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AS JY IN ‘N OPSTAND VASGEKEEER WORD
STAND VAN SA SE VERVAL
EN MEER...

VAANDELDRAER 

Ons begin ‘n duidelike prentjie kry van wat agter die 
skerms aan die gang is en wat beplan word. Projek 2019 
is nou uit in die ope en hierdie projek is die toppunt van 
agter die skerms kook en verraai.
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Die land is stelselmatig besig om in chaos te verval 
en as dit nie vir die sosiale media was nie, het ons 
niks daarvan geweet nie, want die hoofstroomme-
dia swyg soos die graf daaroor.

Selfs die Britse regering het al ‘n terroriste-waarsku-
wing teen besoekers aan Suid-Afrika uitgereik nadat 
twee Britse burgers in KwaZulu-Natal ontvoer is.

Die bejaarde egpaar, wie se name bekend is aan 
TimesLIVE, maar weerhou is, word beskou as dat 
hulle ontvoer is deur die terroriste-groep ISIS naby 
Vryheid in Noord-KZN. Hulle het al jare lank in Kaap-
stad gewoon.

Die Britse regering het nou sy aanlyn-reisadvies vir 
Suid-Afrika opgedateer, met verwysing na die ontvo-
ering van die paar.

“Terroriste sal waarskynlik probeer om aanvalle in 

Suid-Afrika uit te voer. Aanvalle kan onoordeelkun-
dig wees, insluitende plekke wat deur buitelanders 
besoek word, soos winkelsentrums in groot stede.

“Die grootste bedreiging is van ekstremiste wat ge-
koppel is aan Daesh (voorheen genoem ISIL).

Die ratte begin nou eers lekker maal – The Nation-
al Freedom Party (NFP) has called on King Good-
will Zwelithini to intervene in political killings and 
for President Cyril Ramaphosa to declare a state 
of emergency in KwaZulu Natal. The NFP was com-
menting on the murders of ANC former councillor 
Msawenkosi Mchunu and IFP councillor Sibuyiselo 
Dlamini.”

Uittreksel uit BOODSKAPPER VAN GOD (1995):

Projekte wat nog in die pyplyn is en waaraan uitvoer-
ing gegee moet word, is ’n bloedige konflik in Natal 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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kaanse militêre basis naby die hoofstad van ons land.

Die bekommer BLF dat die Suid-Afrikaanse media 
geen waarskuwing uitgereik het oor hierdie daad 
van buitelandse militêre besetting van ons land nie. 
Die VSA se militêre inval in SA vind plaas ‘n paar dae 
na ‘n twee weke lange toer van die land deur Robin 
Renwick. Dit laat vrae ontstaan   of die VSA se weer-
mag beveel is om te help met ‘n direkte aanval op 
die Radical Economic Transformation (RET-magte) in 
Suid-Afrika.

Dan verneem ons dat Afri-Forum pas Amerika be-
soek het om simpatie vir die plaasmoorde te kry. 
Maar daar is fluisteringe dat hulle instruksies vir die 

Instelling van ‘n “doringbos-regering” gaan ontvang 
het. 

tussen die ANC en die Zoeloes; landswye kragonder-
brekings; ’n reuse-staking wat die land en vervoer-
bedryf sal lamlê, en ’n tweede Chris Hani-scenario 
waarin ’n hoëprofiel ANC-leier gewelddadig sal sterf.

Ooreenkomstig hierdie geheime plan van die Afri-
kanerbond, kan ons die volgende gebeure te wagte 
wees: Sodra alle strukture in die land vernietig is, sal 
’n sterk VN taakmag in samewerking met die Ameri-
kaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, die 
orde kom herstel, en daarna beheer van die land in 
die hande van die Afrikanerbond plaas.

Het dit dalk iets te doen met die Black First Land 
First (BLF) se vrese oor die teenwoordigheid van die 
Amerikaanse leërmag tans in Suid-Afrika? Verslae 
toon dat ‘n massiewe VSA-militêre vliegtuig die af-
gelope paar dae op die Lens aria-lughawe gestasio-
neer is. Dit is soortgelyk aan die oprig van ‘n Ameri-

VSA Lugmagbasis in Botswana
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‘n Woordvoerder van die Ministerie van Verde-
diging, majoor Peter Shilumbu, het egter gesê die 
trokke behoort aan die Botswana verdedigingsmag.

In die Sunday Times van 22 Feb. 1987 was daar ‘n 
berig op bl. een onder die opskrif:

Secret Airlift Plan for S.A. British.

Volgens die berig sou daar ten tye van ‘n verwagte 
noodtoestand wanneer wet en orde finaal in die 
land in duie stort, tot soveel as een miljoen Britte 
op kort kennisgewing óf per skip óf per vliegtuig uit 
Suid-Afrika verwyder kan word. Hierdie mense sou 
daagliks op die hoogte gehou word van verwikke-
linge en wanneer die oomblik aanbreek, sal hulle 
blitssnel in veiligheid geneem word.

By Gaborone is daar reeds ‘n groot lughawe vir dié 
doel gebou...

DIE DORINGBOSREGERING
Danksy Julius Malema begin ons ‘n duidelike prentjie 
kry van wat agter die skerms aan die gang is en wat 
beplan word. Deur hom is Projek 2019 nou uit in die 
ope en die Britte is boos, asook die Broederbond, 
want sien, hierdie projek is die toppunt van agter die 
skerms kook en verraai.

As ons mense gedink het dat die Nag van die Lang 
Messe ons enigste nagmerrie gaan wees, het hulle 
dit ver mis. Daar is groter en boser planne op die 
tafel, maar die swartes is nie die enigstes wat deel 
daarvan is nie.

Die meeste Blankes sal ‘n sug van verligting slaak 
as hulle uitvind dat die DA en “ander” van plan is 
om die blanke weer aan bewind te kry, maar dink 
weer. Niemand dra die belange van die behoudende 
blankes in Suid-Afrika op die hart nie – allermins die 

Is dit dalk ook die rede waarom Afri-Forum juis 
nou in die hoofstroommedia so genadeloos getakel 
word? In ‘n radio-uitsending op RSG is Kalie Kriel 
deur die liberale Anita Visser en Pieter du Toit, die 
ANC-pootlekker, gelooi omdat Afri-Forum onlangs in 
Amerika oor die plaasmoorde gaan praat het, want 
dit was glo rassisties.

Indien dit rassisties is, verneem ons graag by Visser 
en Du Toit presies hoeveel plaasmoorde al deur die 
haatlike blankes gepleeg is?

En wié is dit wat die land in chaos dompel? Alles af-
brand? Alles verwoes en die blanke moet net hande 
gevou sit en dit aanvaar. In Noordwes het die swartes 
soveel moleste aangejaag dat Cyril Ramaphosa in-
derhaas vroeër uit Engeland moes terugkom! En hy 
en sy mafia het toe sommer daar en dan die provin-
sie oorgeneem — die eerste keer dat so iets in die 
land se geskiedenis gebeur!

En asof dit nie genoeg is nie, word massa oorlogs-
tuig, wapens en soos pantserkarre, deur Chinese, 
Britse en Amerikaanse skepe in Walvisbaai afgelaat 
en met trokke na Botswana geneem. Ons verneem 
die konvooi was tot tien kilometer lank.

Waarom juis Botswana? Ons het alreeds in 1996 
berig oor die reuse lugmagbasis wat Amerika in Bot-
swana opgerig het. Maar intussen het daar nog drie 
groot grondbasisse bygekom.

Maar dis nie die eerste keer wat wapens vanuit die 
buiteland na Botswana gestuur word nie.

Die Namibiërs moes op 27 Desember 2017 met skok 
aanskou hoedat ‘n groot  kontingent van nagenoeg 
50 militêre trokke gelaai met Land Rovers langs die 
B1naby die Brakwater-weegbrug in die rigting van 
Windhoek beweeg, en daar was gerugte dat hulle 
van Katima Mulilo op pad was.
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Britte en die Broederbond. Daar is oop seisoen op 
ons verklaar.

Iemand wie ek gedink het goed onderlê is met wat in 
die politiek aan die gang is, was verbaas om te hoor 
dat die Broederbond laaaaankal nie meer eksklusief 
blank is nie ... lankal nie meer nie. Hulle het van elke 
kleur en geur en soort in hulle midde. En hulle eien 
hulleself die reg toe om oor ons toekoms te besluit.

