
          

 
         Geagte lede en vriende 

 
Is u n aspirant joernalis? 
Wil u graag n artikel vir die Sweepslag skryf? 
Wil u kommentaar lewer op iets wat in die Sweepslag 
geskryf is of iets in u eie gebied of selfs op iets   wat in 
die nuus was? 
 
Stuur gerus u artikels en kommentaar aan: 
mtb@telkomsa.net 

 
Miskien verskyn jou artikel in die volgende Sweepslag! 
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TERRORISME 

 
Terreur kan beskryf word as vrees, paniek, of ‘n 
persoon of groep wat vrees inspireer. Terreur as ‘n 
wapen het ‘n geweldige invloed op die magstrukture, 
invloed van en beheer van die interaksie van 
verhoudinge tussen ‘n geweldige hoeveelheid mense 
in die publiek.  
‘n Internasionale goedgekeurde definisie kon nog nie 
bereik word tussen lande regoor die wêreld as gevolg 
van politiese of geloofsoortuigings of verskille tussen 
die verskillende oortuigings nie. 
Die onvermoë om ‘n aanvaarbare definisie vir 
terrorisme te kry binne die internasionale   raamwerk  
van die wetlike beheer sal die akademisie stimuleer 
oor die termonologie om die geweldadige aksies wat 
uitgevoer word deur verskeie groeperings op 
verskillende tye onder verskillende omstandighede en 
in verskeie lande.  
 
INDIVIDUELE KENMERKE VAN ‘n TERRORIS: 
 
‘n  Persoon word nie net wakker op ‘n dag en word n 
terroris nie. Dit is ‘n stelselmatige proses wat gedikteer 
word deur subjektiewe standaarde wat geïndoktrineer 
word deur kultuur, geskiedenis, geloof en 
omgewingsfaktore.  ‘n Terroris is ‘n produk van sy 
agtergrond en omgewing.  As gevolg daarvan is dit 
baie moeilik om die karaktereienskap van n terroris te 
verstaan en rasionaliseer as gevolg van onbekende 
faktore wat ‘n rol speel.  
 
DIE MEES ALGEMENE ELEMENTE VAN TERRORISME IS: 
 

 Onwettige geweld of dreigemente van 
geweld, ander kriminele of, politieke 
ondermynende of anargistiese dade; 
seerowery, skaking van vliegtuie, en of neem 
van gyselaars.  

 
 Oortreders sluit in terroriste, individue asook 

private groepe wat deur ‘n regering geborg 
word.  
 

 Meeste oortreders van terrosisme het 
verskuilde agenda’s. Sekere 
regeringsgeborgde terrorisme is deel van ‘n 
veldtog om geografiese uitbreiding of om 
politiese beheer te verkry ten koste van 
huidige staatsstrukture. 
  

 Terrorisme aksies is so ontwerp om uit te lok, 
af te skrik of om ‘n boodskap aan die publiek 
en regering te stuur. Die doel en of verwagte 
resultate sluit in meeste gevalle vrees, 
afpersing en in sekere gevalle radikale sosio- 
ekonomiese verandering in. 
  

 Metodes wat algemeen gebruik word sluit 
dreigemente in asook sabotering, 
sluipmoorde, neem van gyselaars, moord, 
ontvoering, en bomme plant. 
 

 Die publiek, nasionale simbole van die staat 
en eiendom is van die algemeenste teikens. 
Die sekuriteitsmagte soos SAPD en 
weermag, staatsamptenare, staatshoofde en 
ander politieke leiers, die regbank, 
geloofsleiers, korporatiewe besighede en 

nasionale sleutelpunte kan ook geteiken 
word.  
 

 Dit kan gebeur in ‘n staat wat nie ‘n staat van 
oorlog is nie en wat deur sy eie burgers 
uitgevoer word teen sy eie burgers en of 
nasionale regering, instutisies, of 
organisasies en dit sluit dus oorlogsmisdade 
uit.  
 

 Terrorisme opereer in klein groepe wat nie 
internasionale konvensies wat gedrag beheer 
herken nie. Hulle lede is ook nie onderhewig 
aan militêre dissipline nie.  

 
Daar is die wat glo dat individue of groepe uitreik na 
terrorisme wanneer ander paaie wat verandering 
meebring wat die ekonomie, protesaksies, publieke 
appél en wat georganiseerde oorlog insluit, geen hoop 
op sukses het nie. Om terrorisme te voorkom moet 
seker gemaak word dat waar ‘n sekere etniese groep 
wat onderdruk word, paaie wat probleem areas 
aanspreek oopgehou word, selfs al is die groep in die 
minderheid.  
Terroste aanvalle kan  aksies in ‘n oorlog laat ontaard. 
Sekere terroriste aksies is fyn uitgewerk om die 
bestaande orde te ontwrig en om konflik uit te  lok.  
Huidiglik in Suid-Afrika kan die aksies deur die EFF 
ook beskryf word as dade van terreur. Dis duidelik dat 
die optogte deur die EFF gepaard gaan met geweld en 
plundering. Die brand van die standbeeld van Paul 
Kruger is ook duidelik van die minagting wat die EFF 
vir staatsstrukture het. Deurdat die ANC regering nie 
optree teen die oortreders nie laat ‘n mens wonder of 
daar nie dalk ‘n verskuilde agenda is nie. Die “Fees 
must fall” veldtog deur die EFF is ‘n duidelike vorm van 
terrorisme. Die aanvalle op boere op plase asook 
aanvalle teen witmense in die algemeen is ‘n duidelike 
voorbeeld van die onderdrukking teen ‘n 
minderheidsgroep in Suid-Afrika. Die land wat deur 
Zuma geplunder word met die hulp van die Guptas is 
‘n verdere voorbeeld van terrorisme deur persone wat 
voorheen bekend gestaan het as terrosiste en wat 
sogenaamd baklei het vir vryheid en gelykheid. Wat 
tans in Suid-Afrika aan die gebeur is, is dat die vryheid 
van die normale man op straat ingeperk word deur die 
wetteloosheid en misdaad wat die direkte gevolge is 
van terroriste wat ‘n land kry om te regeer.  
As gevolg van werkloosheid en armoede is dit maklik 
vir n terroris om mense op te sweep en aan te hits om 
geweld te gebruik om die land onregeerbaar te maak.  
Die feit dat die ekonomie daaronder ly verstaan hy nie 
en dit word ook die witman se skuld.  Hulle word 
gedryf deur die leuen dat die witman sy grond gesteel 
het en hom skuld en dat dit die witman is wat die 
oorsaak is dat hy swaarkry. Hy bevraagteken nie 
eenkeer dit waarmee hy besig is nie.  
Wat is die rede vir die geweld? Is dit om misdaad weg 
te steek deur Zuma en sy trawante?  Vandat die “Fees 
must fall” veldtog begin het is Zuma uit die oog en het 
die fokus verskuif en dus is die druk van Zuma verlig. 
Dit gee hom kans om homself weer strategies te plaas 
en “damage control” te doen deur strategiese skuiwe 
te maak.  
Zuma word hierin bygestaan deur die liberale media 
wat hom help. Dit is die liberale media wat gehelp het 
om ‘n terroriste organisasie gevestig te kry in die land.  
 
Vriend van die AWB. 



5 
 

 
 

 
 

MEDIAVERKLARINGS 
 
Chaos in die Parlement: 
 
Die chaos in die Parlement gisteraand is net nog ‘n 

simptoom van die mislukking van die sogenaamde 

demokrasie wat De Klerk op Suid-Afrika afgelaai het. 

Verbeel jou! Die Weermag en onlustepolisie moet 

ingespan word om die president geleentheid te gee 

om ‘n toespraak (wat iemand anders waarskynlik vir 

hom geskryf het)  in ‘n halfleë parlement uit te stotter. 

Hy hoef niks te gesê het nie; die wanorde en die 

geweld waarmee dit onderdruk moes word, is 

voldoende demonstrasie van die “stand van die nasie” 

na 23 jaar van die heersende bedeling. 

Tydens die 84 jaar van blanke bewind sedert unifikasie 

het so-iets nóóit voorgekom nie, selfs nie eers ten tyde 

van die skerpste meningsverskille tussen politieke 

partye nie. Die parlement was ‘n waardige instelling; 

sulke optrede  was eenvoudig ondenk baar. 

