
DIE MERK VAN KAIN IN ONS MIDDE 

  

  

Is dit nie interessant hoe jou omgewing of toestande jou persoonlikheid kan verander nie? 

Vat nou maar die blanke “Boervolk“- en die “Afrikaners” hier in ons land. Toe dinge nog goed gegaan het- was 
daar nie soveel tweespalk en verraaiers soos nou nie. Daar was weliswaar verraaiers op die politieke vlak- en 
tweespalk tussen die NP, HNP en Konserwatiewe Party stemmers- maar as geheel het die ou klompie wittes ( nie 
liberale Engelse Durbaniete en Engelse “Cape Dutch” swendelaars ingerelken nie)- saamgestaan waanneer die 
“chips” af was. 

NA die onwettige kaping van ons land en vrywillige oorgawe deur die verraderlike Nasionale Party vir 
omkoopgeld- het die vervolging, uitwissing en volksmoord finansieel en persoonlik teen al wat konserwatief blank 
was- begin. As gevolg van die onverwagse verwikkeling – was die mat skielik onder die blanke 
Afrikaanssprekende uitgeruk- en hy/sy verwaarloos, kaal en sonder heenkome gelos onder ‘n diktatoriale bewind 
van kommuniste en onderpresterende onintellegente Afrikane wat geen benul van die volk se historiese, huidige 
of toekomstige sosiale stand gehad het nie. 

Soos die jare dan verbygegaan het- is baie Afrikaanssprekende blankes onderdruk in die ergste termes- en ‘n 
volskaalse aanslag is teen hom as volk , ras -en persoon geloots deur die swart Afrikaan en sy Britse 
kommunistiese bevelvoerders. Die Afrikaanse blanke is skielik uit sy hele normale lewenswyse geboender- en 
verlate gelaat sonder land of werk. 

As gevolg van die toedrag van omstandighede- het die blanke Afrikaanssprekende eers in sak en as vir die eertse 
10 jaar gele- steeds besig om die skok van verraad en oorgawe na die vyand deur die verraderlike Nasionale 
Party- te verwerk. Stelselmatig het hy stadig deur al die sinnelose moorde op sy mense- die verdrukking en 
onderdrukking deur die Joods/Britse kommunis- en heksejagte deur die swart Afrikaan – opgestaan en homself 
begin aanpas by die huidige omstandighede. 

Soos tyd dan geloop het- het die blanke Afrikaanssprekende begin – kan mens se ” metamorfoseer”( as ek die 
term mag gebruik)- in verskillende nuwe gedaantes om sodoende die stryd om oorlewing te veg en aan te pas by 
sy nuwe omgewing. Party het uitgesak en kon eens nie die paal haal nie- en is weens die nuwe bedeling en 
“Blitzkrieg” georkestreerde omstandighede deur die modder gesleep- en het in plakkerskampe geland- iets wat 
die blanke Afrikaanse indiwudu na die depressie jare nog nie gewoond was aan nie. Meeste van die ” 
uitgeworpenes” het TOTAAL hulle lus vir die lewe- hulle hoop op ‘n beter toekoms- en hul selfrespek verloor. 
Menig het hulle oorgegee om blanke armlastiges en bedelaars te word- en het geen inhibisie meer om ooit weer 
hulle hande uit te steek en om op te staan en te veg vir ‘n beter lewensstandaard nie. Hulle is die blanke Suid 
Afrikaanse “ Advent Children.” Jy sal hulle deesdae in plakkerskampe en op hoeke van strate hulle nou doellos 
lewens sien uitleef. 

Die volgende kategorie wat ge- ” metamorfoseer” het – was die “vasbyters” en “rebelle“- mense met trots wat ‘n 
wilsbesluit geneem het dat die verraderlike Joodse Pan Britse onderdrukkers NIE hulle gaan onderkry nie- en het 
onmiddelik na die oorspronklike neerslag- opgestaan en begin eie besighede stig, werk vir hulself skep- en gou 
begin inskakel om deur al die spinnerakke wat deur die rassistiese ANC regime en hulle Britse kommunistiese 
handteerders- soos Rob Davis- daar vir hulle gespan was. Hulle het ‘n wilsbesluit geneem dat hulle sou 
oplossings vind waar meeste ander probleme sien. Hierdie groepie het hulself uniek gedistansieer van die 
algemene “demokratiese” siening dat blanke konserwatiewe Afrikaanssprekendes nou vir ewig gaan verdwyn- en 
het begin staal en murg in hulle pype wys- en vandag steeds besig is om vorentoe te vorder in die troebel waters 
van die hoofstroom besoeldelde Suid Afrikaanse riviere. Hierdie groepie vorm deesdae die laaste generasie 
middelklas blankes in Suid Afrika. 