Projek 2019 is in London uitgedink en ondermeer 
gefundeer deur Johann Rupert, die Oppenheimer 
familie en Lord Robin Renwick. Die plan is met groot 
sukses in die laaste plaaslike verkiesings bestuur. Dit 
het klaarblyklik die rassistiese DA sommige van die 
mees strategiese metropolitaanse stede, Johannes-
burg en Pretoria ingesluit, gegee met die hulp van 
Malema se EFF.

Johan Rupert

Die uitlap van die 2019 projek het gekom uit ‘n  on-
bewaakte kommentaar deur Malema gedurende die 
EFF se pers konferensie. Malema het gegil en gejil 
oor Helen Zille toe hy gesê het: “maar om haar parte 
(die DA) toe te laat om so ver agteruit te gaan, dan is 
sy niks verskillend van Zuma nie. Sy is besig om die 

2019 Projek bloot te stel waardeur die ANC verwy-
der sal word.”

Ontleders wat nie genoem wil word nie, het gesê 
dat Malema die 2019 Projek onwetend bekend ge-
maak het. Slegs Mmusi Maimane kon openlik praat 
oor Projek 2019 om sy kiesafdeling voor te berei 
vir die EFF koalisie in 2019. Malema is deur Londen 
geadviseer dat hy nie die plan waarvolgens blankes 
weer die politieke mag gegee sal word, bekend moet 
maak nie aangesien dit sal maak dat swart stemmers 
dan teen sy party sal draai.

Verdere betekenis van die mededeling hierbo aange-
haal, toon vir die eerste keer dat Malema die DA sien 
as die hoofspeler in die 2019 Projek. Malema is be-
sig om meer en meer wisselvallig te raak.  Volgens 
sekere bronne, mense binne Malema se binnekring, 
is hulle bekommerd oor sy bevoegdheid om koers 
te hou. Vroeër die jaar, toe hy gedruk was op twit-
ter, het hy geknak en erken dat die EFF weereens sy 
stemme aan die DA in 2019 sal gee. Hierdie blabse 
van Malema mag hulle duur te staan kom by die 
stembusse, aangesien swartes nie sal stem vir die 
terugkeer van die blankes in die regeringstoele nie.

Hierdie 2019 Projek is daarop gemik om politieke 
mag in 2019 terug te gee aan die blankes deur ge-
bruik te maak van dieselfde koalisieskikking wat 
die metros laat oorgee het aan die DA. Bronne sê 
dat Londen nie gelukkig is met wat hulle beskou as 
Malema wat sensitiewe inligting onhandig behandel 
nie.

Wat ons dan gaan kry, is ‘n bont regering soos dit 
was net voor en net na die oorgawe in ’94 – baie 
soos wat die NG Kerk vandag van binne lyk. Dit sal ‘n 
regering van verraaiers en rugstekers wee en, soos 
Siener self gesê het, die blanke, regse, Afrikaner sal 
erger vervolg word as wat die swart regering dit ge-
doen het. Dan breek die laaste groot geveg vir die 
Boervolk aan – om ons eiendom, ons land, wat deur 
God aan ons gegee is, weer terug te vat.
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Daar is mense wat vas glo dat ons nou ‘n rewolu-
sie op hande het, ‘n rebellie teen die swart regering. 
Niks is verder van die waarheid nie. Ons het nie die 
getalle of die wapens om met ‘n rebellie te begin nie.

‘n Persoon wat met hierdie dinge daagliks werk, sê 
dat as daar veertig weerbare manne bymekaar is, sal 
net 3 van hulle wapens hê en net ‘n paar rondtes 
ammunisie. Nee, ‘n rebellie teen die swart regering 
gaan daar nie wees nie. Die Broederbond wil graag 
hê dat ons dit moet glo en dat ons moet deelneem 
daaraan, want dan kan hulle ons mense toesluit soos 
wat hulle met die Boeremag gedoen het.

Ons wil duidelik klem lê op die feit dat die Broeder-
bond NIE pro-wit is nie. Dis ‘n spul wat net daar is vir 
eie gewin. Hulle hark die biljoene in ten koste van 
die blankes in hierdie land.

Moenie in enigiets betrokke raak wat gaan oor op-
stand teen die huidige regering nie. Die Broeder-
bond het reeds hulle “werwers” uitgestuur om te 
begin kwaad stook. Die swartes, het verskeie mense 
al by verskeie geleenthede gesê, het nie ‘n probleem 
met die regse blankes nie, hulle het ‘n probleem 
met mense wat hulle eie verraai – soos die Broeder-
bond. Die swartes kan in vrede met die regse blank-
es saamleef. Nou is dit egter op die lappe dat hulle 
uit die regering gelig gaan word, nie deur die regse 
blankes nie, maar deur liberaliste en die geldmag.

Siener het gesê ons sal in die bek van die geweer kyk 
en dan kom ‘n hand en slaan dit weg en dan skiet 
hulle op mekaar. Ons sal wel uiteindelik die gemors 
moet opruim, maar teen die tyd dat ons daarmee 
klaar is, sit die geldmag, Jode, verraaiers, jingo’s en 
al die ander aasvoëls klaar in die stoele en dan begin 
die laaste, felste stryd van die Blanke Boer om be-
houd van sy land.

VOORAAND VAN DIE DERDE 
WÊRELDOORLOG
‘n Vals Vlag-insident is wanneer ‘’n aanval deur die 
media voorgehou word as ‘’n terroristiese daad, 
terwyl dit deur die heersende regering uitgevoer is 
– soos die skietery in verskeie skole in Amerika. Dit 
was valse vlae wat deur die media opgesteek is. So 
‘n valse vlag-insident kan egter geweldige reperkus-
sies hê as die leiers nie wakker loop nie.

Die tragedie is dat Donald Trump reeds saamgestem 
het met twee sulke Valse Vlag insidente. Hy was 
gewillig om saam te gaan met die ooglopende valse 
vlag insident in Sirië, ’n land wat hy kort tevore heel-
hartig ondersteun het. By twee geleenthede in April 
het die hele wêreld geweet dat die chemiese aan-
valle in Sirië deur die Amerikaanse koalisie gedoen 
is, maar Trump het vertel dat dit deur Sirië gedoen is. 
Die hele onaangenaamheid was ‘n leuen en Trump 
het nogtans ‘n missielaanval op Sirië geloods.

Trump het ook die klaarblyklike vals stories rondom 
die senuwee-gas vergiftiging van die Skripals in Enge-
land geglo. Hy het toe oorreageer deur 60 Russiese 
diplomate en offisiere weg te jaag nog voordat eni-
ge beslissende bewyse gelewer is. Dit het uiteinde-
lik bekend geword dat die senuweegas insident ‘n 
moedswillige en blatante leuen was. Die wêreld se 
lande het geweet dat die vergiftiging gedoen is deur 
die Britse intelligensie gemeenskap – hoekom het 
Trump dit nie geweet nie?

Trump is die ideale man om die Derde Wêreldoorlog 
te begin, want hy is naïef en oorreageer maklik. Met 
Sirië het hy nie eens probeer om agter die waarheid 
te kom voordat hy ‘n missiel-aanval geloods het nie. 
Hierdie onwettige presidensiële gedrag is nie net 
ongekend nie, dit stel hom oop vir ‘n besluit wat die 
oorlog gaan begin. Hy word getoets en elke keer trap 
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hy in die slagyster wat vir hom gestel word. Hoe gaan 
hy anders reageer as byvoorbeeld een van sy vloot-
skepe gesink word deur ‘n CIA-NATO gekoördineerde 
“swart operasie” in die Middellandse See? Hy gaan 
beslis nie wag vir die uitslag van ‘n ondersoek nie. So 
‘n siniese aanval deur die Westerse magte kan die 
praktiese uitwerking hê dat die Derde Wêreldoorlog 
uiteindelik afskop.

Dit is waarskynlik presies hoe die slinkse oorlog-aan-
stigters die VSA en sy bondgenote in ‘n volskaalse 
konflik met Sirië wil inlok. Hulle weet dat niks die 
Amerikaanse psige oploop sal jaag soos ‘n VSA oor-
logskip wat in vlamme sink nie. Hulle is ook daarvan 
bewus dat as hierdie besondere valse vlag snel-
ler getrek word, is daar nie ‘n manier hoe dit weer 
omgekeer kan word nie.