Dié verskil toon hóé reg diegene was wat hulle uit die 

staanspoor van hierdie (nie-rassige? Ba! Veelrassige!) 

politieke bedeling gedistansieer het, en aandring op 

nasionale vryheid vir elke volk wat dit begeer  in ‘n eie 

vaderland.  Dié aandrang sal toeneem namate meer 

en meer dwangmaatreëls en wette toegepas word om 

‘n ding wat nie wil werk nie, te probeer maak werk. Jy 

kan skud soos jy wil, olie en water meng nie. Die 

verskille is eenvoudig te groot, en hulle verdwyn nie 

met die tyd nie.  

Suid-Afrika het ‘n nuwe grondwet nodig wat 

voorsiening maak vir die verskille en nasionale 

aspirasies van die onderskeie volkere in Suider-Afrika. 
 

 
Andries Breytenbach. 
Voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad . 
 
 

   
  

MNR F.W. DE KLERK! 

 Nou toe nou! Jy wat met groot bravade beduie het 

hoe jy Suid-Afrika onomkeerbaar gaan verander, skrik 

nou vir jou eie mismaaksel, noudat jy die gevolge 

daarvan sien en agterkom dat jou eie politieke 

heksebrousel  onomkeerbaar is. 

Ons  herinner jou aan die gesprek wat 

verteenwoordigers van Afrikaans nasionale groepe op 

25 Junie 1990 met jou gevoer het om jou tot jou sinne 

te probeer bring en die gevare van jou diaboliese 

beleid vir die Witman van Suid-Afrika, aan jou uit te 

wys. Tóé en keer op keer daarná, is jy gewaarsku oor 

die onreg wat geskep sal word deur die tirannie van 

magsmisbruik, korrupsie, ideologiese beheptheid en 

dergelike wanpraktyke. Ten spyte daarvan dat jy erken 

het dat geen handves of konstitusie magsmisbruik kan 

voorkom nie of kan waarborg dat ‘n swart regering die 

norme en waardes van beskawing sal kan beskerm 

nie, het jy nogtans voortgestorm op jou rampspoedige 

pad, en toe die blanke kiesers hulle in toenemende 

mate teen jou gekeer het, het jy nie geskroom om jou 

presidensiële mag te misbruik om ons te ontkieser 

deur tussenverkiesings af te skaf en wette wat strydig 

was met die grondwet, deur die parlement te 

stoomroller ten einde Suid-Afrika aan die 

kommunistiese terroriste te oorhandig nie.  

Jou omgekeerde Suid-Afrika het al baie goed en bloed 

geëis wat om vergelding roep, en nog is dit nie die 

einde nie. Terwyl jy veilig sit en swelg in jou 

verraaiersloon, bloei so baie van ons volksgenote wat 

nie landuit kon vlug om aan jou nalatenskap te ontkom 

nie. Boere en stedelinge word vermoor, families is 

uitmekaargeskeur en ons volksgenote word tot die 

bedelstand gedwing. Jy het nie ‘n bloedbad voorkom 

nie, jy het een veroorsaak. 

Jy kan dit nie omkeer nie. Bly liewers stil en moet nooit weer 

jou gesig in die openbaar wys nie. 

 

A.E.  Breytenbach 
Voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad . 
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INSURGENSIE – WAT GEBEUR OM ONS? 

 
Die land gaan tans weer gebuk deur opstande en 

chaos en die paniek van die Volk is besig om na 

geweldige vlakke te styg.  Paniek is egter een van die 

natuurlike beskermingsreaksies wat die mens toon in 

tye van nood of chaos wat die alledaagse vlakke 

daarvan oorskry en die mens se normale lewensritme 

of selfs sy lewe bedreig. 

Hierdie is ‘n uitvloeisel van ‘n rampgeteisterde land 

soos Suid Afrika.  In hierdie geval ‘n 

goedgeorkestreerde  en mensgemaakte ramp. Die 

Instituut vir Rasseverhoudings het immers bevind dat 

die grootste hoeveelheid “Afrikaners” nie soseer ‘n 

politieke beswaar het nie maar faktore soos 

dienslewering, werkloosheid, misdaad en algemene 

armoede die dryfveer agter die geweld is.  Ons moet 

net versigtig wees dat dit nie ‘n algemene aanname 

word nie. Daar is altyd ook ‘n dryfkrag vir politieke 

gewin teenwoordig.  Daar is baie wat tegnies gedoen 

kan word om so ‘n situasie te verhoed of selfs net te 

versag.  Die kuns lê egter daarin opgesluit om so ‘n 

ramp effektief te bestuur.   

Ten einde bestuur op alle vlakke toe te pas moet daar 

bepaalde kennis gedra word van wat die opponent se 

modus operandi is en waarheen hy beweeg.  Die 

voorkoms van opstande en sporadiese moorde in ons 

land is nie vreemd nie en as ons na ons ryke 

geskiedenis kyk sal ons sien dat dit al saam met ons 

beweeg vanaf volkstigting in 1652 tot en met die hede.  

Ons voordeel is egter dat uitstekende studies al 

daaroor gedoen is en die doktrine en styl van die 

opponent reeds lankal in bepaalde kringe 

geformaliseer is. 

Voorgenoemde kennis gaan egter nie die land en sy 

mense red nie maar wel daadwerklike optrede, 

geskoei op kennis.  Ongelukkig moet ons ook besef 

dat ons binne ‘n era leef waar die huidige generasie 

glo dat die elektroniese tegnologie fisies kan koeie 

melk en ‘n veldtog voer.  Alhoewel ons dit as ‘n 

wonderlike ongewaarborgde kommunikasie medium 

kan gebruik, moet ons meer fisies betrokke raak by die 

situasie. 

Ons Beweging is onlosmaakbaar deel van die Volk en 

ons visie is gerig op die volk.  Die seermakende 

waarheid is dat slegs ‘n klein fraksie van die Volk deel 

is van ons.  Ons kan dus ook slegs beperk en 

sporadies optree.  Hierdie beperking beteken nie 

noodwendig om die inisiatief in die stryd prys te gee 

nie.  Getalle is nie nodig om die deurslaggewende 

beslissing aan die einde van die dag te bewerkstellig 

nie, maar om daadwerklik en gestruktureerd op die 

regte plek en tyd met die regte gesindheid op te tree 

en ‘n tasbare verskil te maak. Hoe minder ons is hoe 

slimmer moet ons wees. 

Gedurende die era rondom 1976 was die land in 

vlamme gehul en was daar ‘n geringe afplatting van 

die binnelandse situasie tot en met die aanbreek van 

die era wat gelei het tot die ontbanning van die Anti-

Afrikaner organisasies tot en met die aanloop van die 

vrylating van Mandela, die mesias tipe ikoon van die 

Boere Afrikaner se opponent.  Die velheid van die 

insurgensie het selfs toe reeds met rasseskrede 

toegeneem en die oorgawe was allermins nie so 

bloedloos soos wat die media dit aan ons wou voorhou 

nie. 

Nou beleef Suid Afrika weereens bykans 24 jaar na 

die “Duisend Jaar Vrede” aangebreek het, diesefde 

krisis.  Insurgensie is weereens aan die beweeg en dit 

wil voorkom asof die momentum daarvan ook fel 

toegeneem het.  Insurgensie word deur die studente 
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en filosowe  daarvan  in verskeie fases opgedeel.  Ons 

gaan nie hiervan ‘n lesing maak nie maar dit blyk dat 

die geweldadige, Gewapende fase om die draai is. 

Een van die groot kundiges van die verskynsel, ene 

Richard Cornwall van die Instituut vir Sekerheidstudies 

(ISS), het in die tyd toe vryheid van spraak minder 

ingeperk was, reeds opstande in twee pertinente  

insurgensiegroeperinge opgedeel.  In sy dokument, 

“The Future of Insurgency on the African Continent”, 

beskryf hy hulle as “Insurgents for Identity” en 

“Insurgents for Gain.”  In Afrikaans sou ons hulle 

terreg Insurgente vir Identiteit (polities geinspireerde 

groepering) en Insurgente vir persoonlike voordeel (‘n 

bloot kriminele groepering met die mentaliteit van 

aasvoëls wat net ‘n afbreek en steel motief het).  

Cornwall noem egter nie in sy geskrif die voorkoms 

van geïntimideerdes binne die politieke groepering nie.  

