
MEMORANDUM

aan

die Minister van Polisie

vir die aandag van:

die President van die Republiek van Suid-Afrika, ander Kabinet-ministers, en die National 
Executive Committee van die African National Congress

van:

Die Verkennersbeweging van Suid-Afrika

Die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK)

Die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB)

Die Herstigte Nasionale Party van Suid-Afrika (HNP)

Die Kommandokorps

Die Republikeinse Vrouebeweging (RVB)

ONS,  as  deel  van  die  Boere-Afrikanervolk  wat  teen  ons  wil  by  die  huidige  politieke 
bedeling van Suid-Afrika ingedwing word, verklaar as volg:

1.

Die ANC beweer konstant en met groot fanfare, dat dit altyd gestry het vir- en nou heers 
oor  ‘n  demokratiese  staat  waarin  alle  menseregte  verskans  is.  Maar,  die  ANC oefen 
despotiese gesag uit oor ‘n sekere deel van die bevolking – selfs die basiese reg tot lewe 
van hierdie mense, word deur die ANC aangeval. Daardie deel van die Suid-Afrikaanse 
bevolking, is ons Boere-Afrikaners.

2.

Oppervlakkig beskou, mag Suid-Afrika lyk na ‘n demokrasie; maar in werklikheid bevind 
ons onsself in ‘n diktatorskap: As Boere-Afrikaners, kan ons getalle nie die minste invloed 



uitoefen op wie ons regeer, en volgens watse beleid ons regeer word nie. Te midde van 
hierdie politieke onderdrukking, roep die ANC nog uitdruklik sy ondersteuners op om ons 
dood te maak.  Toe Julius Malema “Kill the Boer” laat dreunsing, het die ANC hom ten 
volle ondersteun en selfs gemene saak met hom in die Hof gemaak. Ons kry duidelik die 
boodskap: Die ANC, as die regerende party van hierdie land, wil ons dood hê. Dit moet 
noodwendig lei tot sekere gevolge en tot meer moorde - soos in Delmas; toe ‘n hulpelose 
baba en ‘n bejaarde vrou barbaars verwurg is op die 23ste Mei 2012. Mens kan duisende 
soortgelyke  voorbeelde  hierby  voeg,  EN  ONS HET GENOEG GEHAD VAN HIERDIE 
VOLKSMOORD.

3.

Ons blameer nie die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die algemeen, of swak polisiëring vir 
die moorde op ons mense nie. Dit is onmoontlik vir die Polisie om mense te beskerm wat 
gereeld  in  die  media  gedemoniseer  word  en  by  wyse  van  spreke,  “geoorloofde  wild” 
verklaar  word  deur  niks minder  nie  as die  land se regerende politieke party.  Daarom, 
onder andere, het ons by ‘n kruispad gekom; en is ons klaar met die ANC-regeerde Suid-
Afrika.

4.

Ons  ken  ons  regte  in  terme  van  die  Volkereg.  Ons  weet  die  ANC  kan  nie  ons 
internasionaal-erkende reg op selfbeskikking aanhou skend nie. Ons weet die ANC kan 
ons  nie  teen  ons  wil  in  dwing  om derdeklas  burgers  te  bly  as  ‘n  vorm van  politieke 
verkragting nie. DAAROM EIS ONS DAT DIE REGERING GEVOLG GEE AAN ONS REG 
OP SELFBESKIKKING – ONS EIS ONS EIE STAAT.

5.

In 2011, het die VVK ‘n demokratiese verkiesing gereël van ‘n Boere-Afrikaner Volksraad. 
Hierdie  Volksraad  het  die  Regering  en  die  ANC  reeds  twee  maal  uitgenooi  tot 
samesprekings, sodat ‘n vreedsame skikking vir ons eis om ‘n eie staat beding kan word. 
Tot dusver is daar nie op hierdie uitnodigings gereageer nie. Die deur is (huidig) nog oop. 
Maar, indien die uitnodiging tot samesprekings met ons verkose verteenwoordigers - die 
Volksraad - steeds geïgnoreer word, sal ons regmatig aanvaar dat die ANC-leierskap nie 
geïnterresseerd is in ‘n vreedsame skikking van ons legitieme eis vir selfbeskikking nie. 
Die ANC kan verseker weet: Dít sal nie die end van die probleem wees nie. Dit sal die 
begin wees van ‘n ander fase in ons stryd.

ALDUS GETEKEN EN OORHANDIG AAN DIE OFFISIER VERTEENWOORDIGEND VAN 
DIE  SUID-AFRIKAANSE  POLISIEDIENS  TYDENS  ‘N  OPENBARE  BYEENKOMS  TE 
DELMAS OP DIE 31STE MEI 2012.

Barend Petrus Geldenhuys
(President: Die Verkennersbeweging van Suid-Afrika).        