Maar beide ‘n wyer verspreide oorlog in die Noorde-
like Levant en/of ‘n Derde Wêreldoorlog scenario kan 
verhoed word as genoeg alternatiewe media bronne 
gesamentlik hierdie kritieke inligting uitsaai en ver-
sprei. Die enkele beste manier om hierdie Operasie 
Gladio-aanvalle te verhoed, is om hulle vooraf aan 
die kaak te stel. Indien die “wêreldstad” (die planeet 
wat klein gemaak word deur die Internet) lank voor 
11 September 2001 geweet het van die 9/11 valse 
vlagoperasie, sou die skuldiges nie daardie soort 
VSA regering-geborgde terroriste-aanvalle uitgevoer 
het nie.

Dis noodsaaklik om die hoogs bedrieglike strategie 
te verstaan wat deur die Neocon Sioniste gebruik 
word. Hulle implementeer ‘n gesamentlike CIA, MI6, 
DGSE, GID en MOSSAD swart operasie dwarsdeur 
Sirië. Deuer die goedgevestigde Operasie Gladio- 
terroriste infrastruktuur dwarsdeur die Noordelike 
Levant te implementeer, beplan die NWO globaliste 
‘n reeks skokkende Valse Vlae met die doel om hulle 
gedoemde projek van Groter Israel te bevorder.

Die belangrikste NATO militêre magte (VSA, die Brit-
tanje en Frankryk) is in geheime verstandhouding 

met die Al-Qaeda terroristenetwerk (ISIS, Al -Nusra 
Front en die Siriese rebelle) en is besig om die Siriese 
oorlogsveld op te stel om uiteindelik, soos hulle dit 
stel, Damaskus plat te vee.

Die rede hoekom Saudi-Arabië en Israel onlangs 
bondgenote geword het, is omdat hulle albei bestu-
ur word deur dieselfde kripto-Joodse Sionistiese 
Kabaal. Hulle is albei diep verbind tot Israel en on-
afskeidbaar van die uitbreiding van Israel se grense 
dwarsdeur die gebied rondom die Middellandse See.

Omdat Poetin se Kremlin die grootste, enkele hin-
dernis is tot die Groter Israelprojek, sal die opstel 
van ‘n valse vlagaanval op ‘n vloot skip van die VSA 
vloot die maklikste manier wees om ‘n valse “daad 
van oorlog” teen Rusland en/of Iran te pleeg. Op sy 
beurt sal dit die Christen en Joodse Sioniste in mags-
posisies dwarsdeur die VSA en Israel astrant genoeg 
maak om hulle lang verwagte Armageddon aan die 
gang te sit.

Alles dui nou op ‘n groot en belangrike Valse Vla-
gaanval wat gedoen sal word deur die Sio-Franco-
Anglo-Amerikaanse Spil en NATO op die VSA in die 
Oostelike Middellandse See. Trump sal reageer, 
daarvan kan ons seker wees, maar sonder dat hy al 
die inligting sal hê.

Op 11 April 2018 het die USS Harry Truman vliegdek-
skip die ooskus se Norfolk Vlootstasie verlaat op pad 
na die Middellandse See.

Die vliegdekskip word vergesel deur die geleide pro-
jektielkruiser die USS Normandy, die geleide missiel 
torpedojaers die USS Burke, Bulkeley, Forest Sher-
man en Farragut, die torpedojaers USS Jason en The 
Sullivans. Die groep het 6 500 matrose aanboord, 
asook Carrier Air Wing One. ‘n Mooi klompie skepe.

Intussen het die Pentagon die ontplooiing van ‘n 
Patriot-missielverdediger-battery en ‘n vlootskip na 
die Midde-Ooste goedgekeur, te midde van toene-
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mende spanning tussen die Verenigde State en Iran.

Die USS Arlington en ‘n Patriot-battery sal aansluit by 
die USS Abraham Lincoln-groep en ‘n Lugmagbomw-
erper-taakmag wat reeds in die streek ontplooi is.

Onlangse aankondigings oor Rusland se Kinzhal 
(Dolk-) missielstelsel het hierdie vaartuie effektief 
uitgeskakel en dit beteken dat die skepe en hulle be-
manning essensieel vaar na ‘n bloedige wrakwerf.

Selfs sonder die onlangse opgradering van die Kin-
zhalstelsel, illustreer die ondervinding van die Britse 
vloot in die Falkland Eilandkonflik die kwesbaarheid 
van oorlogskepe vir laag vlieënde missiele. Behal-
we vir die sink van die HMS Sheffield en Sir Gala-
had tydens die Falkland Eilandekonflik, is byna elke 
skip getref deur ten minste een Argentynse Frans-
vervaardigde Exocet-missiel. Dit was ‘n wapen wat 
toe reeds 20 jaar oud was.

Volgens berigte was die enigste ding wat die Ve-
renigde Koninkryk van totale uitwissing gered het, 
dat die Argentyne hulle missielhoogtemeters ver-
keerd gestel het. Die Russe sal nie dieselfde soort 
fout maak nie!

Hierdie feite is natuurlik bekend by die VSA se mil-
itêre beplanners en ‘n mens kan net aanvaar en 
hoop dat Trump ook bekend is daarmee. Dit is im-
mers sy plig om te weet. En tog is die VSA se vloot 

nou aan die kus van Sirië waar dit aangesluit het by 
die Amerikaanse en ander NATO oorlogskepe wat al-
reeds in posisie is. Saam sal hulle een groot swerm 
dodelike teiken wees.

As die mense wat druk op Trump uitoefen hom sover 
kry om ‘n nuwe aanval op Sirië te loods (en ons moet 
‘n Valse Vlagaanval verwag – dus een wat deur die 
CIA, MOSSAD en ander beplan en uitgevoer word) 
en as die massiewe toename in NATO vuurkrag 
beteken dat genoeg missiele sal deurkom wat Russe 
teiken, dan sal Poetin werklik geen ander keuse hê 
as om die Amerikaanse vloot te sink nie.

Hy sal geen keuse hê nie, wat ook al die gevaar sal 
wees aan so ‘n aksie, as hy dit nie doen nie sal dit ‘n 
teken van ‘n Russiese neerlaag en terugtrek uit Sirië. 
Dit sal natuurlik ook lei tot ‘n vinnige eskalasie van 
militêre druk teen Libanon en Iran. Dit beteken ook 
dat wanneer die empire voortstu om Rusland aan 
te val, sal haar mees betroubare bondgenote reeds 
weg wees en haar “sagte magie” sal ernstig ontbloot 
wees.

Daar was in die geskiedenis ‘n paar voorvalle waar 
valse vlae en direkte aanvalle op skepe opgestel 
is deur die Westerse magte om uitlokkende voor-
wendsels te voorsien om oorlog te maak.

Die sink van die USS Maine in die Havana-hawe 
gedurende die Kubaanse opstand teen Spanje is 
gebruik as ‘n voorwendsel om die Spaanse-Ameri-
kaanse oorlog te begin.

Die sink van die RMS Lusitania in 1915 deur ‘n Duitse 
U-boot, was in werklikheid opgestel deur Brittanje 
as ‘n manier om die sentimente teen Duitsland aan 
te hits en dit het gewerk. 

Franklin Delano Roosevelt het die aanval op Pearl 
Harbour toegelaat, want volgens outentieke doku-
mente het vooraf geweet dat dit gaan gebeur.
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Die vervalste Golf van Tonkin-insident het nooit 
plaasgevind nie, Lyndon Johnson het dit gebruik om 
die Viëtnamese oorlog ernstig te verskerp. Robert S. 
McNamara, VSA se Sekretaris van Verdediging, her 
erken dat die voorval nooit plaasgevind het nie.

Maar een van die skokkendste Valse Vlaginsidente, 
was die sink van die RMS Titanic.

WAT GEBEUR AS JY IN ‘N OP-
STAND VASGEKEER WORD?
Hierdie het werklik op 16 Maart 2018 gebeur. Ek sou 
dit nooit geweet het hoe traumaties en bloedstol-
lend so ‘n ondervinding werklik is nie. My vriend se 
ondervinding deel ek en dit wat ek en jy sal moet 
weet as dit kom na ons toe.

Hy het uit Witrivier gery na Numbi-hek buite Kruger 
Nasionale park. Dit is alles in ‘n trustgebied waarvan 
die swart lokasie ongeveer 10  km by 10 km groot is. 
Omtrent so groot soos Nelspruit.