As die statistiese koek dus gesny word sal ons vind 

dat ‘n baie klein deel daarvan werklik saak maak maar 

dat daardie gedeelte wel die swaartepunt van die 

groepering uitmaak.  Swaartepunt beteken binne 

hierdie konteks dat as dit op enige wyse kan verdwyn, 

die groepering nie meer as outonome entiteit kan 

bestaan nie. 

 

Ongeag die organisasie of optrede is dit dus van 

kernbelang om voordurend te poog om hierdie 

kerngroepies tot op die laagste vlak te identifiseer en 

ons vermoë tot ons beskikking op hulle te konsentreer.  

Geen offensiewe optrede teen hierdie kleingroeperings 

word egter vereis nie maar bloot intimidasie sal hulle 

die aftog laat blaas en uiteindelik die totale groepering 

destabiliseer. 

 

Ten opsigte van plaasaanvalle en moorde is daar 

slegs proaktiewe optrede wat ons kan stimuleer by 

wyse van opleiding vir lede oor hoe om hulself te 

beskerm.  As ons reaktief raak doen ons net die SAPD 

se werk , teen onmeetbare risiko, sodat hulle meer tyd 

het om Kentucky Fried Chicken in te neem. 

Ons moet dus voortaan konsentreer om slim te werk 

ten einde klein en voortdurende suksesse te waarborg 

en sommer terselfdertyd aan die meer aangename 

kant van die hedendaagse regstelsel te bly.  Kennis 

van die rewolusionêre insurgensie bly dus een van ons 

magtigste wapens in die stryd vir ons vryheid binne 

ons geliefde Suid Afrika.  

‘n Besondere woord van sterkte aan die 

Opleidingsakademie met ‘n grootse taak. 

 

Sterkstaan! 

 
C. VAN WYK 
Kommandant-Generaal 
 

  
Die Resultaat 
 

 
Die inwoners betaal vir die opruiming 
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Datums om te onthou 
 
11 Maart 2017 – Skietdag – Mooinooi 
 
Alle lede is welkom! 
Inskrywings begin om 08h00 
Handwapens – afstande wat geskiet gaan word is:  5,7, 9 en 12m 
Geweerskiet - .223 en groter kalibers se afstande is:  50, 100 en 150m 
 
12 tot 14 Mei 2017 – Landsberaad – Holfontein 
 
Alle lede word uitgenooi! 
Program sal beskikbaar wees in ons volgende Sweepslag 
 
24 tot 26 Februarie 2017 – Majubafees – Volksrust 
 

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE  
(‘n Vereniging ingelyf onder artikel 21) 
Registrasienommer: 2002/031756/08 

By die Department van Onderwys as ‘n Privaat Tersiêre Onderwysinstelling geregistreer kragtens die Wet op Hoër Onderwys, 1997 
Registrasienommer 1999/HE08/001 

Farendenstraat 430 Tel. (012) 344-3960/1/2 Posbus 11488 
SUNNYSIDE Faks. (012) 344-5480 HATFIELD 

0002 E-pos: info@apa.ac.za 0028 
Webblad: www.apa.ac.za 

 
18 Januarie 2017  
 
Geagte Volksgenoot  
 
Hiermee nooi ons u, u familie en/of organisasie om tydens die jaarlikse Majubafees van 24 tot 26 Februarie 2017 saam met ons 
God se genadige beskikking tydens die Slag van Amajuba in 1881 te kom herdenk. 
  
MAJUBAFEES 2017  
PLEK: AAN DIE VOET VAN MAJUBA, NET BUITE VOLKSRUST  
DATUM: Vrydag 24 Feb 2017 tot Sondag 26 Feb 2017  
 
Die jaar 2017 is ‘n besondere gedenkjaar:  

•  Dit is die drie-en-dertigste agtereenvolgende jaar wat die Slag van Majuba (27 Februarie 1881) op ‘n 

besondere wyse herdenk word. Die fees in sy huidige formaat het in 1985 begin. Dit is nou reeds ’n instelling vir alle 

belangstellendes om jaarliks (op Majubadag, 27 Februarie, of die naaste naweek daarvoor of daarna) die oorwinning 

van die Boere by Majuba te herdenk.  

•  Ons vier ook die 500ste herdenking van die Hervorming. Op 31 Oktober 1517 het Martin Luther sy 95 

stellinge teen wanpraktyke in die destydse Rooms-Katolieke Kerk teen die deur van die kasteelkerk in Wittenberg 

vasgeslaan. Dit was die vonk wat die vuur van die Reformasie aan die brand gesteek het. Daaruit het kerke op 
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protestants-gereformeerde grondslag gevestig, na vore gekom. Dit is met hierdie protestants-gereformeerde geloof 

waarmee Jan van Riebeeck na die suidpunt van Afrika gekom het om ‘n verversingspos hier te begin. Die 

Afrikanervolk, wat uit hierdie aksie gebore is, is dus as’t ware met die Bybel en die gereformeerde belydenisgeskrifte 

in die wieg gebore. Dit is ook hierdie geloof wat ons voorouers in 1881 gedra het in hulle strewe na en stryd om 

onafhanklikheid van die Britse oorheersing.  

 

Majubafees 2017 gaan DV die volgende programhoogtepunte bied:  

 

•  Samesyn met volksgenote vir wie die Christelike geloof en volkseie strewe van die Afrikaner 
belangrik is.  

•  Vrydagaand begin met die opening en kransleggingseremonie by die monumentkoppie, waarna die 

jeug met fakkels die berg bestyg.  

•  ‘n Skyngeveg Saterdagmiddag, Boer teen Brit soos 136 jaar gelede!  

•  Perdekommando’s met ‘n vaandelparade.  

•  Skyfskiet vir oud en jonk.  

•  Skrifoordenking Sondagoggend  

 

Die vele hoogtepunte op die feesprogram (sien aangehegte program) sorg elke jaar vir onvergeetlike herinneringe vir 

oud en jonk. Dit is hierdie herinneringe van bergklim, nuuskierig luister na die uiters interessante historiese gebeure, 

lekker saamkuier en heerlike samesang wat ons roep om telkens terug te keer na Majuba.  

Ons vertrou dat u so opgewonde soos ons is om hierdie jaar die Majubafees ‘n grootse viering van ons ryke 

geskiedenis te maak. Ons sien uit daarna om u aan die voet van Majubaberg te ontmoet.  

 

Warm Majuba-groete  

 

AP Akademie 
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Ons verken ons land ...Volksrust 
 

 
 
 

Country South Africa Established 1881 

Province Mpumalanga  Area[1] 

 District Gert Sibande  • Total 25.43 km2 (9.82 sq mi) 

Municipality Pixley Ka Seme Elevation 1,660 m (5,450 ft) 

  Population (2011)[1]  

   • Total 24,281 

   • Density 950/km2 (2,500/sq mi) 

Racial makeup (2011)[1] First languages (2011)[1] 

 • Black African  • Zulu 72.4% 

 • Coloured  • Afrikaans 15.8% 

 • Indian/Asian  • English 4.4% 

 • White  • Sotho 1.7% 

 • Other  • Other 5.7% 

 

 

Postal code (street) 2470  

 PO box 2470  

 Area code 017  
 

 
 
 
 
 
Volksrust is a town in the Mpumalanga province of South Africa near the KwaZulu-Natal provincial border, some 

240 km southeast of Johannesburg, 53 km north of Newcastle and 80 km southeast of Standerton. 
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The town was laid out in 1888 on the farms Boschpad Drift, Rooibult or Llanwarne, Verkyk and Zandfontein, and 

proclaimed in 1889. Municipal status was attained in 1904. It has 

important beef, dairy, maize, sorghum, wool and sunflower seed industries. 

Dorothea de Jager, daughter of Dirk Uys, one of the battle victims, named the town Volksrust (Nation's Rest) and 

probably refers to the citizens resting here after the Battle of Majuba on 27 February 1881,[2] when 

the Transvaal won its independence back from the British. During the Second Boer War the British built 

a concentration camp in Volksrust, where many Boer women and children died. 

The Miss World 2014, Rolene Strauss, was born here. 

 

 
 

SAR Class 19D 2696 4-8-2 plinthed in Volksrust, 2 June 2005 
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Lag saam met ‘n tong in die kies 
 
 
PARASPODAKIANS is styl figure waarvan die tweede deel 'n ongewone wending het. 
 
 Soos: 
 
1.  As ek met jou saamstem, sal ons albei verkeerd wees. 

 
2. Hulle begin die aandnuus met "Goeienaand"  en vertel jou dan hoekom dit nie  

een is nie. 
   
