Jaargang 20 Vol. 4(April 16)

KERK OP DWAALWEG
In ‘n memorandum vra dr JJ Gerber dat Afrikaanse kerke
bymekkaar kom in Soweto om met die jeug saam te bid en
te deel aan die versoeningsproses in die land.

NIBIRU - HULLE WEET
BROODMANDTJIE LEEG
MALEMA BAIE TE SÊ
EN MEER...

E
I
D

A
A
V

D
N

D
L
E

A
R

R
E

Die VAANDELDRAER

Jaargang 20 (April 2016)

INDEX
KERK OP DWAALWEG

3

NIBIRU - HULLE WEET

4

BROODMANDJIE LEEG

8

MALEMA BAIE TE SÊ

9

AS DIE OPROEP WEERKLINK

12

OOR POLITIEK

13

SWART WRAAK BOEMERANG

14

SIENER IN DIE KOL

14

MALEMA - WEES GEWAARSKU

15

YELLOWSTONE

16

SWARTMAN IS CHAOS

17

ZUMA IN DIE DUISTER

18

UITEINDELIK

19

Posbus 316, Ladismith, 6655
Bestellings: verkope@vaandel.co.za

2

Tel: 028 551 2516 Faks: 086-270 6347
Navrae: info@vaandel.co.za

Die VAANDELDRAER

Jaargang 20 (April 2016)

VAN DIE
REDAKTEUR
KERK OP DWAALWEG

mate oproep om in hul massa die byeenkoms by te
woon want “sonder witmense is die dag sinloos en
’n substansiële verteenwoordiging van wit mense is
dus nodig.” En hulle verwys veral na “Afrikaanse witmense”.

In ‘n memorandum van die NG Kerk vra dr JJ Gerber
dat lidmate van die Afrikaanse kerke om die oproep
van die SA Raad van Kerke (SARK) te gehoorsaam nl.,
“Om op 11 Junie 2016 in Soweto se Orlando-stadion bymekaar te kom en daar saam met die jeug te
kom bid en te deel aan die versoeningsproses in die
land”. Die kerke vat ook oud-troepe na Soweto!

Die byeenkoms moet van 16 Julie 2016 deurloop tot
16 Desember 2016 waar dit dan (ook by Bloedrivier)
“‘n daadwerklike viering sal wees van die diversiteit
waarbinne ons in hierdie land versoen is”. Almal uit
die verskillende tradisies moet by verskillende monumente byeenkom en so versoening bewerk. Par.
4.2 sê “Kuier saam, eet saam, bly saam, gaan saam
weg, speel saam, werk saam.” (En seker ook slaap
saam! Want dis mos die in-ding onder vandag se liberaliste!)

“Indien die rugbywedstryd van die Bulls in Soweto
so ’n groot getuienis kon lewer, hoeveel te meer nie
die saamtrek van wit en swart voor die aangesig van
die Here nie!” word gesê. Op dié geleentheid sal ‘n
“nuwe toewyding voor God” glo gebring word en
erkenning van pyn, wantroue en gebrokenheid sal
gedoen word.

Hierdie is niks anders as ‘n okasie om die kerk se
beleid van rasvermenging en inteling verder te bevorder nie. Wat niks wat die Skepper gemaak, for-

Belydenis, vergifnis, versoening en heling is glo die
kern van die byeenkoms. Die kerke moet hul lid-
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meer en beveel het, is vandag meer vir die kerk aanvaarbaar nie.
Die NG Kerk, Nederduits Hervormde Kerk en AGS is
o.a. betrokke by die inisiatief en bekendes soos dr.
Isak Burger, drs. Fourie en Steenkamp en ds. Dirkie
van der Spuy en Gustav Claassen van verskillende
denominasies. Daarby is eerwaarde Moss Ntlha, dr.
Kobus Gerber van die NG Kerk en ook instansies soos
Victorious Women in Christ, Mighty Women, Jericho
Mure en Piet Meiring van die WVK en laastens ook
Frank Chikane die voorbokke.
Dit gaan ‘n mens se verstand te bowe dat ‘n man
soos Dr Pieter Bezuidenhout, kapelaan van die weermag in Bloemfontein, ‘n absolute sotheid soos hierdie kon bedink. Dit was nadat hy glo agtergekom het
hoe “diep en seer” die gebeure van die Grensoorlog
in oud- en huidige soldate lê. Die stomme man verkeer onder die waan dat die Grensloog teen sy swart
broers in Suid-Afrika gevoer is, pleks van terroriste
uit Angola. En hy skaam hom ook nie eens oor sy
onkunde wat betref die gelofte van Bloedrivier nie.
Dit het niks met versoening te doen gehad het nie.
Dit was 464 man se verbond met hulle Skepper dat
as Hy hulle sou help om hulle én Sy vyand te oorwin,
hulle aan Hom en Hom vir ewig en altoos die eer te
gee.

‘n Model van die beplande bouwerk aan die moderne Tempel van Bel met die praalboog waaronder mense geslag is),
Triomfboog (Die praalboog wat opgerig is oor die wêreld vir
die koms van Nibiru).

Teen hierdie tyd moes almal al ten minste die naam
Nibiru gehoor het. Dis ‘n brandende planeet wat
elke ongeveer 3 600 jaar in ons sonne stelsel inkom
en elke keer verwoesting saai. Dit is nou weer tyd
dat hy aan ons besoek gaan bring en as ‘n mens antieke verslae lees van mense wat dit oorleef het, dan
is daar dalk rede om besorg te wees. En tog is die
Weste se reaksie baie vreemd en waarskynlik aangedryf deur iets onheiligs.
‘n Verslag wat vrygestel is deur die Veiligheidsraad
(SC) van Moskou verklaar dat “sy heiligheid, Patriarg
Kirill” van Rusland, President Putin in kennis gestel
het dat sy kerk se pogings om die VSA en Brittanje
daarvan te oortuig om hulle “beplande sataniese
ritueel’ te staak, misluk het. Die ritueel sou plaasgevind het by die Praalboog van die Tempel van Bel
wat vir dié doel opgerig sou word. Dit is daarop gemik om die onlangs ontdekte “geheimsinnige planeet” in ons sonnestelsel te “verwelkom”. As gevolg
van die mislukte pogings om dit te keer, behoort die
Federasie onmiddellik te begin met voorbereidings
vir ‘n “woede van God”-gebeurtenis wat binnekort
gaan plaasvind.

Ons vra aan Bezuidenhout en sy makkers wáár en
wánneer het die Almagtige met Satan en sy nakroos
versoen?
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Daar is al voorheen verslag gegee oor hierdie geheimsinnige planeet in artikels soos: Mysterious
Planet Ejected From Black Hole At Center Of Galaxy
Warned Could Soon Impact Earth en US Scientist
Confirms Russian Fears Of New Planet, Warns Will
Affect Earth Soon.
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Patriargaat se Departement van Eksterne Kerk Verhoudinge, asook Mnr. John F. Tefft, Ambassadeur vir
Buitengewone en Gevolmagtigde van die VSA vir die
Russiese Federasie.

Die Russiese Federasie is sό bekommerd oor die effek wat dit op die aarde kan hê dat President Poetin vir die eerste keer in die geskiedenis ‘n Nasionale
Bewakingsmag op die been gebring het. Die doel
daarvan is om die bevolking in te lig indien die verwoestende uitwerking van hierdie hemelliggaam realiseer soos wat dit in die antieke verlede van ons
planeet die geval was.

Na afloop van hierdie besprekings het nie een van
die ambassadeurs van die VSA of Brittanje die ernstige Bybelse implikasies van wat hulle onderskeie
volke besig is om te doen, erken nie. Hulle besef nie
waarmee hulle besig deur die koms van hierdie planeet te vier met die verering van die antieke god,
Molog, nie. In plaas daarvan het die ambassadeurs
gesê dat die vrese van die Russiese kerk ouderwets
is en dat dit geen betrekking het op vandag se “moderne tye” nie.