Die pad was oop en skoon en toe hy bo om die draai 
kom is hy omring deur ‘n massa van ongeveer 20 000 
skoolkinders (en hy oordryf nie). Hy het onmiddellik 
omgedraai, want hy het geweet dis moeilikheid. Toe 
hy klaar omgedraai het, besef hy die skoon mooi pad 
van 2 minute gelede is toe van gillende aanvallende 
jeugdiges wat die pad soos blits toegepak het met 
stompe. Hy kon nie glo dit het so vinnig gebeur nie. 
Voertuie was toe alreeds aan die brand en die klippe 
het gereën uit die lug.

Hulle het sy motor probeer omgooi en hy sê sy mo-
tor se twee wiele het opgelig soos hulle hom gewieg 
het.

Gelukkig het ‘n polisieman met ‘n gepantserde vo-
ertuig hom gesien en nader beweeg en as buffer 

gedien teen die klipgooiende massas. Hy moes sy 
venster oopmaak om die polisieman se instruksies 
te hoor omdat man net uit ‘n klein ronde gat uit sy 
versterkte venster geskreeu het wat hy moet doen. 
Met die oopmaak van die elektriese venster het die 
aanvallers hom gegryp en probeer uitruk uit sy mo-
tor.

Hy het sy hande knoppe geslaan om hulle af te weer. 
Een was binne in sy motor en het hom probeer ver-
wurg. Hy sê hy het hom by die deur uitgeslaan. Dit 
was vir hom skokkend, want hy weet in sy morele 
mensliewende verstand dat dit net ‘n jong kind 
van ongeveer 14 jaar oud was wat hy met sy brute 
vuis moes slaan. Maar hy het ook besef in al die 
adrenalien wat deur hom gepomp het dat as hulle 
hom eers uit sy voertuig het, hy dood sal wees. Hy 
het letterlik geveg vir sy lewe.

Hy sê as ek daar was sou ek heeltemal histeries 
geword het. Die geskreeu en klippe en breek van 
glas was oorverdowend. Hy sê die glas wat op die 
gepantserde voertuie (daar was 3) neergereën het, 
het daarop gebreek en bo oor sy voertuig gespat. 
Die Gepantserde voertuie was ook sy buffer teen die 
klippe.

Die gebreekte glas het in ‘n breë strook oor die pad 
gelê  en dit het gelyk soos ‘n 50 cm hoë haelvlak. Dit 
was dik, want dis duisende bottels wat gegooi was. 
Daar was ongeveer 7 voertuie vol blankes vasgekeer 
waarvan meeste buitelanders was.

Die polisie het rubberkoeëls geskiet. Daar was soveel 
duisende dat as die skote klap hulle vir ‘n oomblik 2 
meter oopmaak en dan die opening weer toemaak 
asof dit geen invloed op hulle het nie.

Tussen hulle was die rampokkers wat hulle vrees-
lik opgesweep het tot een groot malende, hatige 
massa. Op geen manier staan enigiemand ‘n kans 
om homself te red in so ‘n situasie nie. As dit nie vir 
daardie polisie was nie was hy sekerlik dood.
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Sy een kennis (‘n swarte) in die lokasie het hom 
geskakel en gesê hulle kruip nog in geboue agter slot 
en grendel weg vir die massa opstokende kinders. 
Hulle kruip tot in die lokasie self weg vir die ver-
woesting. 

Dit was meeste Pedi-kinders (Julius Malema se stam) 
wat aan die oefening deelgeneem het. Sou hulle ‘n 
Zoeloe of Xhosa of selfs Mathebele in die hande kon 
kry met daardie bloeddorstigheid in hulle gees, sal 
hulle hom doodmaak of doodgooi met klippe en 
die inwoners weet dit. Maar die buitelandse blanke 
mense besef nie die werklike gevaar nie. 

My vriend en die ander blankes met hul voertuie 
is almal veilig uitgelei. Een van hulle het die polisie 
gevra hoekom slaan hulle die kinders? Hoe dom en 
oningelig!!

In elk geval hy is gespaar omdat hy sê sy Vader daar 
bo het hom beskerm, so saam met sy elmboog en 
vuiste. Hy moes net ‘n stuk stomp onder sy voertuig 
verwyder wat daar vasgesteek het. Toe hy buite was 
en aankomende niksvermoedende wit motoriste 
waarsku... het hulle hom die middelvinger gegee. 
Onnosel!

“Wat het jy uit hierdie voorval geleer?” het ek hom 
gevra.

Hy het gesê: “Dat ‘n skoon pad binne sekondes toe 
kan wees en jy kan afgeblok word ... en dis baie, baie 
onverwags...soos ‘n lokval. Dat jy kalm moet bly ten 
spyte van al die adrenalien in jou, want as jy dit gaan 
verloor is jy dood. Dat jy doodgegooi kan word met 
klippe.”

Hy het die vensters van sy motor onmiddellik gaan 
versterk met daardie deurskynende film. Niemand 
sal weet nie. Hy het ook vir hom ‘n “metaalrooster” 
gaan bou om in die toekoms buite oor sy vensters te 
laat sak. Hy het dit op die Ratel gesien. Klippe spat 
net af, tref nie die glas nie.

“Wat van Zeb? Of ‘n pistool?” Het ek hom gevra.

Sy antwoord was dat die hordes te veel en te oor-
weldigend is.

(Ek voel persoonlik as jy Zeb in hul oë spuit, sal hulle 
nie verder protesteer nie en so maak jy skoon om 
jou)

Daar is in net een straat van daardie woonbuurt 20  
skole waarvan hy weet. Hoeveel ander strate is daar 
nie nog wat vol skole is nie en hulle bou steeds nog 
skole. En daardie skole het tussen 4 000 en 6 000 
leerlinge per skool. Dis massas. Niks stop hulle nie. 

Veg of sterf. Sy Vader het hom wel geken in sy hart 
en het hom veilig gehou, maar hy het ook sy deel 
gedoen. Hy het nie gestop en wag dat hy vanuit die 
hemel gered word nie, hy het net stadig bly ry tee-
naan die Ratel.

Vermy liewers enige opstandige groepe en sluit aan 
by Protesblaaie waar jy voor die tyd weet waar on-
luste broei en vermy daardie areas. Moet net nooit 
gaan stilhou nie. Laat jou motor se wiele deurentyd 
beweeg. (Danie Botha).

DUISTERNIS WAG OP SA — ES-
KOM SE STEENKOOL VOORRAAD 
MINDER
Met die Guptas wat nou die land uit is en hulle myne 
gesluit is, doem groot probleme op vir Eskom. Die 
Valke soek nog na Ajay Gupta, eienaar van die Op-
timum steenkoolmyn. En as hulle hom opspoor, sal 
die steenkool ook nie goedkoop gelewer word nie. 
Sommige mense meen dat die prys sal verdubbel tot 
R450 per ton. Die prys sal in elk geval onvolhoubaar 
wees.
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Die toerusting van die myn is reeds geplunder. Dit 
sal tot R10 biljoen kos om te herstel. Toe die Aurora 
goudmyn oorgeneem is deur Khulubuse, Zuma en 
Zondwa Mandela, het hulle dit gestroop om Opti-
mum te herkapitaliseer. Ou is Optimum gesluit.

Die myne moet oop wees, want Eskom het die 
steenkool nodig. Dit word op die oppervlak en on-
dergronds gemyn en sluit myne is soos Kwagga, Pul-
lenshope, Eikeboom, Boschmanspoort en Koornfon-
tein in Mpumalanga. Die groep myne het ‘n geskatte 
9 miljoen ton steenkool per jaar aan Eskom voorsien 
en noudat die werk daar gestaak is, is Eskom elke 
maand ongeveer 1 miljoen ton kort.

Sewe van die kragstasies se voorraad is onder die 
minimum van 20 dae, maar die grotes soos Kusile en 
Medupi is nog redelik veilig.

Eskom se raadslede is almal in Washington, die tu-

iste van die Internasionale Monetêre Fonds. Dis glo 
nie ‘n fondsinsamelingsreis nie, maar hulle is daar 
om buitelandse beleggers te sê wat hulle doen om 
die probleem op te los.