3. Om iemand se idees te steel, is plagiaat. Om baie mense se idees te steel, is   

 navorsing. 
 

4.  Vroue sal eers mans se gelyke wees as hulle kaalkop met 'n bierpens in die  
 straat kan loop en steeds dink hulle is sexy. 

 
5.  Agter elke suksevolle man is sy vrou. Agter die val van 'n suksesvolle man is  

 daar gewoonlik 'n ander vrou. 
 

6. 'n Skoon gewete is die teken van 'n swak geheue. 
 

7. Ek was altyd onseker. Nou twyfel ek. 
 
8. Nostalgie is nie wat dit was nie. Dit het ook geen toekoms nie. 
 
9. Ek argumenteer nie met jou nie, ek verduidelik net hoekom jy verkeerd is. 
 
10. Om in jou garage te staan,maak nie van jou 'n kar nie. Kerk toe gaan maak ook nie van jou 'n Christen 

nie. 
KENNISGEWING BY 
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Uit die Leier se pen 
 
 

VEG TEEN DIé WAT ONS VRYHEID BEDREIG 
 
 

Ons land is van kop tot tone verrot van die bedrog-en- dan -staan pres.  Jacob Zuma voor ‘n skare van duisende en  

luidkeels aankondig dat korrupsie uitgeroei word, terwyl hy self agter die deurstaan. 

Die Regering self is ‘n vrot spul en elke Suid-Afrikaner moet daaroor bekommerd wees.  Kort-kort word die witmense 

deur Zuma aangeval.  Na regstellende aksie word gereeld verwys, dat daar te veel wit mans in bestuursposte is, maar 

kyk om jou rond en besluit self:  Wie ry die blinkste en duurste motors? 

 

‘n Totale vergryping aan en vermorsing van finansiële bystand terwyl diegene wat dit so bitterlik nodig het, nog verder 

die grond ingetrap en verarm word deur ‘n diktator. En weer swyg die wêreld! 

Geen wonder mense is bang vir wat die land se toekoms vir jou en jou kinders in hou nie. 

 

Aandag asseblief!  Hier volg ‘n noodberig : 

 

Elke regdenkende en behoudende wit burger en alle vrywilligers word opgeroep tot weerstand teen alle korrupsie, 

misdaad en magsvergrype. 

Daarom is dit inderdaad vandag ‘n noodtoestand in ons geliefde land.  Teen die wurms in ons lande 

(kommandoherfswurm) en teen die wurms in die regering.  Elkeen van ons moet vandag gereed maak om dié pes te 

bestry wat die vrug van die demokrasie  bedreig waarvoor ons op die grens, in die  “struggle” en op die plase geveg 

en gesterf het – ons vryheid. 

Vryf solank die wapens vir die weerstand blink – jou stem, jou intellektuele vermoë, jou vryheid om altyd vir reg en 

geregtigheid op te staan, jou gereedheid om te veg met al die mag wat demokrasie jou bied teen die plunderaars wat 

dreig om alles wat met bloed verwerf is, te verwoes. 

Sowat 100 mense met geestesiektes sterf in ANC-martelhuise, boere word wreed gemartel en mense daagliks 

verkrag, vermink en vermoor.  En al wat die diktator kan doen is om die veiligheidsmagte te kry om homself te 

beskerm. 

 

Laat ons opstaan teen die pes wat ons vryheid bedreig.  Laat ons weerstand bied teen die Grondwetlike vergrype wat 

plaasvind. 

 

Die tyd is nou daar! 

Leier van die AWB. 
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Uit die Woord 
 
 
 

Psalm 86 
 
 

Geroep om hulp. 

Here, neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. 

2  Bewaar my siel, want ‘n gunsgenoot is ek; U, my God, verlos u kneg wat op u vertrou. 

3  Wees my genadig, o Here, want ek roep U aan die hele dag deur. 

4  Verbly die siel van u kneg,want tot U, o Here, hef ek my siel op. 

5  Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat u aanroep. 

6.  Here, luister na my gebed en let op die stem van my smekinge. 

7  In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my. 

8  Daar is niemand soos U onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie. 

9   Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u Naam eer; 

10 want U is groot en doen wonders, U alleen is God. 

11  Leer my, Here, u weg: ek sal in u waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van u Naam. 

12  Here, my God, ek wil u loof met my hele hart en u Naam vir ewig eer; 

13  want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. 

14  o God, vermeteles het teen my opgestaan, en ‘n bende tiranne soek my lewe;  en hulle stel U nie voor hul oë nie. 

15  Maar U, Here, is ‘n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. 

16  Wend U tot my en wees my genadig;  gee u sterkte aan u kneg en verlos die seun van u diensmaagd. 

17  Doen aan my ‘n teken ten goede, sodat my haters dit sien en beskaamd kan staan, omdat U, o Here, my gehelp 

en getroos het.  
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Na aanleiding van ‘n publikasie geskryf deur Paul Kruger, (Regsverteenwoordiger van die Afrikaner- 
Boerevolksraad) om buitelandse bemiddelling te bewerkstellig in die eis van die Afrikaner-Boerevolksraad om 
sowereine selfbeskikking met die regering van die dag in Suid-Afrika te bewerkstellig;  Prof., Dr. A D Pont se 
repliek op die uitgawe soos gepubliseer in Februarie 2017 KOERS In Leer- en Lewenskwessies. 

 
’N BUITENGEWONE PUBLIKASIE 

 
Prof., Dr. AD Pont 

 
Die publikasie: Settlement of the Boer-Afrikaner People’s claim to territorial selfdetermination. Inviting International 
Intervention, van die hand van mnr Paul Kruger is ’n indrukwekkende en omvangryke werkstuk van 

ons geskiedenis van die afgelope 40 jaar. Hy beskryf die stryd vandat die Boere-Afrikanervolk, dit wil sê dié Afrikaners wat hulle 

aanspraak op selfbeskikking in ’n eie vaderland in Suidelike Afrika nooit prysgegee het nie en al die beloftes wat aan hulle gemaak 

is en nooit nagekom is nie. Die Afrikaner, so word betoog en aangetoon, het ’n regmatige eis en dit word ook ondersteun deur 

uitsprake van die NP-regering, die internasionale gemeenskap én erkennings van leiersfigure van die ANC-SAKP-alliansie. 

Vandaar die beroep wat nou weer op die internasionale gemeenskap gedoen word om op te staan vir die behoud en voortbestaan 

van ’n volk in ’n eie vaderland. 

 

Om die saak te verduidelik word die Afrikaner se volks-wording en sy geskiedenis in Afrika vanaf 1652 vertel om so aan te dui hoe 

die Afrikanervolk ontstaan en gegroei het. Daarby word ook aandag gegee aan die koms van die Bantoe na Suidelike Afrika en 

daarop gewys dat hulle eers in die 1770’s by die Visrivier (in die Oos-Kaap) met die Afrikaner kennis gemaak het. 

 

Met hierdie uiteensetting word die haat teen die Afrikaner, wat so diepgewortel is in die Engelse denke, verduidelik as die gevolg 

vanuit Engeland se voortdurende pogings om die Afrikaner uit te wis vanweë sy verset teen onderhorigheid aan die koloniserende 

moondheid. Dit begin in 1806 en duur voort tot vandag. Die deurlopende kenmerk van Engeland se stryd teen die Afrikaner was dat 

die Engelse van die begin af die steun van die swart volkere van Afrika probeer inspan het om die Afrikaner klein te kry. 

 

Die ontdekking van die enorme minerale rykdomme in die binnelande van suidelike Afrika het die hebsug van die Engelse 

aangewakker en lei tot ’n hele aantal militêre botsings en uiteindelik tot die Engelse Oorlog van 1899 – 1902 wat deur Engeland 

gevoer word omdat die Boere glo die Engelse mynwerkers in Transvaal “onderdruk” het. Gedurende daardie oorlog het Engeland, 

met sy professionele leër en sy swart hulptroepe, die Afrikaner se vaderland verwoes deur die Boere-plase te verniel en om die 

vegtende Boere se vrouens en kinders – meer as 26 000 van hulle – in konsentrasiekampe onder Engelse sorg te laat doodgaan. 