Die Weste se reaksie op hierdie geheimsinnige
nuwe planeet (so word daar in die verslag vermeld),
was om op 19 April ‘n gedenkteken te onthul met
die aankoms van die planeet. Dit sou ook dien as
verering vir die “god” van hierdie antieke planeet,
Nibiru, wat deur antieke volke ook genoem is Molog
en aan wie hulle in rituele kinders geoffer het.

Beide hierdie Westerse ambassadeurs het ook te
kenne gegee dat die replika van die Praalboog van
die Tempel van Bel wat dwarsoor die aarde opgerig
word, geïniseer is deur die Instituut van Digitale Argeologie en dat dit gesteun word deur Harvard Universiteit en UNESCO as deel van ons Wêreld-erfenis
vieringe.

Die verslag gaan dan voort en verduidelik dat die
Weste beplan het om replikas van die Praalboog van
die Tempel van Bel in beide New York en Londen,
asook in 1 000 ander stede dwarsoor die wêreld op
te rig om die aankoms van die planeet te vier. Die
Westerlinge verstaan nie die betekenis van Nibiru
ten volle nie, aangesien die naam “Bel” slegs ‘n
ander naam is vir “Baäl” (of Ba’al) wat die antieke
betekenis het van “Lord” soos wat dit in die Bybel
opgeneem is. Hulle besef nie dat hierdie spesifieke
Praalboog toegewy was aan die anteke “kindermoordenaar”, Molog, nie.

Tempel van Bel

Russiese kerk-amptenare het die Westerse verklarings oor hierdie “gruwels” wat opgerig word om ‘n
barbaarse antieke god te vereer, weerlê deur aan
hulle uit te wys hoeveel “onskuldige bloed deur die
eeue verspil” is om Molog te vereer. Dit sluit in wat
verlede jaar gebeur het onder die Islam terroriste.

In ‘n poging om die Weste te keer om hierdie “gruwel en skanddaad teen God” te pleeg, gaan die
verslag voort, het Patriarg Kirill die ambassadeur
vir Rusland, Dr. Laurie Bristow, op 5 April ontmoet,
en op 11 April, ook die Metropolitaanse askeet, Hilarion van Volokolamsk, voorsitter van die Moskou
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Hulle het meer as 400 vroue en kinders se koppe afgekap onder hierdie Praalboog en dit is deur die
Obama-regime ondersteun. Die liggame is in ‘n massagraf gevind nadat Russiese Federasiemagte die
Siriese stad van Palmira waar dit geleë is, help herower het.
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Reeds in die vyftigererjare het ’n werker by NASA
die volgende gesê (daar is toe na Nibiru verwys as
Herkolubus):
“In die 1950’s was daar stormagtige gesprekke
onder die sterrekundiges oor die komende gebeurtenis rondom Herkolubus ... getygolwe as gevolg van
die aantrekkingskragte sal 3 myl (4.8 km) hoog wees
... dis 50 jaar gelede aangekondig deur NASA ... dan
was daar ook ‘n artikel in Popular Science tydskrif
in 1961 ... ek het dit dopgehou ... hierdie ding het
soveel gemors rondom dit ...
“Herkolubus is 47 000 myl (75 000 km in deursnee
en dit het sy eie planete rondom hom ... daar word
vermoed dat dit ’n groot bal van yster is, omring met
’n stofwolk van ysteroksied ... toe ons dit die eerste
keer by NASA gesien het, was dit net ’n klein rooi
stippeltjie ... soos wat dit nader gekom het, kon ons
sien dat dit ’n brandende bal van ystervonke was ...
as jy terugbeweeg in die stertgedeelte van Herkulobus, sien jy meteoriete wat dit volg – moontlik triljoene meteoriete ... dit sal al vinniger arriveer omdat sy spoed vermeeerder soos wat dit om die son
in ons rigting beweeg.

‘n Model van die beplande bouwerk aan die moderne Tempel van Bel met die praalboog waaronder mense geslag is),
Triomfboog (Die praalboog wat opgerig is oor die wêreld vir
die koms van Nibiru).

Daar is ook aan Westerse amptenare deur die
Russiese kerkleiers uitgewys dat die 19de April
waarop die eerste van hierdie gruwels opgerig sou
word, bevestig in essensie die betekenis van hierdie
“rituele offerande”. Dit val op dieselfde dag as die 19
de April 1993 waarop die Waco-beleg beëindg is,
asook die 19de April 1995 waarop die Oklahoma
City Bombing plaasgevind het. Altesaam het 248
mense in hierdie voorvalle gesterf, baie van hulle
kinders.

“Meteoriete van 45 kg uit die stert van Herkulobus sal die aarde tref ... dit sal die aarde omkeer en
die stert, gelaai met afval, sal ons hard slaan ... Dit
is nie ’n son wat nie brandgeslaan het nie ... dit lyk
net soos ons son, net kleiner ... 5-10 miljoen grade
warm ... die stofwolk rondom Herkolubus (Nibiru) is
100 000 myl (160 000 kilometer) wyd aan elke kant
wat weerskante uitsteek ... antieke volke het daardie
uitsteeksels ”vlerke” genoem ... Sy magnetiese veld
is so sterk dat dit die menslike brein kan stroop van
sy geheue ... 500 000 voet hoë skokgolwe sal rondom die aarde gevoel word ... die grond sal verander in die tekstuur van dryfsand ... NASA wetenskaplikes het oor al hierdie dinge gepraat terwyl hulle die
fenomeen bestudeer het ...”

Daar is baie op die Internet oor hierdie Nibiru en
daar is niks geheimsinnig omtrent die planeet nie.
NASA het dit sedert 1983 probeer doodsmoor. In
1996 ishet NASA vir ongeveer ‘n week lank inligting
oor Nibiru op die Internet geplaas, maar daarna is
dit skielik verwyder. Vandag is daar te veel teleskope
wat dit reeds opgespoor het en kan hulle dit nie
langer dig hou nie.
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In die Kolbrin Bybel onder die opskrif Die Vernietiger
in die gedeelte genoem The Book of Manuscripts,
staan die volgende beskrywing van hierdie besoeker
uit die buitenste ruim:

Jaargang 20 (April 2016)

’n Honderd-en-tien geslagte, as dit in 3 565 jaar ingedeel word, is min of meer 33 jaar. ’n Geslag is enigiets tussen 25 en 40 jaar.

Dan gee die skrywer ‘n aantal tekens wat ons moet
verwag:

“’n Nasie van waarsêers sal opkom en val en hulle
taal sal die taal wees wat oral geleer word (Engels?).
’n Volk van wetgewers sal oor die aarde heers en
verbygaan tot niks. Een soort aanbidding sal na die
vier hoeke van die aarde met vrede uitgedra word,
maar oorlog bring (die Christendom?). ... Broer sal
teen broer stry en die man teen sy vrou. Vaders sal
nie langer hulle seuns leer nie en die seuns sal eiewys word. Vroue sal die gemeenskaplike eiendom
word van mans en sal nie langer eerbiedig en gerespekteer word nie.”

“Wanneer bloed op die aarde drup (dalk ’n baie
groot oorlog), sal die Vernietiger verskyn. Berge sal
oopbreek en vuur en as uitbraak. Bome sal vernietig
word en alle lewende dinge verswelg. Water sal deur
die land verslind word en die see sal kook.

En dan sê hy: “... die klein klompie sal saamkom vir
die laaste weerstand; dit is die uur van beproewing.
Die onverskrokke en onbevreesde sal oorleef; die
dapper hart sal nie ondergaan in die vernietiging
nie.”

“Die hemele sal helder en rooi brand; daar sal ’n
koper skynsel wees oor die lande, gevolg deur ’n dag
van duisternis. ’n Nuwe maan sal verskyn, opbreek
en val.”

Hy sê dus: Moenie wag vir die dinge wat gaan kom
nie, hou jou besig met jou dagtaak. Die tyd wat kom,
gaan so verskriklik wees dat jong kinders grys word.
’n Mens moenie daarna uitsien of sit en wag dat dit
moet gebeur net bloot uit nuuskierigheid nie.