Ons is al so gewoond aan leuens en opstokers, vree-
saanjaers en tjankbalies dat ons nie eens meer op-
kyk as iemand probeer om feite tuis te bring nie. 
Volgens hierdie gegewens is daar nog geen onmid-
dellike probleem nie. Steenkool kom steeds van an-
der myne af en sal vir geruime tyd nog doen en op 
die oomblik is daar nie rede tot kommer nie. Maar 
die een of ander tyd sal die situasie hulle inhaal, dis 
seker, al is dit nie onmiddellik nie. Miskien, ja, misk-
ien sien Eskom ons nog die winter deur.

Wat ‘n mens nie uit die oog moet verloor nie, is dat 
die einde van Eskom al nader kom. Vir die oomblik 
kan hulle nog toutjie trek en planne maak, maar vir 
hoe lank?
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Siener het gewaarsku dat ons massiewe kragineen-
stortings gaan kry, maar spesifiseer dat dit op ‘n tyd 
sal gebeur dat ons volk in ons finale geveg om oor-
lewing gewikkel sal wees ... m.a.w. teen die doring-
bosregering. In daardie tyd sien hy ‘n massiewe ont-
ploffing aan die westekant (Koeberg) en alles in die 
omgewing sal vernietig wees (die grond is kaal en 
huise verdwyn) moontlik deur kernbestraling.

Hy het ook gesien dat mense in Johannesburg weer 
brandhout gebruik omdat daar geen krag is nie en 
hulle het niks anders as koue kos om te eet nie.

Voor daardie dag aanbreek, sal daar nog ‘n bietjie 
water in die see moet loop. Ons sal die res van die 
jaar al meer geweld sien, meer kragonderbrekings, 
ens. soos wat gebeure eskaleer tot die uiteindelike 
botsing tussen die twee swart faksies. Vir die oomb-
lik speel hulle nog die speletjie tot een seerkry en 
dan is die vet in die vuur.

DIE MAN IN DIE BRUIN PAK 
KLERE
Daar is oral in ons land ‘n “Man in ‘n bruin pak”, 
mens skop hulle agter elke bos uit, want ons volkie is 
nou maar eenmaal so dat almal wil regeer. Almal wil 
die belangrikste stoel in die regering hê, die troon 
en verkieslik met ‘n kroon wat daarby pas. Van hi-
erdie manne in die bruin pakke klere lê vandag al in 
die begraafplaas sonder dat meer as tien mense van 
hulle aspirasies geweet het, want – hulle het niks ge-
doen om te bewys dat hulle leiers kan wees nie.

Ons volk het ‘n leier nodig, een soos Moses, Gide-
on, Dawid, Jeanne D’Arc, Napoleon, of Hitler – ie-
mand wat die volk kan inspireer om hom te volg. 
Die tragedie is dat ons volk agter elkeen aanhard-
loop wat maar net lyk of hy die leier kan wees en so 
word ons verdeel en al hoe verder verdeel. Maar is 

dit nie maar waaroor Demokrasie gaan nie? Verdeel 
en heers. Dis mos hoe dit werk.

In Suid-Afrika alleen het ons byvoorbeeld meer 
as 4 500 kerkdenominasies wat elkeen homself 
‘n “kerk” noem. As jy nie hou van wat die predi-
kant sê oor ‘n sekere versie in die Bybel nie, 
dan loop jy uit die kerk, stig ‘n nuwe een en kry 
‘n klomp ontevredenes om jou te volg. Dis nie 
moeilik nie. Jy kan ook in die proses ryk word. 
Het ons vergeet van Ray McCauley en sy Rema-kerk? 
Intussen is dit oorgeneem deur swartes wat nie eens 
verstaan waaroor dit gaan nie. Of wat van die Mighty 
Men van oom Aartappel? Hierdie mense smokkel 
met gedagtes wat die mens se gemoed aanraak, 
maar nie om te help nie, nee, ter wille van die sak of 
‘n versteekte agenda. Hulle weet die volk het hoop 
nodig, wonderwerke, iets om weer die hart ligter te 
laat voel en die geloof te sterk – en hulle gebruik dit 
tot hulle eie voordeel!

Of ons dit wil weet of nie, ons as volk is diep ver-
deeld. Ons soek ‘n leier wat ons na ‘n Utopie sal lei 
waar voorspoed en rykdom op ons wag, en dan ver-
skyn daar skielik iemand op die toneel wat lyk of hy 
al die antwoorde het en meteens voel ons ons het 
die mag in die hand as ons saam met ‘n paar duisend 
ander opdaag by Bloemfontein. Dan verbeel ons 
onsself dit het ‘n verskil gemaak. Maar het dit? Die 
droogte duur voort, die geweld het toegeneem, en 
ons volk glo en verbeel hom dat hy iets bereik.

Moses het op sy eie na Farao gegaan en gaan pleit 
vir die volk – hy is deur God gestuur en bestuur. Hy 
was aangesê wat om te doen en hy het dit gedoen. 
Noem vir my een sogenaamde leier, en dit sluit Bu-
chan in, wat enigiets reggekry het. Ons word nog net 
so vertrap, kry nog net so swaar, word nog steeds 
vermoor en daar word nog net so teen ons gedis-
krimineer. 

Nie een van die politieke leiers het hulle beloftes 
nagekom nie en ons volkie glo hulle steeds. Al wat 
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reeds in plek is, is die plekke van veiligheid waarheen 
ons kan vlug as die moeilikheid kom, maar om die 
moeilikheid te keer, daarvoor is daar niemand nie. 
Geeneen van hierdie leiers wat soos kakiebos opge-
slaan het, het iets bereik nie. Hulle praat net en 
verkondig met smaak: “Ek is die Man in die Bruin 
Pak” asof dit ‘n mens onmiddellik op jou knieë voor 
hom moet bring, want dit is eintlik al wat hy wil hê – 
iets wat grens aan aanbidding.

Mense sien deesdae vir Angus Buchan as die leier, 
die Man in Bruin, maar al wat hy bereik het, is om 
nog meer van ons stiksiende volksgenote nader na 
die katolieke kerk te trek – want dit was sy opdrag. 
Hy moes die Afrikaner onder hom bymekaar kry en 
hulle soos ‘n Judasbok na die slagpale lei. Hy moes 
hulle vaste geloof in God gebruik (of misbruik) om 
te help om kerkeenheid te verkry onder die vaan-
del van die katolieke kerk. En hy het dit reggekry, dit 
kan ons hom toegee. Ons kerke is reeds vol katolieke 
priesters, maar nog sonder die gewaad. Hulle wil 
nie die Afrikaner té groot laat skrik sodat hy op vlug 
slaan nie.

En dan is daar nog ander sogenaamde manne in 
bruin pakke. Moenie vergeet van Frik Pretorius wat 
homself as Siener se reïnkarnasie verklaar het nie: 
“Want, ek lyk soos hy, ek praat soos hy en ek en my 
blikbrein het die geheim van sy gesigte ontrafel. 
Maar anders as die Siener, is ek op rekord dat ek nié 
regs is nie!” Nou vra ons hom: wanneer wil jy dan 
jou kromsteelpyp neersit en ons na vryheid lei?

Die probleem is dat mense nie die betekenis van die 
“bruin pak” verstaan nie. Dis net ‘n simbool. Dis nie 
iemand wat ‘n netjiese bruin pak dra nie. Dis nie ie-
mand met ‘n lang baard soos Siener nie. Dis nie ‘n 
katolieke Engelsman met ‘n agenda nie. Die bruin 
pak simboliseer eenvoudig die hart van die persoon, 
sy geneigdheid en liefde vir sy eie bloedvolk. Dit is 
iemand wat lief is vir die Boervolk en deel is van die 
volk, net so Afrikaans is as die blanke Boervolk, en 

die belange van slegs die Boervolk op die hart dra, 
geen ander volk nie.

Ons sal vir die eerste keer van hom weet wanneer 
hy by Lichtenburg opstaan (op God se bevel) om die 
gemoedere tot bedaring te bring. Hy sal waarskynlik 
self nie eens besef wie hy is nie en sal dalk ‘n groen 
hemp en swart broek aanhê, vir al wat ons weet. Die 
feit is dat ons hom eers sal ken op die dag wat hy 
soos ‘n Moses sy verskyning maak, en dan sal dié 
wat gereed is, soos die vyf maagde met hulle lamp-
ies, hom sonder aarseling volg. Dis die man vir wie 
ons wag!