Dit was na daardie oorlog wat die Engelse Hoë Kommissaris, Lord Alfred Milner, gedreig het: “... to wipe out all traces of 

Afrikanerism.” Dit het, so lyk dit, die konstante faktor gebly in (koloniale) Engeland se siening en beleid ten opsigte van die vryheid-

soekende Afrikaner-volk tot vandag toe. 

 

Dit val op dat na die Verkiesing van 1948 die Afrikaner ’n beleid gevoer het om tuislande vir die swart volke te skep waar hulle 

hulleself kan wees. Terselfdertyd is hulle gesteun om só ’n toekoms vir hulleself te skep. Die beleid het beter geslaag as die beleid 

wat Engeland en ander moondhede ten opsigte van hulle kolonies in Afrika gevolg het. Maar dit was glo onderdrukking ... want die 

enorme bodem-rykdomme van Suid- Afrika moes uit die besit en beheer van die Afrikaner geneem word of dit nou tot voordeel van 

die swart volke sou wees of nie. 
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’n Interessante onderdeel van hierdie uiteensetting is, byvoorbeeld, die vermelding hoe vanaf 1948 (toe die Afrikaner se Nasionale 

Party aan bewind gekom het) die Engelstalige pers, wat in hoofsaak die besit was en beheer is deur die groot Engelse 

mynmaatskappye van die Witwatersrand, telkens met halwe waarhede die wêreld opgesweep het teen die Afrikaner. Dit bly 

merkwaardig oor hoe die wêreld in 1960 as ’t ware aan die brand gesteek is oor die gebeure by Sharpeville terwyl die 

voorafgaande gebeure by Cato Manor, wat direk met dit in verband staan, weggelaat is. 

 

Netso word met die verslae oor die amok-makery van 20 000 “skoolkinders” in 1976 in die strate van Soweto om Afrikaans as 

onderrigtaal op hulle skole te verwyder, nooit vermeld dat in ses van die sewe skole in Soweto,  Afrikaans daar nié as onderrig-taal 

gebruik is nie. 

 

Die slotsom waartoe die skrywer dan kom, is seker nie onredelik as hy op bl. 89 van die boek onder bespreking, stel: “Yet again, in 

the ‘Special Case’ of South Africa’s homeland policy, there was only one acceptable plan for the international community and the 

power-hungry ANC: Preserving the British colonialist creation ‘South Africa’  here the concept of Black skin (not the various Black 

ethnicities sets the norm) so as to ensure Black majority rule over the entire country ... This was in fact a deeply racist attitude, 

deviating completely from the global principle that people have the right to self-determination and not races, but this was of no 

concern to anyone on the international stage.” 

 

’n Volgende saak wat ook aangeroer word, is dat die Afrikaner in ons dae, net soos in die verlede, deur propaganda en onderlinge 

verdeling teen mekaar in die harnas gejaag moet word. Dan is dit ook nogal trietsig om te sien hoe Afrikaanssprekendes, wat op 

stoflike vlak dalk skade sou ly as die beleid van Afrikaner-selfbeskikking ’n werklikheid sou word, van die eerstes was om die 

handhawing van Afrikaner-selfbeskikking as “ouderwets” en onaanvaarbaar verwerp het.  

  

Dit was die sogenaamde “verligte” Afrikaners wat na 1966 die leiding op politieke, kulturele en kerklike vlak oorgeneem het en teen 

die konserwatiewe Afrikaner gedraai het. Dit het nogal laat dink aan daardie dae toe genl. Jannie Smuts die Afrikaner, agter 

Engeland aan, in die Tweede Wêreldoorlog ingesleep het. Toe, soos nou weer, het die bewindhebbers hulle rug gedraai op die 

Afrikaner se geestelike en stoflike erfgoed. 

 

Dit was pres. FW de Klerk wat plegtig in 1987 en in 1989 belowe het dat die ooreenkomste wat hulle sou bereik in die 

onderhandelinge met die ANC, aan die blanke kiesers vir goedkeuring sou voorgelê word vóórdat die onderhandelinge gefinaliseer 

sou word! (bl. 109 – 110). So is die Afrikaner om die bos gelei en sy vertroue in sy politieke leiers misbruik om die Afrikaner se 

totale erfenis wat teruggaan na 1652, op ’n hellende vlak geplaas. Uiteindelik het die regerings-onderhandelaars omtrent alles 

prysgegee en het van pres de Klerk se poging om ’n soort federale struktuur te skep met wigte en teenwigte, volkome misluk. 

 

Die skrywer gee in hierdie verband ook aandag aan die weerstand wat die Boere-Afrikaner, die konserwatiewe Afrikaner wat nie sy 

selfbeskikkingsreg wou prysgee nie teen hierdie gang van sake probeer bied het. Dit word vanaf bl. 118 behandel en die Boere 

Krisis-Aksie en die Afrikaner Volksfront word bespreek asook die probleme wat hulle moes oorkom. 

 

Tog gebeur die merkwaardige dat ’n Memorandum van Verstandhouding deur die ANC en AVF geteken is waarvolgens aandag 

gegee sal word aan die Boere-Afrikaner se ideaal van selfbeskikking. Daar word 

selfs vermeld dat Mandela die gedagte (tydelik?) ondersteun het ... bl. 124-125. 

 

Verder word ook ’n netjiese beskrywing gegee aan die manier waarop die ANC die twee tuislande Venda en Bophuthatswana, 

gedestabiliseer het omdat hulle hul onafhanklikheid wou handhaaf. Met die hulp van die regering is hulle deur interne onrus en 
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militêre ingrype, weer deel van Suid-Afrika gemaak en so is die federale opsie vernietig. Hier word aandag gegee aan die optrede 

van die Afrikaner Volksfront wat deur pres. Mangope gevra is om hulp en die bydrae asook dit wat wat die AWB gemaak het.  Juis 

hierdie gebeure in Boputhatswana het genl. Constand Viljoen wat die leier van die AVF was oortuig dat moontlike militêre opsie om 

die gang van sake te stuit, nie ’n opsie is nie. Daarom het hy hom by die Vryheidsfront gevoeg om op die politieke vlak weerstand 

te bied. 

 

’n Belangrike faset van hierdie verhaal is die beskrywing van genl. Constand Viljoen se onderhandelinge met die ANC-leiding sodat 

daar op 23 April 1994 ’n Akkoord oor Afrikaner-selfbeskikking tussen Afrikaner- Volksfront, die SA regering en die ANC tot stand 

gekom het. Daar is bepaal dat die ideaal van Afrikaner-selfbeskikking verder gevoer sal word as die Vryheidsfront 31% van die 

steun van kieserskorps sou kry in die algemene verkiesing van 1994. Te dit blyk dat daardie steun 41% was,is daardie ooreenkoms 

sorgvuldig onder die mat gevee ... en so het dit gegaan met die Volkstaatraad wat in 1994 geskep is soos ooreengekom is en op 31 

Maart 1995 eensydig weer afgeskaf is! 

 

In die finale grondwet van 1996 word die saak van ’n moontlike Volkstaat nog genoem en daarby bly dit... Daarom het die skrywer 

in hierdie publikasie weer die saak sterk op die voorgrond gebring. Dit maak hierdie werk juis van soveel belang vir elke 

regdenkende Afrikaner want die ideaal van selfbeskikking vir die Afrikaner het nog lank nie uitgesterf nie. 

 

Die lot van die Inkatha-Vryheidsparty van Buthelezi in Natal, wat ook nie geneë was om sondermeer onder die juk van die ANC te 

buk nie, word hier nie so uitvoerig behandel nie omdat die Afrikaner nie so direk daarmee 

gemoeid was nie. Maar Anthea Jefferey het in haar werk, Peoples’ War, Johannesburg 2009, uiteengesit hoe daardie Party 

lamgelê en uiteindelik geknak is deur die manier waarop die ANC met sy “necklace”-metodes die 

leiers op grondvlak en die weerstand teen die ANC-beleid, uitgewis het. 

 

’n Belangrike deel van hierdie uiteensetting is juis die bespreking van die pogings wat aangewend is om selfbeskikking vir die 

Afrikaner te bekom. Maar al die sogenaamde internasionale “waarborge” van volke se reg tot selfbeskikking, so lyk dit, geld alle 

mense en volke behalwe die Afrikaner!  Hier in Suid-Afrika is die maatstaf, so lyk dit, die rasse-maatstaf. 

 

Die historiese relaas word voortgesit deur die mededeling oor die skepping van die Volksraad uit die samewerking van die 

verskillende partye onder die Boere-Afrikaner wat die stryd om selfbeskikking nie wil prysgee nie. 