Die volgende kategorie uit die proses van metamorfose gekom het- was die blankes wat absoluut  geen ruggraat 
gehad het nie- en soos verkleurmannetjies – hulself eenvoudig oorgegee het aan die nuwe ” reenboog” 
dispensasie. Soos skape het hulle slaafs die onderdrukkende heidin se gelowe, gebruike- en opdragte uitgevoer- 
en so tussen die hel en die diep water hulle rigtinglose bootjies laat vaar op die Babiloniese hoofstroom met 
verskillende vlae wat aan hulle maste gewapper het. Hulle het gegaan waar die bose geeste hulle gelei het- net 
solank hulle selfsugtig kon oorleef – ongeag wie die aan die stuur van die rigtinglose bootjies was. Die groep 
beslaan meestal uit die “artistieke” groep- die sg. “Sangers, digters, skrywers, kunstenaars”- en natuurlik die 



oorgrotere meerderheid ” kerke”, radiostasies, besighede en sportmanne en vroue. Hulle het eenvoudig hulle 
herkoms vir vreemdeling kleure verruil- en sal beweeg na wie-ookal die septer swaai.Hul noem hulself ” Liberale 
Afrikaners.’ Dit is ook onder hierdie rigtinglose groepering wat ons kruistelery, homoseksualiteit, geldwolwe, 
geveinstheid, rugstekery, onderdanigheid aan Nimrod se leer, lafhartigheid en Sodomietiese dwaling ondervind. 
Hulle word dan ook meestal deur die Joodse antichris misbruik om ij die openbaar teen die konserwatiewe blanke 
te velde te trek en hulle aan te val in die media- soos nou weer die geval was tussen  Konrad Koch teen Steve 
Hoffmeyer. 

Die volgende en laaste kategorie wat uit hierdie Pandora se doos ge- “metamorfoseer” het- was die mees 
verraderlikste groep denkbaar. Hierdie groep Afrikaans sprekende witte- is ‘n groep wat DIREK deur die 
demoniese invloed van Satan geinspireer is om op die bloed van hulle medemens hulle eie  oorlewing op te 
basseer. Dit is die verraaiers. Meeste van die derglike groep het ingeskakel om polisieagente te word, 
fluitjieblasers vir die kommunis se intelligensie netwerke, handteerders vir die kommunis se intelligensie netwerk, 
polisiemanne en vroue wat pens-en-pootjies diep in die kommunis se agterwereld ingekruip het vir bevordering en 
aansien, polisie beamptes en “reserviste ” wat hulle eie mense gevange neem en martel, lae intellektuele wesens 
wat begin optree het as “operateurs” om onskuldige mense in lokvalle in te trek en dan te verraai- en so meer. 
Hierdie groep is uit en uit die nakomelinge van Kain- die saad van Beelsebul- die volgelinge van Judas- en die 
hoerkinders van Babilon wat in ons midde beweeg en hulle voordoen as “engele van die Boerevolk.” 

  

 

Ons ken hulle- ons weet wat is hulle name- ons het reeds hulle aan al hulle verraderlike vele name , pseudo 
profiele, laakbare optredes en aan hulle  skyn karakters hulle uitgeken. Ons kan hier name plaas van vele 
operateurs wat ter wille van ‘n paar pennings hulle mense al verraai het. Hulle beweeg op ons webwerwe, hulle 
word ons “vriende” op ons sosiale werwe- hulle glimlag op ons braaivleise- hulle loop oor van vriendelikheid in 
ons huise- maar daar waar die kollig nie op hulle skyn nie- verander die slang sleepsels in dit wat hulle WERKLIK 
is- Adders wat ons aan die hakskeen byt. Meeste is hier bekend aan ons op ons netwerke- vriendelike 
“Boeremense”, Boerevroue”, “Grensvegters” en “Plaasvroue” wat hulle voordoen as “ vryheidsvegters.” Intussen 
samel hulle data in van al hull rasgenote  wat hulle net so aan hulle WIT handteerders gee- en ryk word uit 
polisse en betalings vir elke onskuldige blanke wat hulle agter tralies kan laat beland- ongeag die gesinne wat 
vernietig word deur hulle walglike dade. Jy sien hulle ook gereeld pronk op die internet met die Vierkleur vlag- 
sien hoe hulle spog oor hulle “herkoms” en hulle “heldhaftige” dade tydens die SWA grensoorlog. Intussen is hulle 
besig met ‘n baie bedrieglike speletjie- ‘n speletjie wat baie onkundige blankes onverwags in hulle web van 
verraad intrek- soos met die Boeremag geval. Hoeveel van hierdie verraderlike blanke polisiemanne het nie deel 
gevorm van hierdie groteske diaboliese sameswering nie? 