Kommentaar: Suné du Preez: Die beste beskrywing 
oor die toekomende Volksleier het ek eendag gelees 
in oom Adriaan se pienk boekie oor Siener. Dit was 
van die eerste boekies oor Siener. Niemand weet 
wie die leier is nie. Onbekend aan die volk. ‘n Man 
wat bo-oor alles kyk. Ek hou hiervan want niemand 
wat hom nou voorstel of laat voorstel kan die leier 
wees nie. Die kans dat mense sy denke kan besoedel 
ens., ens., kan nie gebeur nie. Iewers waar hy van-
dag is, werk God reeds met hom — so ons moet vir 
hom bid.

Martie von Benecke sê: “Dit sal ‘n man wees wat nes 
Moses die wetsgehoorsaamheid gaan terug bring in 
die volk se doen en late, sodat hul weer soos God 
beloof het, ‘n toekons het in die land Kanaän wat 
deur God aan ons voorvaders gegee is. Hy sal die 
voorbeeld wees van ‘n gehoorsame man in die naam 
van die Almagtige.

Johanna Brandt beskryf hom as “’n Groot volksleier 
of leiers (die man in bruin en die man in grys) wat 
uit die verborgenheid sal verrys om in hierdie amper 
bowemenslike stryd, die voortou te neem. En hulle 
sal wees, groter persoonlikhede, magtiger helde as 
wat ons nog ooit in die verlede gehad het.

“Uit die verborgenheid, waar God hulle in die ge-
heim vir hulle reuse taak voorberei het, sal hulle, op 
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hul tyd, te voorskyn kom. Ja, die wonderwerk sal dan 
geskied deur die wil van God, maar menslike werk-
tuie sal daartoe gewillig, bekwaam en gehoorsaam, 
gebruik word...”

EINDE VAN BUITELANDSE HULP 
AAN SUID-AFRIKA?
Die soustrein kom nader na die laaste stasie. Presi-
dent Donald Trump oorweeg dit om hulp aan Suid-
Afrika in te kort, maar ook na ander lande wat nie 
vir Amerika stem in die vergaderings van die VN 
nie. Suid-Afrika is net een van hulle. In 1017/2018 
het Amerika R3.2 biljoen aan die Suid-Afrikaaanse 
regering gegee. Die grootste deel van die fondse 
word gespandeer op gesondheidsinisiatiewe.

In ‘n verslag deur die VSA se Staatsdepartement oor 
die stemming in die vergaderings is daar gesê dat 
gevind is dat van die 93 resolusies waaroor gestem is 
in 2017, het lande gemiddeld slegs 31% van die tyd 
vir die VSA gestem. Nikki Haley, VSA ambassadeur 
by die VN het ondermeer gesê: “Die Amerikaanse 
volk betaal 22% van die VN begroting, meer as die 
volgende drie hoogste skenkinglande gekombineer. 
Ten spyte van sy vrygewigheid, stem die res van die 
VN slegs 31% van die tyd met ons. Dit is minder as in 
2016.” Zimbabwe het die minste vir die VSA gestem. 
“Toe ons by die VN verlede jaar kom, het ons gesê 
dat ons name gaan neerskryf en hierdie lys van stem 
rekords spreek vanself. President Trump wil seker 
maak dat ons buitelandse hulp in dollars – die mees 
vrygewigste in die wêreld – altyd die Amerikaanse 
belange tot diens sal wees en ons sien daarna uit 
om hom te help dat die Amerikaners nie langer as 
vanselfsprekend aanvaar word nie.”

By nege uit die 68 keer het Suid-Afrika vir Amerika 
se voorstelle gestem en Zimbabwe het ses keer uit 

68 gestem.

Amerikaanse hulp deur USAid programme aan Suid-
Afrika word gebruik om klein- en medium grootte 
ondernemings te versterk (waarvan die blanke niks 
sien nie), werksgeleenthede te skep, opleiding en 
werkvaardighede te verbeter, basiese skooloplei-
ding te bevorder, geslagsgebaseerde geweld teen te 
werk en om HIV/Aids versorging, voorkoming en be-
handeling te bevorder.

Waarskynlik beland te veel van daardie fondse in 
persoonlike swart bankrekeninge en is Trump nou 
suur. Wie kan hom daaroor veroordeel? Laat hy 
wegvat wat hy dink is goed. enige terugslag vir hier-
die rampokkerregering sal welkom wees.

BOEREMAG-INFILTRASIE IN 
SITA SISTEME
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Daar word valslik beweer dat André du Toit (lid van 
die Boeremag) betrokke is by SITA-infiltrasie vanuit 
die gevangenis. Hy was deel van die Boeremag wat 
destyds gevang is. Dit is algemene kennis dat Mnr. 
André du Toit vriende is met verskeie werknemers 
van SAPD en SITA omdat hy ŉ voormalige werkne-
mer van beide instansies was sedert die 90’s.

Sommige van sy voormalige kollegas, wat ook sy 
vriende is vir baie jare, het vir hom kos gebring 
tydens die 10+ jaar Boeremagverhoor (2003 – 2013) 
en bydraes gemaak as blote vriende vir sy mees 
basiese behoeftes soos telefoonkaarte omdat hy al-
les verloor het weens die Boeremaghofsaak.

Hy is eers in Oktober 2013 vir ŉ addisionele 20 
jaar gevonnis tesame met die ander ‘Boeremag’-
slagoffers wat verskeie vonnisse opgelê is. Hierdie 
aantygings en beskuldigings is bloot valse propa-
ganda om die sogenaamde ‘Boeremag’ te diskredi-
teer en om die illusie te skep dat hierdie individue ŉ 
‘bedreiging’ is. Die Boeremag het reeds 16 jaar ge-
lede ontbind.

Dit is ook baie verdag dat hierdie aantygings wat nou 
ewe skielik in die parlement gemaak word die hele 
sogenaamde ‘Boeremag’ betrek, asook dat die drie 
dokters Pretorius (Dr Lets, Wilhelm en Johan) subtiel 
aan die SITA-voorval gekoppel word. Die drie lede 
van die Pretorius-gesin word valslik aan die voorval 
gekoppel aan ŉ foto wat in die Citizen-koerant van 
2 Mei 2018 gepubliseer is. Dis verdag dat die berig 
geplaas is terwyl daar ŉ hofuitspraak hangend is rak-
ende ŉ aansoek van die gesinslede om hul rekenaars 
in hul selle te hê vir studiedoeleindes. Al hul energie 
word toegespits op hofaansoeke rakende hul gevan-
genishouding.

In 2011 het van die Boeremagbeskuldigdes ŉ aan-
soek gebring voor regter Vorster om Internet in hul 
selle te verkry. Misdaad Intelligensie en die onder-
soekbeamptes het dieselfde tipe vuil taktiek gebruik 
en valse beelde tydens die aansoek in die media 

voorgehou. Laasgenoemde is ‘n blatante taktiek om 
hul hofsaak te belemmer deur voor te hou dat dit ŉ 
groot risiko is vir die manne om Internet in hul selle 
te hê omdat hul kwansuis “te gevaarlik” is. Regter 
Vorster het gelukkig in 2011 deur die vuil taktiek 
gesien en die aansoek teen die koste van Departe-
ment Korrektiewe Dienste toegestaan. Die drie Pre-
toriusse is besig met ŉ klag teen die Boeremagsaak 
voor die internasionale menseregte-hof.

Noudat MI se uitlokkings en onregmatige optrede 
tydens die jare lange verhoor onder die kollig gep-
laas gaan word, word hierdie gerugte gemaak teen 
die ‘Boeremag’.

Die aantygings op hierdie tydstip word gemaak om 
mnr. André du Toit se paroolaansoek in Oktober 
2018 negatief te beïnvloed. Van die Boeremagge-
vangenes se amnestieaansoeke is ook ingedien en 
hierdie aantygings in die parlement teen die ‘Boer-
emag’ is heel moontlik ook gemaak om President 
Cyril Ramaphosa se besluit oor hul presidensiële 
kwytskelding-aansoeke te beïnvloed.

Dit dui net daarop dat die onregverdigheid steeds 
teen hierdie manne voortduur, terwyl hulle tydens 
die afgelope 16 jaar geen bedreiging vir die same-
lewing ingehou het nie.

Die spoke wat opjaag word is waarskynlik die gevolg 
van ŉ uitgediende regse reaksionêre lessenaar van 
Misdaad Intelligensie wat die sinvolheid van hul 
bestaan probeer bewys. MI probeer hul bestaan reg-
verdig in ŉ era waar daar geen regse bedreiging vir 
die staat bestaan nie.