 

Die werk word afgesluit deur ’n uitvoerige hoofstuk oor Die Rassisme van die ANC-regime asook Bylaes, Kaarte en ’n Bibliografie. 

 

Hierdie publikasie is van groot waarde en belang juis omdat dit so ’n sorgvuldige beskrywing is van die stryd wat die Volksraad voer 

om die selfbeskikkingsreg van die Afrikaner as ideaal hoog te hou en dit te probeer verwerklik. Dit sou van enorme waarde wees as 

hierdie werk ook in ’n makliker-hanteerbare formaat uitgegee sal word. Die huidige folio-grootte hanteer nie so maklik nie en omdat 

dit vir elke Afrikaner van belang is om kennis van hierdie werk te neem, sal dit goed wees as hierdie werk so wyd as moontlik 

beskikbaar sal wees. Ten slotte net nog dit: ’n Besondere woord van dank kom mnr. Paul Kruger toe vanweë die groot werk wat hy 

in hierdie verband gedoen het en die Volksraad wat die publikasie moontlik gemaak het. Op hierdie stadium kan hierdie werk bestel 

word by die Volksraad se kantore waar die telefoonnommers is: 079 740 7214 en012 803 0712. Die boek kos R250 –  posgeld 

uitgesluit. 
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Esegiël, Siener en Trump 
 

Adriaan Snyman - Gepubliseer 13  Februarie  2017 
 
 

 
 
Ons lees in Esegiël 37 dat God die profeet na ’n laagte geneem het wat vol dor bene was en waar Hy die profeet 
bevel gegee het om oor die bene te profeteer sodat hulle weer lewendig kan word. 
 
Nadat Esegiël geprofeteer het, was daar ’n geruis en ’n beroering en elke been het na sy been gekom met senings op 
hulle en vlees en ’n vel is oor hulle getrek; maar daar was geen gees (lewe) in hulle nie. 
 
Esegiël word toe aangesê om tot die gees te profeteer: “Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie 
dooies, dat hulle lewendig kan word.” 

 
En hy het geprofeteer en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan—’n ontsaglike groot leër! Toe sê 
God vir Esegiël: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons bene is verdor, en ons 
verwagting is verlore; dit is klaar met ons! 

 
Maar juis in hierdie ‘verlore’ toestand kry hulle die belofte dat Hy hulle na Hom sal terugbring, want “Ek sal my 
heiligdom (tabernakel) in hulle midde vestig vir ewig … 
So sal hulle dan vir my ‘n volk wees, en Ek vir hulle ‘n God wees…” 
 
Net soos Esegiël het Siener van Rensburg ook geprofeteer dat daar twee leiers vir sy volk sal opstaan. Die een in 
bruin en die ander in grys. Eersgenoemde sal die volk wakker maak en versamel, terwyl laasgenoemde hulle geestelik 
sal opwek om weer die knie voor Hom te buig. 
 
Ons het dit ook by Bloedrivier gesien met Andries Pretorius en Sarel Cilliers. 
 
Daarom wil ek my verstout om te sê dat ons met die huidige gebeure in Europa, Rusland en Amerika ’n merkwaardige 
beeld gekry het van ‘dor bene’ wat bymekaargebring word om uiteindelik weer ‘lewendig’ voor hulle Skepper te staan. 
 
Ook is daar min twyfel dat die blanke Westerse wêreld al jare lank geestelik niks anders was as dor, doodsbeendere 
wat oor die aarde (laagte) verstrooi gelê het nie. 

Die ondergenoemde regsgesinde leiers waarskynlik elkeen ’n tipe van Siener se ‘man in bruin’. 
 
Want kyk ons na wat in Europa plaasvind, sien ons as’t ware die eerste fase van Esegiël se profesie waarin die 
verskillende volke agter behoudende leiers versamel. Mense soos Geert Wilders (Nederland), Norbert Hofer 
(Oostenryk), Marine Le Pen (Frankryk), Beppe Grillo (Italië), Siv Jensen (Noorweë), Nick Griffin, (Brittanje), Udo Voigt 
(Duitsland), So ook is Poetin van Rusland en nou ook Trump van die VSA se hooftaak dus niks anders as nie as om 
hul medevolksgenote uit hul doodslaap op te wek nie. 
 
En ek glo die Vader gebruik hierdie leiers ook net as instrumente vir hierdie doel; want na wat ons hoor en sien, is nie 
een van hulle geestelik toegerus om hulle volgelinge tot Hom te laat terugkeer nie. 
 
Daarvoor moes Esegiël die ‘Manne in Grys’ vanuit al vier windrigtings roep om ‘lewe’ in hulle te kom ‘blaas’. En óns 
‘man in bruin’ sal soos ’n Moses van ouds ’n ware ‘geroepene’ wees wat die Boervolk met woord en daad sal wakker 
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skud, versamel en ook geestelik sal lei totdat hulle weer (soos by Bloedrivier) die knie voor God buig en dan gewilliglik 
enduit elke tree van die smeltkroes-pad met Hom sal gaan. ’n  Pad wat opnuut, soos byna 180 gelede, van Dingaan 
se kraal af tot op die walle van Bloedrivier sal loop… 

 
Die verderwer se heerskappy. 
 
Op ’n dag het ’n heidense koning Jakob (Dingaan) Zuma, opgestaan en gesê: “Deur die krag van my hand het ek dit 
gedoen en deur my wysheid, want ek is verstandig; en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade 
het ek geplunder; en die wat op trone sit, het ek soos ‘n maghebber neergewerp. (Jes. 10:13). 
 
Hierdie vernietiging van ons landsgrense, die stroping van ons voorrade en die onttroning van volksleiers het 40 jaar 
gelede (1966) in alle erns begin. En ons is met leuens en valse beriggewing gebreinspoel om dit maar gelate te 
aanvaar. 
 
Siener het voorspel dat dit nog ons voorland sou wees toe hy in ’n gesig ’n dik muur gesien het, met agter die muur ’n 
hewige vuur. Die muur is, volgens hom, die Sensuurraad. Hy sien ook dis donker omdat al die kerse van inligting 
doodgeblaas is — dit beteken ons word willens en wetens deur die media mislei, bedrieg en belieg — met ander 
woorde die inligting wat aan ons oorgedra word, is alles vals (in Trump se woorde ‘fake news’) — want niemand weet 
meer wat in die wêreld aangaan nie.  Hy het ook gesê al hierdie dinge sal saamval met ’n wêreldwye toename van 
geweld en bloedvergieting wat sal voortvloei uit hernieude rasse-onluste; en hy het geprofeteer dat dit in Europa gaan 
begin, waarna dit oor die res van die wêreld sal versprei:  (Aan die Weste kant (Europa) is een wit doek (’’n simbool 
van rasegtheid) Toe gaan die wit doek oop en toe is daar wit boontjies in, (wit boontjies verwys na mense met 
dieselfde erflike eienskappe — in hierdie geval die blankedom) en die (boontjies) gaan oor die hele wêreld —m.a.w. 
patriotisme en nasionalisme sal teen alle verwagting in wêreldwyd toeneem). 
 
Die Britse eerste minister Theresa May het in ’n onlangse mediaverklaring as ’t ware die Siener se profesie bevestig 
toe sy gesê het “…die Verenigde Koninkryk en Amerika moenie inmeng in ander lande se sake nie en ook nie probeer 
om die wêreld na hulle beeld te verander nie.” Hiermee het sy erken die dae getel is dat Brittanje en die VSA 
soewereine lande kan dwing om te verander soos hulle dit wil hê. 
 
Die Alwyse het lankal geweet sy ‘wit boontjies’ kan nié met die bont-, swart- en anderkleurige boontjies meng nie en 
daarom gaan Hyself weer grense tussen die nasies instel. 
 
Ons beleef nou die tyd waarvan Jesaja gepraat het: “En soos ’n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat 
niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe…” (Jes. 13:14). 
 
Dis ook die begin van die heiden se ondergang. (Num. 20:24). Hy het sy regverdige kans gehad, sodat hy nie later 
voor Yahweh kon staan en sê: “Ek is nooit die kans gegun om te wys waartoe ek in staat is nie!” Maar soos verwag 
kon word, het hy sy ‘kanse’ verspeel, want as die geskape verderwer, kon hy niks anders doen as om net te plunder 
en te verniel nie. 
 