“Daar was angs oor die geraas en skuddings. Die
hoogtes het gesteier en die berge gewankel, die
vlaktes het gedreun en gekraak onder die vloede en
vuur, en die hoë hol plekke (grotte) wat die mense
omhels het, was swart en aaklig sodat hulle waansinnig van paniek geraak het en almal probeer het om
te ontsnap of dieper weg te kruip.”

Dan sê hy dat mense uitmekaar sal spat in ‘n toestand van kranksinnigheid en skuiling soek. Angs sal
hulle harte verteer en hulle sal deur die asem van
die Vernietiger opgeët word. Dit is hoe dit was toe
die Vernietiger die vorige keer gekom het. Dan verder:
“’n Honderd-en-tien geslagte sal in die Weste
verbygaan en nasies sal opkom en ondergaan. Die
mens sal soos voëls in die lug vlieg en in die see soos
visse swem. (Klink dit bekend?) Die Mens sal vrede
teenoor mekaar verkondig; skynheiligheid en bedrog sal hulle groot dag hê. Vroue sal soos mans wees
en mans soos vroue; wellus sal ’n speelding vir die
mens wees.

Die ingang na een van die bunkers wat vir die “elite” van die
wêreld gebou is.

Selfs die dapperstes onder die mens sal bewe en
hom bevuil, want dit is nie iets wat die mens gaan
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is ’n skrikwekkende natuurverskynsel.
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Die land was ook die wêreld se tweede grootste
uitvoerder van griepgenesende tabak. Saam met
die uitvoer van mielies, sojabone, kantoen, suiker,
koffie, tee, vrugte, groente, blomme en bief het
landbou die hoofbron van buitelandse inkomste gemaak. Landbou het meer bygedra tot die bruto binnelandse produk as enige ander industrie. Dit was
die grootste werkverskaffer en het werk voorsien
aan ongeveer ‘n derde van die werksmag van Rhodesië.
Zimbabwe (Rhodesië) is nou verklaar as die armste
land in die wêreld. Hoekom? En wat is die situasie
nou daar?

Dis hoe dit binne lyk met paaie wat honderde kilometer ondergronds verbind is.

Daniël Lötter skryf aan ons dat die Newsday in Harare onlangs berig het oor die landbouers aan wie
die “hervormde grond” by Caledonia buite Harare
gegee is. “Hulle jag nou muise en rotte in die droë
rivierlope.

Bogenoemde is uittreksels uit ‘n boek, Nibiru (Openbaring) deur Annelize Snyman wat verlede jaar by
Vaandel Uitgewers verskyn het. Tien jaar se navorsing oor die onderwerp word verstaanbaar oorgedra.
In die boek sal u kaarte vind wat aandui watter dele
van die wêreld oorstroom gaan word, hoe die aardplate gaan skuif en watter scenario’s verwags kan
word.

Die stelling wat een van hierdie ‘hervormde boere’
maak, omskryf die resultaat van die Zuma/Maimane/
Malema idee van grondhervorming perfek. Hy sê:
“Ons steel nie meer om te oorleef nie, want daar is
niks oor om te steel nie.”

BROODMANDJIE LEEG

Uit ‘n ander bron het ons verneem dat 720 manlike
gevangenes die stryd gewonne gegee en gesterf het
weens ernstige honger en behandelbare siektes net
by Harare se Chikurubi Maksimum Sekuriteitsgevangenis sedert Mei verlede jaar. Dit is ‘n skokkende
aanduiding van die omvang van die ineenstorting
van die land se gevangenissisteem.

Die United Nations Food and Agriculture Year Book
van 1975 het Rhodesië destyds die tweede plek laat
inneem in die wêreld in terme van mielie-oeste, koring, sojabone en grondboontjies, asook derde vir
katoenproduksie. In die gekombineerde plasing van
al hierdie oeste was Rhodesië eerste in die wêreld.

Bronne het aan The Standard gesê dat die situasie so
desperaat is dat die regering by welsynsorganisasies
pleit om tot die redding van die gevangenes te kom
met kos, klere en medisyne. Dit sal massa sterftes by
die land se grootste tronk verhoed.

Rhodesië se Virginia tabak was beskou as die beste
in die wêreld in opbrengs en kwaliteit terwyl mielie-inskrywings in die wêreld se kampioenskappe
konstant in die eerste drie plekke geëindig het. Die
wêreld se grootste sitrusprodusent is vroeg in die
land se geskiedenis ontwikkel.

In 2009 was daar ‘n berig onder die opskrif: Rats
feed on Corpses at the Mpilo Hospital, maar dis
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MALEMA BAIE TE SÊ

net andersom in die tronke. Gevangenes jag en eet
nou rotte om aan die lewe te bly. Die gevangenes
sê hulle is moeg vir sadza en water en vang nou
rotte om hulle dieet te verbeter. In die Chikurubi-gevangenis het hulle drie jaar laas vleis geëet.
Ook die troeteldiere loop deur. Hulle word
geslag en geëet en hoewel hulle nou by
honde bly, is katte volgende aan die beurt.
Lyke by lykshuise in veral Harare word nog steeds
deur rotte gevreet alhoewel die hospitaalpersoneel
daaroor stry dat die biesies bewe. Die feit bly staan
daar word aan die lyke gevreet en wat anders as
rotte sal dit doen?

Is hy ‘n hanswors, ly hy aan grootheidswaan of is hy
‘n betaalde marionet? Waarskynlik laasgenoemde,
want dit wat Malema kwytraak, kan net deur ons
blanke vyande uitgedink word.
Na ‘n week waarin daar kwaai druk op Zuma was om
te bedank, het die ANC Youth League gesê dat hulle
‘n komplot blootgelê het van die Weste waarin hulle
‘n sluipmoord op Zuma beplan.
TMG Digital/The Times berig dat op ‘n vergadering
van die Jeugliga se provinsiale kommittee is daar
gesê dat hulle (die liga) Zuma sal verdedig (bid jou dit
aan!) en dat dit ‘n noodsaaklikheid is dat die weermag opgebou moet word om die land te verdedig.

Mense wat Mugabe kritiseer, sê dat sy leierskap gelei het tot hierdie krisis. Hulle wys die vinger na die
dikwels gewelddadige regeringsgryp van duisende
blanke kommersiële plase. Dit het in 2000 begin en
het die hele landbougebaseerde ekonomie vermink
in wat eens die streek se kosmandjie was.

Thanduxolo Sabelo, die Jeugliga se sekretaris, sê dat
die Westerse lande, die VSA en Brittanje ingesluit,
wil “verwoesting aanrig soos hulle aan Libië gedoen het” waarvan die uiteinde was dat Muammar
Gaddafi tot ‘n val gekom het in 2011.

Chipoyera, die leier van die oorlogsveterane, het aan
joernaliste in Harare gesê hulle onttrek hulle nou
aan die mandaat wat hulle vir Robert Mugabe gegee
het om leier te wees. Die groep beskuldig Mugabe
daarvan dat hy die ekonomie vernietig het en stam
teen stam opgesweep het om die mag te behou.
Mugabe gebruik hulle, die veterane, net in tye van
krisisse en gooi hulle daan eenkant toe as dit verby
is. Hy dra nie meer hulle belange op die hart nie.

“Ek wil hê julle kamerade moet weet dat ons so ‘n
komplot blootgelê het ... ons moet begin om die vermoëns van die SANDF op te bou tot die kapasiteit
van ‘n wêreld supermag. Ons moet 1 miljoen goed
opgeleide jong soldate hê.” Hy het nie verder op die
komplot uitgebrei nie. Buitendien, hoe maak jy van
‘n spul vigsbesmette misdadigers ‘n supermag?

“Zimbabwe was eens op ‘n tyd die juweel en broodmandjie van Afrika,” het die klong gesê,”maar dis
nou ‘n mislukte staat en die grap van die wêreld,
selfs onder die armste lande. Sy mense is nou diep
verdeel langs politieke, etniese en stamlyne en die
ekonomie staan botstil.”