Dít terwyl Suid-Afrika van die hoogste moordsyfers 
ter wêreld het en volksmoord en plaasaanvalle aan 
die orde van die dag is. Dit is waaragtig tyd vir die 
sensasie-soekende MI om op te hou met die op-
jaag van Boeremagspoke en hul toe te spits op die 
bekamping van die werklike misdaad-krisis in die 
land.
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ONS EN HULLE
Naby Kroonstad het Harald Pakendorf, die liberale, 
verraderlike ANC meeloper, saamknoeier en Judas, 
boere toegespreek en in sy ANC-lofrede die boere 
om op te hou praat van “ons” en “hulle”, want daar 
is lankal nie meer ‘n verskil nie. Almal moet “ons” 
wees.

Gedurende vraetyd staan daar toe ‘n boer voor in die 
gehoor op en beduie aan Pakendorf: “Baie dankie, 
Meneer, nou verstaan ek: ‘ons’ steel ‘ons’ eie skape; 
‘ons’ vermoor ‘ons’ medeboere en ‘ons’ verkrag ook 
‘ons’ eie vroue!”

Hoe het Salomo nou weer gesê?  Luister nie na ‘n 
dwaas nie. “Want die mond van die dwase laat sot-
heid uitborrel.” (Spreuke 15:2).

OOK DA SÊ DAAR IS GEEN 
BLANKE VOLKSMOORD 
Mense wat geglo het dat die DA die blanke se red-
ding is en dat hulle ons belange op die hart dra, het 
al lelik met hulle neuse in die hek geduik. Nou het 
die DA self uiteindelik oorsee gaan vertel dat blanke 
volksmoord in Suid-Afrika nie bestaan nie.

In ‘n verklaring voor ‘n uitgelese gehoor het Francine 
Higham (let daarop dat sy Engels is) dit baie duidelik 
gestel dat die DA nie hierdie storie van skeiding en 
verdeeldheid in ons land glo nie. Sy het ook gesê dat 
die Australiese voorstelle om Suid-Afrikaanse boere 
‘n vinnige proses om visums te kry na daardie land 
te gee, “diskriminerend” is. Sy glo landelike misdaad 
raak alle burgers, nie net blanke boere nie.

Hierdie verklaring kom na verskeie optogte en pro-

tesaksie oor die wêreld teen die moorde op blanke 
boere in Suid-Afrika. Daar was protesoptogte in 
Australië, asook in Antwerpen in België. Die by-
eenbringing was teen die waarneming van “Blanke 
volksmoord” in Suid-Afrika. As dit dan nie bestaan 
nie, waarop het daardie mense dan gereageer?

Die onderwerp het kookpunt bereik toe die ANC 
besluit het om voor te gaan met die vat van grond 
sonder vergoeding. Melasma het ook onlangs gesê 
dat hulle, die swartes, die grond vat, maar die skuld 
bly die blankes s’n. Hierdie soort praatjies het som-
mige Suid-Afrikaners – en ‘n meerderheid van die 
boeregemeenskap – senuweeagtig gemaak en ook 
op hulle hoede geplaas. Sou die ANC die grond wil 
vat op groot skaal, gaan daar vir seker botsings wees 
en dan sal die hele wêreld weereens daaraan herin-
ner word dat die blanke, Afrikaanssprekende boere 
geviktimiseer word en daar gepoog word om hulle 
uit hulle geboorteland te verdryf.

Al wat die DA tot dusver gedoen het, was om floutjies 
te praat teen grond vat sonder vergoeding. Dis egter 
nie te sê dat hulle nie voorstanders daarvan is dat 
die boere van hulle grond verdryf moet word nie.

Dan het hierdie Higham die vermetelheid om te 
sê: “Die DA veroordeel die opgekookte storie van 
‘n volksmoord in Suid-Afrika wat blanke boere teik-
en. Gewelddadige misdaad in Suid-Afrika is onaan-
vaarbaar hoog en dit affekteer alle Suid-Afrikaners, 
ongeag die ras. Die DA is toegewyd daaraan om te 
verseker dat elke Suid-Afrikaner veilig en beskerm 
voel in ons land.”

Luister nou mooi na haar volgende opmerking. Dit 
kom van die DA, dieselfde party vir wie die blankes 
so graag stem omdat hulle glo dat die DA hulle, die 
blankes, se belange op die hart dra (ek beklemtoon 
die woorde waarna u moet oplet):

“Ons glo dat die stories rondom die  sogenaamde 
“blanke volksmoord” blatant foutief is en eenvoudig 
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onwaar. Hierdie verslae is niks anders as ‘n poging 
om Suid-Afrikaners te verdeel op die basis van ras 
nie en om ons land se versoeningsproses te ont-
spoor nie.”

Hierdie mense werk saam met elke vyand van ons 
volk en met die laaste verkiesing het hulle openlik 
hulle die rug op die blankes gedraai. Maar raai wat? 
Ons onnosele blankes gaan weereens vir hulle stem 
omdat ons nog net in die kerk sit om gesien te word, 
nie om te leer om op God te vertrou nie. Ons wil hê 
iemand anders moet tog net die probleem oplos en 
mense sien nie hulleself, hulle houding, hulle lewen-
suitkyk, as die probleem nie. Daardie houding gaan 
duisende mense binnekort baie duur te staan kom.

Daar is geen versoeningsproses nie, die kloof word 
net dieper en wyer met elke moord, elke aanval, 
elke aanranding, elke onregverdigheid. Wat voor-
heen net ‘n geval was van ek hou nie van hulle nie, 
het nou geword: Ek haat hulle. Dit natuurlik danksy 
die liberaliste.

Selfs PW Botha het terwyl hy geleef het erken: Ek 
het nie ‘n probleem met die swartes nie, maar ek 
haat die Engelse.

Steve Price skryf: “Dis nou al ‘n geruime tyd dat 
blankes deeglik gewaarsku is oor die dubbele agen-
da van die Demokratiese Alliansie in Suid-Afrika. 
Omdat hulle ‘n pseudo-geheime Joodse organisasie 
is wat die blankes net uitgebuit het om in die Kaap 
aan bewind te kom. (Lees ook ons artikel elders in 
die Vaandeldraer: Die Doringbosregering)

Na hulle sukses in die Wes-Kaap behaal het, het 
hulle vinnig omgeswaai, hulle valse blanke mantel 
afgegooi en ‘n uit en uit anti-blanke voertuig geword 
wat ‘n anti-blank, multikulturele geheime agendas 
gevolg het. Nogtans kry ‘n mens baie rigtinglose 
blankes wat hierdie duiwelse konglomerasie van 
bedrieërs volg.”

Een van Dianne Kohler Barnard van die DA se naby 
familie is op die plaas aangeval en toe sy daaroor 
geraas maak, is sy vinnig deur die DA se Swart Prins, 
Mmusi Maimane, oor die kole gehaal. Die DA het 
tot dusver geen verdere woord oor die plaasmoorde 
geuiter nie totdat die liberale Engelsman, Francine 
Higham, haar mond oorsee daaroor gaan uitspoel 
het en die Boere in die rug gesteek het. Tussen al 
dié wat haar vergesel het, was daar een, miskien 
twee, gekleurdes. Die res is almal liberale blankes, 
en natuurlik Engelssprekend.

Higham het ook nie aan die buitelanders gesê dat 
by verre die meeste misdaad deur swartes gepleeg 
word nie en byna al die plaasmoorde en -aanvalle 
gedoen is deur swart terroriste nie. Dit sal nie goed 
inpas by die DA se beleid van vermenging nie.

Plaasaanvalle is lank nie meer net misdaad nie, maar 
voorafbeplande terroriste-aanvalle. Selfs die Israeli’s 
sê al vir die Suid-Afrikaners om wakker te skrik oor 
die terroriste-aanvalle op die plase.

MISDAAD IN SA KNOU DIE TO-
ERISTEBEDRYF
Hierdie swart regering is nou omgekrap oor wat die 
Australiërs doen. Die Australiese regering waarsku 
sy bevolking oor toere na Suid-Afrika. Hulle Departe-
ment van Buitelandse Sake en Handel (DFAT) waar-
sku reisigers om “hoogs versigtig” te wees as hulle 
ons land besoek as gevolg van die ernstige misdaad.