Eeue lank is die patriot-nasionalis deur die liberale demokraat en sy gunsgenoot (die verderwer) verdruk, verag, 
verguis en met allerhande diaboliese wette gedwing om wat sleg is goed te noem en wat goed sleg; om te sê die 
duisternis is lig en die lig duisternis, en dat bitter soet smaak en soet bitter. 
 
 
Dit was eers met die verskyning van die Nasionale Front Party (1972) in Frankryk wat vir ons gewys het dat die tyd 
van die linkse dwaas verby is en dat die regse wyse begin ontwaak. Hy het eensklaps besef hy is nog ’n volk in eie 
reg, met ’n eie identiteit en dat hy oor ’n eie vaderland beskik. Die bordjies is nou verhang en dit lyk of die regse leier 
van die NFP, Marine Le Pen, ’n baie goeie kans het om in Mei vanjaar die Franse verkiesing te wen. 
 
Ander Europese lande waar Siener die ‘wit boontjies’ sien uitloop het, is Duitsland met sy Alternatief vir Duitsland 
Party. Die leier Frauke Petry, het hieroor een aand in Bavaria aan haar gehoor gesê: “Het jy homofobiese, 
xenofobiese en buitengewone regse neigings? Dan het jy na die regte plek gekom. Dankie vir jou stem!” Sy word 
beskou as die gewildste leier sedert Adolf Hitler. 
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Die Nederlandse Party vir Vryheid onder leiding van Geert Wilders, eis dat alle Islamskole in Holland gesluit word en 
dat die etnisiteit van elke Nederlandse bewoners aangeteken word. Tydens ’n meningspeiling in November het die 
party die voortou geneem vir volgende jaar se verkiesing. 
 
Die Goue Dagbreek Party (Golden Dawn) in Griekeland se leier, Nikos Michaloliakos, is in September saam met 
ander partylede in hegtenis geneem op grond daarvan dat hulle Nieu-Nazisme en geweld aanblaas. Maar die party 
strewe net daarna om Griekeland en die volk se eeue oue tradisies weer aan die Grieke terug te gee. 

 
Net so het verregse partye in Swede, Oostenryk, Hongarye en Slowakye ook in die afgelope tyd ontwaak en vinnig 
opgang gemaak. Maar die ‘wit boontjies’ het nie daar bly lê nie. Dit het na die res van die wêreld versprei, net soos 
Siener voorspel het. Wladimir Poetin het op die toneel verskyn as ’n man wat lojaal is teenoor sy volksgenote en 
openlik erken dat alles wat hy doen, doen hy vir sy God, sy volk en Moedertjie Rusland. 
En kort voor lank het die wit boontjies op Amerika se strande uitgespoel en was Donald Trump die een wat dit 
opgevang het.  Die ‘wit boontjiegolf’ kan nie meer gestuit word nie! 
Asof hy Siener se gesig in verband met die vals, verdraaide nuusmedia onder oë gehad het, het Trump verlede 
maand die volgende skrywe aan Fake News-CNN gerig: 

 
“Dear CNN:  
“We’re hosting the Deploraball at the Press Club because we support quality journalism. We sincerely want to rebuild 
trust with the media. Unfortunately, we feel your coverage during the election was biased to the point of being 
irresponsible. We question your integrity as an institution of journalism. Therefore, we will not be issuing you press 
passes.  
“Please note that this is not a partisan issue. We have issued passes to journalists from the New Yorker, New York 
Magazine, FOX, and others. We simply want to be covered fairly and have no confidence that you would do so.” 
 
 Obama in samewerking met Hillary Clinton, George Soros, CNN en ABC News het alles in hul vermoë gedoen om ’n 
wêreldkonflik met die revolusie in die Oekraïne te begin, maar hulle poging is deur pro-Russiese betogings in Feb. 
2014 in die wiele gery. 
 

Die vrou en die adder. 
 
Fox News het al so ver terug as 13 September 2001 die lugaanvalle op die New Yorkse Handelsentrum beskryf as die 
openingskote vir die begin van die 3de Wêreldoorlog.  Vandag lyk dit of Fox News nie so ver verkeerd was nie, want 
op 3 Maart 2003 val Amerika Irak binne om Saddam Hoessein te onttroon. Hy word op 30 Desember 2006 vermoor, 
maar pleks daarvan dat die oorlog beëindig word, het dit nie net onverpoosd voortgegaan nie, maar is verskeie ander 
Arabiese lande, soos Tunisië, Egipte, Yemen, Libië en Sirië ook aangeval en verwoes. 
 
Op 29 Aug. 2010, het die Libiese leier, kolonel Muammar Gaddafi in ‘n toespraak in Rome die Weste en veral NAVO 
profeties gewaarsku dat onwettige immigrante uit Afrikastate en die Ooste Europa nog in ‘n Nuwe Afrika gaan 
verander… “Europa loop die risiko om ‘n swart staat te word,” het hy gesê.“En ons het die Europese Unie se hulp 
nodig om hierdie Leërmag barbare te stuit. Wat gaan blanke Christene se reaksie wees oor die inval van hierdie 
verhongerde, onopgevoede barbare? Ons moet saamwerk om iets daaraan te doen!” 
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In plaas daarvan om na hom te luister, is hy in Oktober 2011 wreedaardig deur Amerikaansgesteunde rebelle 
vermoor! 
 Maar Gaddafi was reg, want sedertdien het miljoene onwettige immigrante Europa uit Afrika en die Ooste 
binnegestroom.  Miskien het Trump nie Gaddafi se profetiese waarskuwing vergeet nie, want kort na sy inhuldiging, 
het hy ’n byna soortgelyke profetiese boodskap aan sy mense oorgedra:  Onder die opskrif: “Donald Trump Just 
Released Horrifying Video to Warn Americans — Claims He ‘Had to Do It’…” het hy die Amerikaanse volk met ’n ou 
sprokiesverhaal laat regop sit. 
 
Van al die presidente die afgelope eeu was dit net Trump en John F. Kennedy wat erken het dat Amerika op die 
afdraand is en dat hulle iets daaromtrent gaan doen. 
Hierdie besluit het Kennedy sy lewe gekos, terwyl Trump in die eerste twee weke van sy ampstermyn reeds 13 000 
doodsdreigemente ontvang het. In aansluiting by Gaddafi beskou Trump die huidige instroming van immigrante na 
Europa en die gepaardgaande terroriste-aanvalle op blanke Europeërs, as ‘n Trojaanse perd-situasie — die Grieke 
(Moslems) is weer besig om Troje (die Westerse beskawing) binne te val. 
 
Hy vergelyk dit met die sanger Al Wilson se liriek van die vrou en die adder wat in 1968 geskryf is. Volgens Trump hou 
die woorde van die liriek ‘n ernstige waarskuwing in van wat met Amerika (en die res van die wêreld) kan gebeur as 
daar nie betyds opgetree word nie. Aan die hand van Wilson se liedjie het hy sy volksgenote gemaan: “Ons land staan 
op die punt van totale ineenstorting; en uiters dringende en akkurate stappe is nodig om die vernietiging van die 
Amerikaanse leefwyse te voorkom…” 
 
Trump het sedert sy oorname nie net die demokratiese liberaliste in verwarring gedompel nie, maar ook hulle 
geloofwaardigheid verpletter. Hy het die werkersklas se oë oopgemaak vir die verraad en bedrog wat gepleeg is om 
hulle jare lank in armoede en ellende te hou, net sodat die elite in rykdom en weelde kon leef.  Maar dis nie net die 
liberaliste in Amerika wat bloedneus gekry het nie, dit gebeur dwarsoor die wêreld. En uit weerwraak volg die 
‘verontregte’ linkse dwaas die voorbeeld van sy boesemvriend, ‘Meneer de Barbaar’ deur alles waarop hy sy hande 
kan lê, te plunder, brand te steek en te verwoes. 
Trump se verkiesing as president was vir die gepeupel dus net ’n springplank (verskoning) om tot aksie oor te gaan. 
En hulle gaan presies te werk volgens die reëls wat Sal Alinsky in sy boek ‘Rules For Revolution’ in 1971 neergelê het. 
Alinsky se bekendste slagspreuk is dan ook ’n skaamtelose leuen, of liewer ‘fake news’: “Mag is nie wat jy het nie, 
maar wat die vyand dink jy het.” 
 