“President Zuma se sonde is dat hy die Weste gelos
het en na die Ooste gekyk het. Dit is hoekom ‘n mens
aanvalle sien op Brics (Brazil, Rusland, Indië, China
en Suid-Afrika), wat nou die nuwe nuwe Wêreldorde
is. Die aanvalle kom van die Internasionale Monetêre Fonds en die Wêreldbank wat vasberade is om
die status quo te handhaaf.”
En na al die geraas en vermaak in die parlement, sê
Thami Ngubane, provinsiale leier van die Jeugliga:
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“Ons is hier en ons wil ons steun vir Zuma herbevestig.” Praat hierdie mense ooit met mekaar of doen
elkeen maar sy eie ding? Oor een ding was hy egter
reg en dit is dat die supermagte nou toestande in
Suid-Afrika skep wat verwoesting sal aanrig en onstabiliteit sal veroorsaak. Hy erken ook dat die VSA
‘n militêre basis in Botswana het.

Jaargang 20 (April 2016)

Malema is duidelik op die oorlogspad. Sy volgelinge
groei by die dag en met meer as 1 miljoen jong
swartes wat agter hom staan, weet hy dat hy ‘n mag
is om mee rekening te hou. Al wat hy op die oomblik
wil hê, is dat Zuma moet bedank en die land uit gaan
sodat hy en sy volgelinge kan doen wat hulle beplan.
As president van die EFF het hy gesê: “Moenie dink
dat Zuma ons vyand is nie. Zuma is nie ons vyand
nie, dis net dat hy in die pad staan en ons moet hom
verwyder om by die wittes uit te kom en dan ons
land terug te kry.”

Wanneer sulke dinge bevestig word en algemeen
bekend raak, dan moet ‘n mens begin dink aan hoe
dit in die groter prentjie gaan inpas. Die swartes raak
al hoe meer astrant en stel al hoe groter eise veral
aan ‘n ekonomie wat dit nie kan dra nie.

Aan die anderkant is daar Ngubane wat sê dat hulle
agter Zuma staan. Hulle sal waarskynlik alles in hulle
vermoë doen om hom te verdedig. Nou sê Malema
Zuma moet uit die pad gevat word en wat gaan gebeur?

Malema het nog geensins die strydbyl begrawe nie.
Waarom hy toelaat dat Ngubane sê dat die Jeugliga
agter Zuma staan, is ‘n raaisel aangesien hyself deel
van daardie organisasie is, maar steeds sy mes in het
vir Zuma en saam met Zuma die Guptas. Hy beskuldig hulle daarvan dat hulle geld van die regering
steel. ‘n Mens wil amper lag, want is dit nie presies
wat hierdie swartes nog al die tyd doen nie?

Hy sê ook verder op ‘n groot byeenkoms by die Universiteit van Pretoria se Mamelodi Kampus waar
die EFF ‘n herdenking van die lewe van Solomon
Mahlangu gehad het: “Die blankes is dié wat swart
volksmoord gepleeg het. Wie het Solomon Mahlangu doodgemaak? Dit was nie Zuma nie, dit was
die blanke regime. Witmense moet ophou om “crybabies” te wees en verantwoordelikheid aanvaar.”

Op die oomblik het hy die Guptas in sy visier en beweer dat Zuma en die Guptas onlangs R6 biljoen uit
SA geneem het en in Dubai gaan aflaai het.
Hy sê: “Zuma gaan op die een of ander onverklaarde
tog na Dubai. Hoekom het Zuma na Dubai gegaan?
Omdat wanneer Zuma reis word hy nie deursoek
deur die doeane nie. Hy het die land verlaat met
sakke vol vol geld om in Dubai te gaan aflaai. Dit is
waar hulle ons geld by die Guptas aflaai.”

Dis ‘n interessante opmerking as ‘n mens dink aan
hoeveel blankes al die afgelope twintig jaar alleen
deur swartes doodgemaak is op die aller gruwelikste maniere. Ons blankes is nou in die sesde stadium
van volksmoord deur die swartes – en hy praat sulke
twak? Hy weet duidelik nie wat volksmoord beteken
nie.

Uit die binnekringe van die ANC het dit egter uitgelek dat die geld “Zuma se “life savings” is en dat
dit gedeponeer is in die Bank van Baroda (Indië se
internasionale bank in Dubai) onder sy eie naam
aangesien hy gereedmaak om uit die land te vlug as
dinge vir hom te warm raak. Hy het glo reeds sluipmoorddreigemente ontvang.

Hy gaan dan verder: “Witmense gaan ons land vir
ons teruggee op dieselfde manier as wat Zuma ons
geld gaan teruggee. Witmense moet nooit dink dat
ons die grondkwessie gelos het nie. Ons sal dit nooit
los nie. Ons is die land, ons identiteit is die land. Ons
is niks sonder die land nie.”
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Al wat hierdie boytjie wil hê, is die voorspoed van
die land en ironies genoeg is hy besig om daardie
voorspoed stelselmatig af te breek en te vernietig.

Jaargang 20 (April 2016)

wat dan? Sal hulle na hul selfone gryp en daar is nie
‘n netwerk nie? Sal hulle wil TV kyk en die kassie is
dood? Sal hulle hul aircon wil aanskakel, of verwarmers, stowe, ens. en daar is nie krag nie? Wat dan? En
as die winkels leeg en verwoes is en daar geen oes
op die lande is om te kan eet nie, wat dan? hulle sal
mekaar begin eet.

En dan dreig hy: “Ons kom vir julle. Zuma moet die
geld terugbetaal, die Guptas is uit die land en ons
grond moet na ons terugkom. ABSA bank moet nooit
dink dat deur die Guptas se rekening te sluit hulle
ons vriend is nie. Julle is ons vyand in Suid-Afrika.”

Hulle is ‘n nasie wat graag eise stel en vinnig op hulle
perdjie is as daar nie gehoor gegee word nie. Geen
beskaafde mens kan met hulle saamleef nie en daarom gaan God die land weereens vir ons skoonmaak
en hulle wegneem sodat ons weer onsself kan regeer.

Hierdie swarte gaan man-alleen die land in ‘n rewolusie dompel en enige hoop op swart heersskappy
vernietig. Hy het ook ‘n probleem met die kapitaliste:
“Wit monopolie kapitaal is die hoof vyand van die
EFF. Wie is die blanke monopolie kapitaal? Dit is
Rupert, die Oppenheimers en almal daardie wat
onwettig voordeel getrek het uit ons land. Die land
gaan teruggegee word of julle daarvan hou of nie.
Daar is geen blanke wat met ‘n stuk grond gekom
het nie.” En dan voeg hy by: “Versoening moet nooit
geregtigheid vervang nie.”

Hier is reeds ‘n potensiële botsing tussen die Jeugliga en die EFF oor Zuma. Dit sal op gevegte in swart
faksies uitloop wat dan uiteindelik gaan oorspoel
na die blankes. Ons sal waarskynlik uiteindelik met
dodelike peste te doen kry wat hulle by hope gaan
uitroei. Hulle is reeds deur vigs kwesbaar vir allerhande siektes gemaak.
Aan die einde van die dag beskou ons hulle nie werklik meer as mense met behoeftes nie, maar as irriterende, verpestelike ondiere wat beide gevaarlik en
slu is. Daar sal nooit versoening kan wees nie, want
wat hulle betref, moet versoening net van ons kant
kom. Dit maak ons sag en maklik om te oorrompel.

Hy wil ook nie hê mense moet hom vra wat hulle
gaan doen met die land as hulle dit eers in hulle besit het nie. Sy antwoord is: “Wat ons daarmee doen,
is ons besigheid. Solomon Mahlangu het gesterf vir
hierdie land.”
Die antwoord is eintlik: “Ek het geen idee nie.”
Want om ‘n gebreekte, verwoeste land oor te neem
en weer te maak werk, kos jare lange harde werk
waarin daar baie stadig en geleidelik vooruitgang te
bespeur is. As hulle die vermoëns van die blanke gehad het, sou dit hulle dalk tien jaar geneem het om
alles weer in plek en in werkende toestand te kry,
maar nou is hulle swart en ons sal hulle ‘n paar eeue
daarvoor moet toelaat – maar die verderwer sal net
verder afbreek en verwoes. Dis in sy aard.