Nou is daar ‘n vete tussen SA en Australië en dit is 
besig om te eskaleer. Ons regime slaan nou terug 
teen wat hulle beskou as “misleidende” reisadvies 
wat ons reputasie skade kan berokken. Dis eintlik 
iets om oor te lag, want watse reputasie hét ons? 
Ons is immers wêreldwyd bekend as die land met 
die hoogste misdaad op aarde. Dis ons reputasie. As 
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hulle dit wil beskerm, moet hulle die misdaad nog 
hoër aanblaas, of hoe?

Die DFAT sê: “Misdaad, gewelddadige misdaad, is ‘n 
ernstige kwessie in Suid-Afrika. Meeste tipes mis-
daad is besig om te vererger. Wees wakker.” Hulle 
verslag kritiseer ook die plaaslike polisiestandaarde.

Toeriste word ook gewaarsku oor bedreigings soos 
verkragting, moord, aanranding, rowery, diefstal, 
motorkapings en “breek en gryp” diefstalle uit mo-
tors. Lughawes, hotelle en safariparke word gelyk as 
plekke waar reisigers geteiken kan word.

Die vlak van advies egter redelik laag en is in werk-
likheid tweede laagste op vier reiswaarskuwings 
vlakke. Die volgende is om reisigers aan te raai om 
twee keer te dink en die laaste is: Moenie daarheen 
reis nie.

Maar die Australiese regering is net bloot ordentlik. 
Of miskien weet hulle nie hoe gevaarlik hierdie land 
in werklikheid is nie. Toeriste sien in elk geval nie die 
werklikheid nie. Hulle word na veilige gebiede ge-
neem juis sodat hulle nie negatiewe terugvoer oor 
ons land in die buiteland moet gee nie. Hulle gaan 
dikwels na wildplase en, rêrig, dis nie daardie soort 
ape wat die probleem is nie.

Die SA regime teken nou ernstige beswaar aan teen 
die waarskuwings. Hulle sê die advies bevat inligting 
oor Suid-Afrika in die algemeen en, in die besonder, 
oor die ondervinding van buitelandse toeriste wat 
Suid-Afrika besoek.

En heeltemal tereg sê die SA regime dat die waar-
skulig buitelandse toeriste sal afskrik. Dit beskadig 
ook die beeld van ons land.

Sê dit vir die hordes swartes wat steel, moor, verkrag 
en aanrand. Sê vir hulle hulle moet nou tog asseblief 
dit nie weer doen nie, want dis regtig lelik van hulle. 
Dis reg om dit met die blankes in Suid-Afrika te doen, 

maar nie met oorsese toeriste nie

DIE EFF SE MAG WORD DEUR 
BRITTANJE BEËINDIG
Mense wat nie wou glo dat die EFF deur Engeland 
aan die gang gesit en aan die gehou is nie, luister 
hierna: Die koningin van Engeland het besluit om die 
EFF te beëindig. U het reg gehoor. Sy het dit besluit.

Bronne naby Malema sê dat hy deur Renwick ged-
wing was om die knie te buig voor Ramaphosa. 
Dus, Ramaphosa word ook deur Renwick en Brit-
tanje beheer. Die koningin het Renwick onlangs 
na Suid-Afrika gestuur en Malema was onder 
verpligting om ‘n brief aan Ramaphosa te skryf 
waarin hy vra vir ‘n ontmoeting. Renwick het aange-
dring op geskrewe bewys dat die EFF gereed is om 
Ramaphosa te dien. Hy sal die brief as bewys vir 
die Koningin gebruik dat sy sending suksesvol was. 
Londen het moeg geraak vir Malema se onvoor-
spelbare gedrag. Die gemors in Londen is bekom-
merd oor die feit dat Ramaphosa swak is en gevolg-
lik dit nie sal maak om vir twee termyne as president 
aan te bly nie.

Londen en Stellenbosch het saamgestem dat dit 
nodig is dat Malema en Ramaphosa moet saamwerk 
om seker te maak dat die “Nuwe Dagbreek” (New 
Dawn) langer sal hou. Daar is werklike vrees dat die 
pro- Radical Economic Transformation (RET) magte 
binne die ANC Ramaphosa te vroeg gaan uitstoot. 
Daar word gesê dat Londen beïndruk was met die 
manier hoe Malema dit reggekry het om die grond-
loses van SA die kous oor die kop te trek met sy 
betekenislose beweging oor grond terugvat sonder 
vergoeding. Hy het die grondloses laat verstaan dat 
daar wysing sou wees aan die Konstitusie terwyl 
daar in der waarheid net ‘n ‘roadshow’ sal wees wat 
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net sal help om die ongeduld oor die teruggee van 
grond sonder vergoeding te versprei. Daar word gesê 
dat Malema in Oktober 2015 trou gesweer het aan 
die Britse troon na ‘n paar geheimsinnige ontmoet-
ings in London. Die reis befonds deur ‘n deel van die 
WMC banking, die Eerste Nasionale Bank (FNB).

Bronne sê ook dat Renwick tevrede is dat Male-
ma die EFF sal afwen, moontlik tot niet maak. 
Die enigste ding wat nog onbekend is, is wanneer 
dit sal gebeur. Malema wil as die EFF deelneem 
aan die 2019 verkiesing, maar London wil hê hy 
moet voor daardie tyd weer aansluit by die ANC. 
Malema is verslaan en sal enigiets doen wat Londen 
beveel. Hy word afgedreig met klagtes van korrupsie 
en sy regsverteenwoordigers het hom gewaarsku dat 
daar ‘n werklike kans is dat hy tronk toe kan gaan. En 
Malema is vir niks so bang as tronkstraf nie. Hy doen 
dus wat van hom verwag word en Ramaphosa sal 
die aanklagte tot niet maak.

AS DIE WAARSKUWING KOM, 
LUISTER
Luk. 21:20-21 “En wanneer julle Jerusalem deur 
leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy ver-
woesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, na 
die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uit-
gaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar 
inkom nie.”

Sewe dekades na die Messias se dood het ‘n 
Romeinse leër onder leiding van Cestius Gallus Pal-
estina binnegeval om ‘n einde te maak aan ‘n op-
stand. Hierdie inval word bevestig deur die Joodse 
geskiedskrywer Josephus, wat in daardie tyd geleef 
het. Die soldate omsingel Jerusalem en dit het beslis 
gelyk of hulle die stad sou inneem. Maar heel on-
verwags het Gallus die leër bevel gegee om terug te 

trek. Volgens die kerkhistorikus Eusebius het Judese 
Christene van hierdie geleentheid gebruik gemaak 
om na Pella te vlug, ‘n stad in ‘n bergagtige gebied 
van die Dekapolis.

‘n Paar jaar later, in 70 n.C., het daar ‘n ander 
Romeinse leër, onder leiding van generaal Titus 
opgeruk en Jerusalem beleër. Die beleëring eindig 
op 30 Augustus 70 n.C. toe die stad ingeneem en 
in puin gelê is. Volgens Josephus het 1.1 miljoen in-
woners omgekom waarvan die meeste Jode was.

STAND VAN DIE VERVAL IN SA
‘n Groot kragonderbreking het ‘n paar rioolpompe 
in Jeffreysbaai uitgeskop en onverwerkte riool het in 
toilette opgestoot. Dit het vrylik deur Jeffreysbaai se 
paaie en in die Kabeljous-strandmeer gevloei.

Pogings word aangewend om die ergste riool van die strand 
af te hou

Netwerk24 het berig dat altesaam 44 rioolpompe in 
Vereeniging, Vanderbijlpark, Sharpeville, Sebokeng 
asook ander woonbuurte in die plaaslike ower-
heidsgebied van Emfuleni Maandag oorgeloop en 
miljoene liter onverwerkte rioolafval die Vaalrivier 
instroom.
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Bospoort het boonop gereeld kragonderbrekings 
wat veroorsaak dat die rioolpompe staan het ‘n 
sake-eienaar gesê. Sy het foto’s wat wys hoe die ri-
ool weer op haar perseel uitgeloop het. Sy sê riool 
loop vrylik deur erwe. Emmers vol menslike ontlast-
ing staan ook binne toilette.

“Toilette het geen water nie en huishoudings moet 
van drinkwater gebruik maak om toilette te spoel. In 
sommige gevalle stoot die vuil toiletwater terug in 
die toilette en die reuk is verskriklik erg!”
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