Hulle is gewetenlose volksmoordenaars, natuurlike bedrieers, agterbakse samesweerders wat  in meeste gevalle 
ookly  aan minderwaardigheids komplekse en gesplete persoonlikhede- en is net geinterresseerd daarin om hulle 
eie lae selfbeeld te verryk op ander se bloed, swaarkry  en gevangenisskap.Hoeveel van hierdie saad van Kain 
speel vandag nog ‘n kern rol om oningeligde blankes wat al radeloos is- te vang in hulle strik van 
verraad?  Meeste verklikkers is alleenlopende drenkelinge wat vasgekluister sit  in klien woonstelletjies, armsalige 
buurte, agterkamers, ens- wat niks meer produktiefs het om die samelewing te bied anders as verraad van 
sy/haar eie mense nie. In die staats perspektief  is hulle gewoonlik die bullebakke wat meer testosteroon as 
verstand het. Hulle is die kriminele wat ander blankes sal vervolg, in tronke gooi, martel vir informasie- en kruip 
voor die antichris vir ‘n bietjie meer pensioen- maar in alle gevalle is die tipe ratelslange mense met ‘n groteske 
minderwaardigheids kompleks wat gewoonlik deur die samelewing verwerp word. Alleen by die vyand word hy/sy 
“erken” en “beloon” vir hulle walglike optredes teen hulle eie ras. 

 

Hulle is gebrandmerk om hulle eie ras se ondergang te bewerkstelling vir ‘n paar sikkels silwer. Hulle dra die merk 
van Kain op hulle voorhoofde- bedrieers wat agteraf hulle mense in die rug steek. In hulle siek en verwronge 
psiges het hulle eenvoudig nie die vermoe om soos kinders van die Alelrhoogste te redeneer – of op te tree nie. 
Hulle vader is Satan- en hulle voer sy wil uit. Hulle aanbid die god Mammon- ongeag hoeveel onskuldige bloed 
hulle deur moet loop om by daardie pot bloedgeld uit te kom. Verraad drup van hulle hande af. Hulle is bedrewe 
in die kuns van bedrog. Hulle dra purperrooi mantels van agterbaksheid en arrogante selfvoldaanheid wanneer 
hulle kinders van die Allerhoogste in die howe voor die regters sleep en toesien dat onskuldige kinders van 
Yahwe in Coloseums voor die martelaars gegooi word en in gevangenisse toegesluit word. Hulle sal hul eie ras 
vertrap net solank hulle persoonlik net hulself kan verryk. SELF sal hulle nie ‘n dooie SENT gee aan die armes en 
weduwees nie. Hulle is- soos Christus gese het- die gewetenlose Adders in ons midde waarvoor die hel geskep 
is- en vir hulself die hel hulle eindbestemming gemaak het. 



Dit is ons as regdenkende patriote se plig om hierdie verraderlike gespuis uit ons volk se boesem uit te roei- en 
hulle name aan die groot klok te hang. Solank ons nog gaan swyg oor hulle name- hulle bestaan- hulle modus 
operandi- solank gee ons hulle die reg en beweeglikheid om meer en meer van ons mense- ons mense se 
gesinne en families te vernietig. Hule redeneer dis hulle siek “reg” om ons volk se mense uit te lewer aan die 
onderdrukker. Laat ons hulle daardie reg dan nou ontneem- en hulle name aan die skandpaal hang vir almal om 
te sien om op hulle pasoppens te wees. Kom ons gooi hierdie verfoeilike sleepsels uit ons laers uit- en hou hulle 
buite ons poorte. Vir TE lank ht ons hulle toegelaat om in ons midde rond te seil. Vir TE lank het ons hulle geduld 
om ons mense oor te gee aan die regbanke. Die ragse blanke se grootste vyand is nie die Jood of die 
kommunisteise Nguni nie- maar wel hierdie vieslike blanke gedrogte wat dieselfde taal as ons praat- en dieselfde 
vel as ons dra. Solank die ragse blanke gaan stilsit en niks doen nie- gaan hierdie verraderlike merk van Kain 
tussen die blanke volk bly voorbeweeg en soos kanker- die blanke volk stelselmatig vernietig van binne. Soos 
Kain van ouds- sal hierdie wit gedrogte deurentyd ons volk probeer uitmoor  as die konserwatiewe blanke  nie 
NOU die swaard opneem en die Adder se kop vermorsel nie. 

 