In Jeremia 14 sê God vir die profeet hy moenie vir
hierdie volk probeer voorspraak maak nie, want Hy
sal met oorlog, hongersnood en pes ’n einde aan
hulle maak (vers 13). Maar toe sê Jeremia: Ag, Here
HERE, kyk, die predikante sê dan vir hulle hulle sal
geen oorlog of hongersnood beleef nie en dat U
sê: Ek sal vir julle blywende voorspoed gee in hierdie land (vers 14). Toe antwoord die HERE my: Die
predikante gee voor dat hulle in my Naam optree,
maar Ek het hulle nie gestuur of beveel nie, Ek het
nie eens met hulle gepraat nie. Dit is gesigte wat nie
bestaan nie, nuttelose waarsêery, dit is bedrog wat
hulle versin wat hulle vir julle aanbied as woorde van

En as hulle klaar gebokspring en getoi-toi het, geplunder en verkrag het, vermoor en beroof het –
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profete (vers 15). Daarom sê Ek oor die predikante
wat in my Naam optree sonder dat Ek hulle gestuur
het, wat beweer daar sal nie oorlog of hongersnood
in hierdie land kom nie: Daardie predikante sal deur
oorlog en hongersnood aan hulle einde kom (vers
16).

Jaargang 20 (April 2016)

In die volgende vertek gebeur presies dieselfde.
Maar hierdie keer hou die ma op met sing; hy
oorhandig aan my ‘n groterige blik en sê die lied se
geur is daarbinne. Ek kyk toe in die blik en sien daar
is van die kruie in en ek kon dit ruik.
Toe skrik ek wakker.

Die volk vir wie hulle as profete opgetree het, sal in
die strate van Johannesburg weggegooi lê, slagoffers
van hongersnood en oorlog. Niemand sal hulle, hul
vrouens, hul seuns of hul dogters begrawe nie. Ek sal
die kwaad wat hulle gedoen het, op hulle eie koppe
laat afkom...

Ek het dadelik opgestaan, my rekenaar aangeskakel
en die woorde “As die oproep weerklink” ge-Google.
Daar was twee treffers. Die een was ‘n verwysing na
A.G. Visser se gedig met dieselfde titel; en die ander ‘n verwysing na Anthony Feinstein se boek Kopskoot, ‘n publikasie van Tafelberg Uitgewers.

AS DIE OPROEP WEERKLINK

Feinstein se boek handel oor die Grensoorlog, waar
hy as mediese offisier in die psigiatriese afdeling
“honderde soldate in Suid-Afrika en op die Grens
in Ovamboland, Namibië, geëvalueer en behandel
het”.

Ek deel selde my drome met ander, want die kundiges sê drome is dis dikwels maar net ‘n ontsnappingsroete vir ongelukkigheid, spanning en kwellinge
wat in die onderwussyn opgaar.

Een van sy pasiënte was vas oortuig daarvan hy kry
vooraf tekens wat hom waarsku dat ‘n Swapo-aanval
gaan plaasvind.

Maar vieruur die oggend van 5 Mei 2016 het ek
‘n eienaardige en baie duidelike en uitsonderlike
droom gehad wat ek graag met julle wil deel.

Ek gee hier ‘n kort uittreksel uit ‘n wat die psigiater met hom gehad het en waarin die woorde “die
oproep weerklink”, voorkom:

Ek droom ek stap by ‘n huis in en in die eerste vertrek
hoor ‘n man wat besig om ‘n gedig uit my kindertyd
te sing. Ek hoor net die eerste strofe:

“Het jy gisteraand iets ongewoons opgemerk, dok?”

As die oproep weerklink: Na die strydperk van eer

“Nee. nogal nie,” antwoord ek (die psigiater).

Want die vaderland is in gevaar...

“Die gewere. man, die nagtellke spervuur, verrstaan
jy nie? Hulle (Swapo) het vier keer geskiet, net vier
keer! In plaas van die gewone ses. En elke sarsie
is gevolg deur ‘n stem, helder en duidelik, wat ‘n
kode uitsaai na al die kaders wat in die bos skuil. ‘n
Oproep om die wapen op te neem. Val aan. Val aan.
Val aan. Val aan. Vier keer het die oproep weerklink:
Môre is D-dag. Alles in kode, maar heel dundelik vir

Terwyl hy sing, is dit asof die lied ‘n geur afgee — ‘n
baie aangename geur van ‘n kruie uit my kindertyd.
Die naam daarvan kon ek nie onthou nie.
Ek stap toe deur na die volgende vertrek en daar
hoor ek weer ‘n mansstem wat dieselfde woorde
sing, en weer gee dit daardie aangename aroma af.
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my. Dit was die finale teken. Oshakati is volgende op
Swapo se lys.”

OOR POLITIEK

Die Burger van 18 Augustus 1986 berig dat Oshakati
in die vroeë oggendure van Sondag 22 Junie 1986,
deur Swapo met 122-mm missiele bestook is.

Piet Rudolph antwoord Schalk van der Merwe op
wat hy in die media geskryf het oor die Politiek in
Suid-Afrika en die begrip van vryheid en selfbeskikking:

(Op 22 Junie vanjaar sal dit presies 30 jaar wees dat
die aanval op Oshakati plaasgevind het).

“Selfbeskikking is nie onafhanklikheid nie. Selfbeskikking op enige ander grond as die voormalige Boererepublieke is ‘n nuwe konsep wat agter
vryheid skuil, maar dit nooit kan wees nie, want
waarop berus dit? Dat ons blank is en nie deur
swartes regeer wil word nie? Dit is waarom dit
selfbeskikking genoem word. Daardie selfbeskikking is so goed soos parool vir ‘n prisonier. Dit
is “vryheid” op iemand anders se voorwaardes.
“Dan sit ons met die verdere lyding dat die grond
waarop dit geskied, sal bepaal moet word deur hierdie regering wat self nie aandeel gehad het aan die
ontneming van Die Boerevolk se vryheid in 1902
nie. Hulle moet nou genader word om toestemming
te gee vir ‘n “karavaanpark” iewers op “verowerde
grond.” Behalwe as julle dit wil vestig soos by Orania
op grond wat nooit aan die Boerevolk behoort het nie!
“Behalwe die Kaap en ‘n groot gedeelte van
Natal, is die meeste Boere nog woonagtig in
daardie geweste wat bekend was as Die Boererepublieke. Op daardie grond moet hierdie karavaanparkie, volgens julle, beslis met die huidige
regime se medewete tot stand kom! Ek sê onomwonde dit is ‘n nuwe idee en beslis nie die herstel
van die Boerevolk se vryheid op sy grondgebied nie!
“Hier is net een volk wat wettige aanspraak het op
grondgebied en dit is die Boerevolk. Hulle was ‘n
volk met grondgebied. Die Afrikaners kan nie hierop aanspraak maak nie. ‘n Volk moet grondgebied
hê. Hulle ( DIE AFRIKANERS) het dit gehad vanaf
1961 tot 1994 toe hulle uit eie vrye wil dit tot niet
gemaak het. Geen blanke of politieke party, instansie of organisasie kan op die herstel van daardie
grondgebied aanspraak maak nie. Net die Boere

Let veral op na die aanvangswoorde van die laaste
kwatryn van A.G. Visser se gedig: “En die lied, soveel
male herhaal al... verstom.”
Sover ek kon vasstel, het die sanger Michael Grobler
die gedig in die vyftigerjare getoonset en is dit deur
hom en sy familie gesing.
(Is daar dalk ‘n verband met die stem wat by herhaling dieselfde woorde van die lied in elke vertrek
gesing het?
As die oproep weerklink: Na die strydperk van eer
Want die vaderland is in gevaar,
Saal die burger sy perd op en gryp sy geweer,
En die ure van afskeid is daar.
Ag die stryd was so lang en die dae so bang
En nog banger elk’ slaaplose nag...
(Die gedig handel oor die burger en sy geliefde se
afskeid, en sluit dan af met hierdie woorde):
En die lied, soveel male herhaal al, verstom...
Hy lê ver op die slagveld van eer ...
As hy kom, as hy kom ... hy sal nimmer weer kom,
Net verlange en hartseer kom weer.
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het aanspraak op die Transvaal. Vrystaat en NoordNatal. Niks meer en niks minder nie. Om dus van
selfbeskikking te praat asof dit vryheid beteken, is
verregaande misleiding en politieke oëverblindery.
Ons Boere soek erkenning as Boerevolk, vryheid as
‘n soewereine volk en die herstel van ons grondgebied soos dit was voor 31 Mei 1902. Enigiets anders
is praatjies vir die vaak!