 
Sal Alinsky  

Een van sy ander ‘reëls’ vir die stigting van anargie is dat jy as betoger nie geëien moet word nie. Ons sien dit op TV 
waar hierdie bendes optree — die meerderheid kruip agter maskers weg.  Hulle word al dekades lank deur die 
Hongaar George Soros met ruim vergoeding tot massa-aksie aangehits. Soros besit sowat 60 organisasies dwarsoor 
die wêreld wat uitsluitlik befonds word om chaos te skep, polisie-optrede aan bande te lê,  revolusies te stook en 
wettig verkose regerings tot ’n val te bring. Oor die jare het Soros-agente al duisende lede vir hierdie doel gewerf en 
vir elke ‘optrede’ word hulle mildelik vergoed. 
 
Maar tog lyk dit of Soros en veral Hillary Clinton dalk eersdaags ander deuntjies gaan sing. Trump het pas die knap 
Amerikaanse staatsaanklaer Trey Gowdy opdrag gegee om Hillary te ‘ondersoek’ en vas te stel of sy haar nie met die 
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e-posdebakel tydens die Benghazi-fiasko aan hoogverraad skuldig gemaak het nie. Dieselfde geld vir Soros met sy 
venynige verset teen Amerika se wettige verkose president —hy sal ook waarskynlik eersdaags daarvoor 
verantwoording moet doen. 
 
Hier by ons pols die verraaiersbloed net so sterk in die are van die verlooptes, indien nie sterker nie, maar hier is nog 
niemand om dit af te bind nie.  Niemand nie! 
 

Die lokasie-sirkus. 
 
Met Donderdagaand 9 Feb. se lokasie-sirkus in ‘n plek wat genoem word die ‘Paarlemint’ het ons ‘n aanskouingsles 
gekry van wat daagliks ook in die res van die land gebeur.  Dit het in 1990 begin toe De Klerk een oggend besluit het 
om Klaas ‘n ‘wardrobe’ pasella te gee waarin daar ‘n suit, ‘n tie en blinkleer Tanino Crisci-trappers was. En van 
daardie dag af het Klaas met rasse skrede gedaal tot wat hy vandag is, Honourable Member.  Die vuisgevegte, 
pepersproei, kopstampe en bloedbekke wat ons vanaand gesien het, was maar net ‘n voortsetting van die Honourable 
Members se vertonings buite die mure van die Paarlemint. Sedert begin 2016 was ons reeds 2680 keer getuie van 
sulke hel-en-paraffien Honourable Member-glansoomblikke! 
 
Het Siener dan nie gesê ons moet na die parlement kyk nie, want dis waar ons moeilikheid gaan begin.,  En asof hy 
dit wil beaam, waarsku Ngaba Bhanga van die Nelson Mandela-baai se burgermeesterskomitee: “Suid-Afrika staan op 
die voorstoep van ’n diktatorskap.” 
 
Maar so stil-stil het daar iemand op die toneel verskyn wat dalk weer aan die Honourable Members hulle Klaas-status 
kan terugbesorg. En daardie persoon is niemand anders as Gerrie Nel nie — die blink ster aan die staatsaanklaer-
hemeltrans.  Hy het mos korte mette van wetsoortreders soos Schabir Shaik en Oscar Pretorius gemaak.  Op 1 
Februarie het hy ‘n kantoor in die Afriforum (alias die Doringbosregering in afwagting) se luukse ‘Nkandla’ in Centurion 
betrek. As ‘n man van geregtigheid is dit dan ook sy hoofdoel om “korruptes wat nie deur die staat vervolg word nie,” 
hof toe te sleep, want hy “wil seker maak dat geregtigheid geskied.”  Die groot vis wat Gerrie en Afriforum natuurlik in 
die oog het, is ongetwyfeld Jakob (hê-hê-hê) Zuma. En dit lyk of sy vervolging Afriforum se eerste tree gaan wees om 
die Doringbosregering (alias Siener se mofskape) in die Paarlemint te kry.  Maar hoe het Siener nou weer gesê: “…ek 
sien ek kap die doringbos wat in ons volk se pad staan af.”  Selfs ‘n briljante Gerrie Nel, lyk my, gaan hierdie keer nie 
die Man op die Regterstoel met sy betoog kan oortuig nie!  En dan? 
 

Is daar nog ’n volk…? 
 
Met die publikasie van Vlug vir die strafgerig deur Francois Richter in 1995, het hierdie gebed by my opgekom: 

 
“Genadige God, waar is daar nog ’n volk met soveel ruggraatlose papperds onder sy manne? 
Waar is daar nog ’n volk wat tjoepstil bly sit en toekyk terwyl sy erfenis, sy kinders, sy geestesgoedere, ja, alles wat 
syne is, voor sy oë geroof en geplunder word? 
Wys my nog die volk wie se parlement deur ’’n skreeuende, dol rowerbende bestuur word! 
Wat alles wegdra wat voorkom en waarvan baie uit die tronke vrygelaat moes word sodat hulle die landsbestuur kon 
oorneem. 
Waar is daar nog so ’n volk? 
Ons wag op ’n Verlosser, ’n Moses, ’n Elia, want ons kan nie meer ons hand voor ons oë sien nie. 
Ons is bannelinge, uitgestoot as bedelaars langs die paaie. 
Ons roep tot God, maar Hy antwoord nie… 
Nou staan ons voor daardie donkerste tyd in ons geskiedenis; ons leiers het namens ons reeds alles was ons s’n was 
en kon wees aan die verderwer weggegee; en die nasies juig daaroor, want dis verby met die Boervolk! Dis verby, sê 
hulle — hy bestaan nie meer nie! 
En juis dan beland hierdie beriggie op my tafel, en ek voel lus om eenkant op ’n klip te gaan sit en huil: 
Die Barragepolisie en ‘n polisiehelikopter saam met die AfriForum-buurtwag en sekuriteitsmaatskappye het Gerhardus 
(Gerrie) Mulder ’n week gelede op die stokkiesdraaipad vasgetrek. 
Voorlopige onbevestigde inligting dui dat Mulder en twee vroue Dinsdagaand 31 Januarie op ‘n Nanescol kleinhoewe 
gekuier het. ‘n Stryery het ontstaan en Mulder het sy vriend mnr. Erasmus, met ‘n mes doodgesteek. Erasmus en 
Mulder was albei uit op borg. 
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Die twee vrouens, Melissa en Mariska, het toe met die lyk agterin die motor rondgery en selfs ’n partytjie in Parys 
gehou voordat hulle Erasmus in ‘n vlak graf in Vaalpark begrawe het. 
Mulder se meisie het egter iemand vertel wat toe die polisie oor die moord gekontak het en hy is kort daarna in 
hegtenis geneem.” 
 

 Is daar nog ‘n volk met ‘n lot 

meer tragies as my volk? 
‘n Volk sonder gewete? 
‘n Volk sonder omgee-liefde? 
‘n Volk sonder koers of rigting? 
‘n Volk sonder hawe of heenkome? 
‘n Volk sonder grense? 
 ‘n Volk sonder erfenis? 
Maar bowe alles — 

‘n Volk sonder God… 
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Gebed vir ons boere in Suid-Afrika 
“Here vandag het U my hart weer kom wakker ruk. Vader op daaglikse basis word ons boere gemartel op die wreedste denkbare maniere. Hul word 

voor die voet vermoor. Gesinne word uitmekaar geskeur. Here ek weet dat U by elke boer stil gaan staan. Maar vandag wil ek bid vir beskerming 

Here U almagtige beskerming oor hul lewens hul huise, voertuie en plaasgrond. Here plaas U engele op elke boer se grond sodat daar geen skade 

of seer meer kan kom nie. Vader ons lewe in 'n stukkende wêreld maar U is ons hoop en ons bergvesting. Vader maak ons boere paraat gee hul die 

nodige kennis en wete om hulself te kan beskerm teen 'n oormag wat verwoesting en moord saai. Here ek pleit U kosbare bloed oor elke vrou, man, 

kind en ouers elke liewe een en ek vra genade Here U onbeskryflike groot genade in hierdie tyd. Here hou ons by U voete. Ons dank U daarvoor, 

 in Jesus Naam bid ek dit Amen”. 

 

Stuur asb hierdie gebed aan sodat ons soveel moontlik mense kan kry om saam ons te bid vir ons boere. 2017 sover ‘n bloedige maand vir ons 

mense. Wees paraat pas julself op en mag die Here elkeen se uitgang en ingang beskerm. 
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