Jaargang 20 (April 2016)

haar huidige verblyfplek aan te bly nie.
Selfs die hoofstroommedia het daaroor berig met
die gevolg dat geld vir Ashleigh begin instroom het.
Tot dusver het sy R100 000 ingekry. Sy kan nou meer
tyd tuis by haar sorgbehoewende moeder spandeer
en die dinge bekostig wat sy nodig het.
Haar vriendin, Stacey-Leigh Wood, de kommentaar
was “Dis wonderlik dat mense vir haargeld geskenk
het; maar daardie ander idioot (Qwabe) het egter
nog steeds ‘n taai klap nodig!”

SWART WRAAK BOEMERANG
‘n Jongmeisie van vier en twintig, Ashleigh Schultz,
werk as kelnerin by die Obz Cafe in die Weskaap.
Haar ma het kanker en Ashleigh is die enigste broodwinner en sy werk by twee restaurante om vir haar
ma te kan sorg. Onlangs was haar ma baie siek en
Ashleigh het neerslagtig gevoel...

SIENER IN DIE KOL
Die onrus in Sirië het in die lente van 2011 begin,
min of meer dieselfde tyd as die Arabiese lente opstande in die Midde-Ooste, en sedertdien het dit algaande in ‘n wêreldkrisis ontwikkel; soveel so dat dit
nie meer ontlont kan word nie. Volgens kenners sal
Sirië die sneller wees vir die uitbreek van die 3de en
laaste Wêreldoorlog.

Daardie aand moes sy ‘n groep swartes bedien;
onder andere ene Ntokozo Qwabe, die leier van die
veldtog om Cecil John Rhodes se standbeeld by Oxford te verwyder. Hy is ‘n Rhodes beurshouer aan
die Oxford Universiteit, wat beteken dat hy geld van
die Rhodes-boedel ontvang om te studeer. Toe Ashleigh Obz Cafe se rekening vir betaling aan Ntokozo
Qwabe oorhandig, het hy en een van sy comrades
daarop geskryf: “We will give tip when you return
the land”.

Hierdie moontlikheid is reeds tien jaar gelede al
in ons publikasie Die laaste waarskuwing, in die
vooruitsig gestel na aaleiding van ‘n gesig van Siener
van Rensburg.
Dit lui so:

Qwabe het later op die Internet gespog dat hy haar
“tipiese blanke trane” laat huil het en dat hy “nie kon
ophou glimlag nie omdat iets so swart en wonderlik
gebeur het”.
Dit het ‘n stortvloed teenreaksie op die sosiale media veroorsaak en hy is as ‘n rassistiese bullebak gebrandmerk.

Uiteindelik gaan Iran en Sirië ook by die konflik ingetrek word en dan sê Siener sal totale chaos en
geweld in hierdie streek eskaleer en uiteindelik op
die Derde Wêreldoorlog uitloop, want hy sien... “die
aarde slaan brand en voor my verskyn ‘n gesig van
‘n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die
perde se stange sal afloop...”

Ashleigh moes kort te vore na ‘n goedkoper woonstelletjie trek omdat sy nie genoeg verdien het om in

Ons kry byna dieselfde profesie in Openbaring 14:20
— “En die parskuip is buitekant die stad getrap, en
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bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms
van die perde...”

Jaargang 20 (April 2016)

Nathi Nhleko, polisieminister, het ook in die spervuur beland. Malema het gesê die EFF is nie bang
vir Nhleko en die polisie nie. “Aan enigiemand wat
my in hegtenis wil neem, hier is ek. Jy kan my kom
arresteer.”

As ‘n profesie se tyd op hande is, kan niks en niemand dit keer nie!

Hy het Zuma gewaarsku dat die weermag ondersteuners van die EFF is.

MALEMA - WEES GEWAARSKU

“Wees gewaarsku, Zuma. Verlaat jou amp voordat
die weermag hul gewere op jou draai.”

Julius Malema, EFF-leier, het Saterdag 30 April in die
Orlando-stadion in Soweto die EFF se verkiesingsmanifes bekend gestel. Duisende rooi geklede EFFlede (wat hulself “vegters” noem) het die stadion
van hoek tot kant volgepak.

Hy sê egter die EFF hits nie geweld aan nie. “Ons is
die vreedsaamste party. Ons veg in die parlement.
Ons veg in die howe. Elke keer wat ons baklei, is
ons kwaad. Wanneer ons intellektueles baklei, kom
rand hulle ons aan. Ons is nie bang vir oorlog nie.
Ons is nie bang vir geweld nie. Ons is nie bang vir ’n
gewelddadige staat nie.”

Die EFF is die eerste party wat dit kon regkry om ‘n
stadion vol te maak nadat sowel die ANC (in Port
Elizabeth) as die DA (in die Randse Stadion in Johannesburg) dit nie kon regkry met die bekendstelling
van hul verkiesingsmanifes nie.

Aan die einde van sy toespraak, wat sowat twee
uur geduur het, is rooi konfetti die lug ingeskiet. Die
EFF se leiers, oftewel “krygsraad”, het die manifes
omhoog gehou. Malema het aan die skare gesê die
manifes moet hul wapen wees. “Julle moet dit dra
en daarmee veg.”

“Ons vat die ANC aan,” het Malema gesê. “Dit is hoekom ons die stadion vol maak. Ons doen dit teen die
ANC.”
Volgens hom het Suid-Afrikaners voorheen nie ’n alternatief vir die ANC gehad nie, maar vandag is daar
een. “As jy die EFF verwerp, Suid-Afrika, dan kan jy
net jouself blameer.”

Aan die anderkant het die ANC-jeugliga weer genoeg gehad van Malema se lawaai na sy omstrede
uitlatings oor hoe hulle Zuma uit sy amp sal verwyder. “Laat die soldate los op die EFF”!

Hy het verder onder luide toejuiging gesê: “Ons
neem weer besit van die erfenis van Winnie Mandela. Ons neem weer besit van die erfenis van Robert Sobukwe, ons neem weer besit van die erfenis
van Chris Hani. Dit is ’n sosialistiese beweging wat jy
nie kan stop nie. Ons het apartheid oorwin. Ons sal
seëvier!”

Die jeugliga wat nie so lank gelede nie nog onder
Malema as hulle leier gestaan het, se huidige leier,
Collen Maine, het gesê hy sal verhoed dat die EFF
“die land destabiliseer”.
“Ons is ŉ konstitusionele demokrasie en ons as die
jeugliga het nie wapens nie. aangesien ons nie gefinansier word deur Johann Rupert en al die ander
nie. Ons sal op die staat en sy masjinerie staatmaak
om dit te doen,” het Maine aan verslaggewers gesê

Hy het ook houe uitgedeel na David Mahlobo, minister van staatsveiligheid. Dié “lyk vir my siek” en “is
’n intelligensieminister wat nie intelligent is nie,” het
hy gesê.
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na afloop van die jeugliga se vergadering van sy nasionale uitvoerende komitee.

Jaargang 20 (April 2016)

Die belangrikheid van Yellowstone is dat ons nou
duidelik besef die aarde is besig om te verander,
wakker te word en sy vere regskud vir iets groot. Die
persoon wat onderstaande inligting aan ons gestuur
het, het dit om verstaanbare redes anoniem gedoen,
aangesien heelwat van die detail uit geheime staatsdokumente kom.

Op ŉ vraag aan Maine of só beroep nie sal neerkom
op ŉ burgeroorlog nie, het Maine gesê die jeugliga
sal nooit ŉ beroep vir oorlog doen nie. Maar hulle
wil hê dat Zuma die weermag op die EFF moet loslaat — asof dit nie die land onmiddellik in ‘n burgeroorlog gaan dompel nie!

Hy het ook ‘n nasionale sekuriteitsooreenkoms
geteken en loop gevaar op opgesluit te word indien
dit bekend word dat hy die inligting uitgelek het. Hy
is oortuig daarvan dat daar mense is wat sal moor
om die verspreiding van hierdie gegewens te verhoed.

Malema het in ŉ onderhoud met Al Jazeera gesê dat
die demokraties verkose regering “deur die loop van
ŉ geweer” omvergewerp sal word. Die ANC het hierna aanklagte teen Malema by die Hillbrow-polisiestasie aanhangig gemaak.

Terwyl hy saam met ‘n ondersoekspan in 2011 in die
Yellowstone area was, moes hulle ‘n bedreigingsskatting doen. Wat vreemd was, was dat hulle onder beheer van die weermag was en dat hulle direk aan die
weermag verslag moes doen.

Nathi Nhleko, minister van polisie, het tydens ŉ
mediakonferensie by die parlement Malema se uitlatings as “roekeloos” en “opstokery” beskryf en
gesê dit het die potensiaal om “die land in chaos te
dompel”.

Hulle was nie beperk in hulle ondersoek nie totdat
hulle bedrywighede van hidrouliese breking

Die saak word nou deur die Valke ondersoek.

onder die oppervlakte ontdek het op die terrein van
hulle ondersoek, en waar daar toenemend aardskuddings voorgekom het. Hulle is ook nie toegelaat om
die verband tussen hidrouliese breking en die toenemende aardskuddingsaktiwiteite te ondersoek nie.
Sy span was egter daarvan oortuig dat hulle onbetwisbare bewyse sou kon kry van oorsaak en gevolg,
as hulle net die geleentheid daartoe gekry het. Selfs
net ‘n oppervlakkige waarneming het hulle daarvan
oortuig dat hidrouliese breking daartoe in staat is
om aardskuddings en die daropvolgende magmauitsbarstings te veroorsaak.

YELLOWSTONE

Gebaseer op die beskikbare beperkte datastelsel,
lyk dit asof iemand probeer om te bepaal of hidroliese breking ‘n reeks uitbarstings in Yellowstone kan
veroorsaak.

Yellowstone
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‘n Kollega van die skrywer wat dieselfde gebied
ondersoek het, het gesê hulle het ‘n elektro-magnetiese steuring bespeur. Dit was sy gevoel dat ‘n
groot aardskudding en uitbarsting aan die gang gesit
kan word deur ‘n verandering in gerigte elektroniese
frekwensies.

Daar is geen ander verklaring vir die geheimsinnige
bedrywigheid rondom Yellowstone nie.

Die aardskuddings in Ekwador was nie natuurlik
nie en het nie verwagte patroon gevolg nie. Dit is
hoogswaarskynlik kunsmatig geskep. Ekwador kon
net ‘n toets gewees het vir dit wat vir Yellowstone
beplan word. As hierdie soort tegnologie na die uiters wispelturige Yellowstone-gebied, wat baie kwesbaar vir ‘n groot gebeurtenis is, gebring word, kan
dit ‘n ontsaglike ramp tot gevolg hê. Een derde van
Amerika sal vir baie jare onbewoonbaar wees. Der
miljoene mense kan omkom.

Sello Moroe, ‘n swart joernalis skryf in September
2014: “Die enigste belangrike ding wat die swart
nasie in die 20ste eeu vermag het, was om apartheid tot ‘n val te bring. En dis nie bereik deur disipline en ‘n beplande metode nie, maar deur chaos.
Die swartman is chaoties. Dis in sy wese. Hy hoef
nie daarvoor opgelei te word nie. Die meeste protesaksies word deur swartes gedoen. Hierdie chaotiese natuur word oral toegepas. Daarom het ons ‘n
chaotiese swart regering. Hulle families is chaoties,
hulle verhoudings, skole, blyplekke, alles is chaoties;
selfs hulle geskiedenis is chaoties. Net so ook hulle
Difaquane en stammoorde. Iemand het ‘n vloek van
chaos op die swartman geplaas. Want kyk na Afrika.
Chaos.

SWARTMAN IS CHAOS

(FOTO: Yellowstone (Magma kom reeds na die oppervlakte in Yellowstone park.)
Wat waarskynlik hiermee saamhang, is dat Obama
‘n wet deurgevoer het wat hom persoonlik die mag
gee om te eniger tyd krygswet af te kondig en dan
mense in interneringskampe te laat opsluit om “wet
en orde” te handhaaf. Hulle noem dit nie krygswet
nie, maar “Rampreaksie” (disaster response) en dit
klink heeltemal onskuldig en tot voordeel van die
burgers.

“Maar kyk na ander nasies. Orde. Toe Suid-Afrika
deur die wit ras beheer was, was daar orde. In al die
eeue kon die swart ras nog niks bereik nie, behalwe
om ‘n massa kinders te teel...”
Swartes soos Mogabe en Malema is egter vasbeslote
om hulle “beleid van chaos” voort te sit:

So bv. is het werknemers in ‘n hospitaal in Wyoming
(waar die oefeninge vir krygswet gehou is) DHS liggaam sakke (body bags) ontdek, maar hulle kon nie
vasstel waarvandaan dit kom nie.

Robert Mugabe: Hy het op 18 April 2014 voor ‘n
skare van 10 000 volgelinge sy planne vir ‘n Holocaust teen alle wittes in die land bekend gemaak.
Hy het aan hulle gesê dat dwarsdeur die geskiedenis het die wittes nog niks anders gedoen as om die
swart rasse uit te buit nie. Wittes is ‘n onderdrukkende, misbruikende, oneerlike, kriminele en bose
ras. Daarom het ons besluit om elke wit man, elke
wit vrou en elke wit kind in Zimbabwe uit te wis. Ons
sal ons swart Afrikanasie suiwer van die siekte van
witheid...”

Daar word ook bespiegel daaroor of die VSA se lugmag maniere het om die weer, asook aardskuddings,
te beheer of aan die gang te sit.
‘n Mens kan jouself die vraag afvra of hierdie soort
tegnologie dalk gebruik gaan word om Yellowstone
te verander in ‘n vals vlag-gebeurtenis (ELE, Extinction Level Event) vir die Amerikaners?
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ZUMA IN DIE DUISTER

Malema: “Die EFF kan nie ‘n gewapende stryd uitsluit nie ... Ons is nie bang vir bloed nie. Ons is bang
vir neerlaag. Solank die bloed net gee wat aan ons
behoort ... Daarom is Zimbabwe vir ons ‘n voorbeeld van ‘n suksesvolle revolusie. Ons doen weer
‘n oproep vir die beslaglegging van myne, banke
en grond. Suid-Afrika sal in anargie verval indien
ons nie ons grond, sonder vergoeding, terugkry nie.
Dan sal die armes opstaan en dit met wapengeweld
vat!” Hy het selfs erken dat hy in Johannesburg groot
store propvol wapens het.

Volgens Zuma is beurtkrag nou iets van die verlede.
Dis wat hy gesê het toe hy die Eskom-personeel by
Megawatt Park in Johannesburg toegespreek het.
Nege maande lank het Eskom glo beurtkrag verhoed.
Hy het o.a. in die toespraak gesê: “Ek het vroeër vir
julle bestuur gesê dat ek nou daarvan bewus is dat
ons naby die einde van ‘n jaar sonder kragonderbrekings is en ek vertel mense dat ons dit nie meer gaan
hê nie.”

Wapens wat hy waar gekry het?
Reusevragte wapens word al sedert 2008 deur China
aan Zimbabwe en Suid-Afrika verskaf. Ons het net
maar daarvan vergeet. Om u geheue so bietjie op
te fris, hier is ‘n aanhaling uit ‘n mediaberig van 18
April 2008:

Hy’t bygevoeg: “Ek wonder, as ek nie hier was nie,
vertel ek die waarheid? Nou kan ek vir die mense
gaan sê daar sal nooit weer beurtkrag wees nie, ek
was hier, ek het dit gesien.”
En verder: “Selfs al het ek nie na enige skool gegaan
nie, ek verstaan dit. Dit was baie duidelik uitgespreek. Ek wil in die straat uithardloop en sê dat
ons gewen het, en ek word vertel dat ons binnekort
surplus energie sal hê wat ons kan verkoop.” Aldus
klong Zuma.

‘n Chinese vragskip met 77 ton kleingewere, insluitende meer as 3 miljoen patrone, duisende AK47-aanvalsgewere, 1,500 40 mm vuurpyle, 2,500
mortiere en vuurpylaangedrewe granate, sowel as
93 kaste mortierbuise, aanboord, lê buite die Durbanse hawe nadat die hawemeester geweier het dat
dit kan vasmeer omdat die wapens se bestemming
Zimbabwe is.

Maar hierdie keer het hy gelieg sonder om sy lippe
te klap, want:

Die An Yue Jiang, het later na Luanda in Anglola vertrek waarvandaan die wapens per spoor na Zimbabwe gestuur is en uiteindelik met padvervoer hierheen gebring is.

TMG Digital het die kragonderbrekings gemonitor
wat op City Power se Twitter aangeteken is oor ‘n
tydperk van 4 weke in Maart en April. Driehonderd
kragonderbrekings is aangeteken in 174 woongebiede. Daar mag meer onderbrekings gewees het in
hierdie tydperk aangesien slegs die aangetekende
insidente aan die elektrisiteit entiteit op Twitter getel is.

Sedertdien het tientalle vragte wapentuig op dié
manier die land ingekom sonder dat ‘n haan daaroor gekraai het.

Dit is ‘n gemiddeld van 11 onderbrekings per dag. Op
verskeie dae in hierdie periode is meer as 20 gebiede
in Johannesburg geraak deur die kragonderbrekings.
Die Wesrand is die hardste getref met Honeydew
wat die meeste kragonderbrekings gehad het. Bry-
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anston in die noorde van Johannesburg – tuiste van
die duurste eiendomme in die land – is ook onder
die eerste 10 wat die meeste onderbrekings het.
Sommige onderbreking neem tot 72 uur om op te
los.Verskeie ander gebiede onder andere Kensington, Wilgeheuwel en Radiokop loop ook deur.

Jaargang 20 (April 2016)

die Moslem kriminele gedeporteer is, het misdaad
met ‘n verbysterende 72% gedaal. Tronkamptenare
sê dat byna die helfte van die selle nou leeg is, howe
is leeg en polisie is nou vry om ander take te verrig.
Die meeste is verkeersoortredings om hulle paaie
snelweë veilig te hou en die publiek by te staan in
soveel dinge as wat hulle kan.

Maar ons baie slim president (wat nooit na enige
skool gegaan het nie) sê daar was geen beurtkrag
nie en heeltemal reg ook, want beurtkrag is nie dieselfde as kragonderbrekings nie ... eintlik in laasgenoemde erger, want jy verwag dit nie.

Japan het nog altyd geweier dat Moslems hulle permanent daar vestig en hulle kan geen eiendom of
enige soort besigheid daar besit nie. Hulle het ook
enige vorm van aanbidding van Islam verbied. Enige Moslem-terroris wat gevang word dat hy Islam
probeer versprei, word onmiddellik gedeporteer, al
sy gesins- en familielede ingesluit.

‘n Werknemer van Eskom vertel ons die nuwe beleid
is om die kragtoevoer af te skakel sonder om, soos
voorheen, beurtkragskedules aan te kondig. Dan is
daar mos nie meer beurtkrag nie. Jy net net in die
donker en wag maar geduldig dat jou beurt af!

Kuba het die planne vir die eerste moskee in daardie
land afgekeur.
Angola en verskeie ander Afrikalande het Islam
amptelik verban.

UITEINDELIK

In Duitsland alleen was daar die afgelope jaar 81
gewelddadige aanvalle wat moskees teiken.
In Oostenryk het die polisie 13 mans gearresteer wat
vermoedelike Jihad werwers geteiken het – ‘n voorbeeld van ‘n regering wat teen die belange van hulle
eie mense werk.
‘n Chinese hof het 22 Moslem Imams vir 16 tot 20
jaar tronk toe gestuur omdat hulle hul Islamhaat
versprei het. Hulle het ook 18 Jihadiste tereggestel.
China maak ook propaganda teen seperatisme wat
in effek Islamiete verhoed om hulle eie staat in China
te hê. Moslemgebede word verbied in regeringsgeboue en skole in Xinjiang in die weste van China.
Honderde Moslemgesinne berei voor om China te
verlaat vir hulle eie veiligheid en terug te gaan na
hulle eie Midde-Oosterse lande.

Calais-kamp Frankryk (Moslems is net soos die swartes
– mense van wanorde en gemors. Die Europeërs het nou
genoeg gehad.)

Kyk hoe die wêreld na meer as ‘n jaar reageer op die
bedreiging van Islam en sy barbaarse Sharia wette.
‘n Rekordgetal Moslems (2 000) is uit Noorwee gedeporteer as ‘n manier om misdaad te bekamp. Sedert

Moslemvlugtelinge begin besef dat hulle nie welkom
is in Christenlande nie as gevolg van hulle geweld-

19

Die VAANDELDRAER
dadige maniere en die aanhoudende oorloë in Sirië
en Irak wat opgestook word deur die gruwelike ISIS
wat jong kinders vermoor en vroue en hulle dogters
as seksslawe gebruik.

Jaargang 20 (April 2016)

Selfs hospitaalpersoneel was traag om die papgeslaande Moslempasiënte te behandel. Die meerderheid Moslems is die verband-behandeling (BandAid) gegee en huis toe gestuur terwyl die personeel
gemompel het: “Good riddance”.

Die Britse Home Secretary berei voor om ‘n “AntiSosiale Gedragsbevel” in te stel vir ekstremiste en
ook om mense met dubbel burgerskap van hulle
Britse burgerskap te stroop. Deportasiewette word
inderhaas voorberei.

Noord Karolina verban Islam se “Sharia wet” in hulle
staat en beskou dit nou as ‘n kriminele oortreding.
16 Amerikaanse state het almal wetgewing ingestel
om Sharia wet te verban.

Die Tjeggiese Republiek weier blatant om Islam in
hulle land toe te laat en beskou dit as boos.

Die Hollandse parlementslede het gevra vir die verwydering van alle moskees in Holland. Een lid van
die Hollandse Parlement het gesê: “Ons wil Nederland skoonmaak van Islam.” Nog ‘n lid, Machiel de
Graaf het namens die Vryheidsparty gepraat toe hy
gesê het: “Alle moskees in Nederland moet gesluit
word. Sonder Islam sal Nederland ‘n wonderlike,
veilige land wees om in te woon soos wat dit was
voordat die Moslemvlugtelinge hier aangekom het”.

Alabama – ‘n Nuwe kontroversiële amandement wat
die erkenning van “vreemde wette wat Sharia wette
sal insluit” sal verban, word opgestel.
Die Poolse Verdedigingsbond het die Moslems gewaarsku.
Baie Moslems in Noord-Ierland het planne aangekondig om die land te verlaat om anti-Islam geweld
deur Ierse burgers vry te spring. Die aankondiging
kom na ‘n aanval op groepe Moslems in Belfast.
Groepe plaaslike Iere het mal gegaan en tiener Moslembendes wat na jong Ierse meisies as slette verwys het en wat almal deur bendes verkrag is, word
volgens Islam se “Sharia Wette”, pap gemoker.
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