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DIE JESUÏETE SE BETROKKENHEID BY 
WÊRELD GEBEURE

DIE

SABC SINK WEENS ONBETAALDE LISENSIES
DROOGTE IN AUSTRALIË DIE ERGSTESIES
BTW EN INFLASIE
EN MEER...

VAANDELDRAER 

Met die Federale Reserwe Bank van die VSA se instelling kon 
daar met die Jesuïete se plan van Eenwêreldorde stelsel  
begin word. 
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In 1908 verskyn die patriot digter Jan F. Cilliers se 
bundel Die vlakte en ander gedigte. Daarin word 
o.a. opgeneem die gedig Trou, seker een van die 
bekendste gedigte uit die Eerste Afrikaanse Taalbe-
weging. Hierin gee Cilliers nie net vir ons ‘n voorstel-
ling en beeld van onverskrokke manlike dapperheid 
nie, maar ook dié van ‘n volksgenoot wat sy taal, 
sy herkoms en sy ras respekteer en vir die behoud 
daarvoor tot die dood toe sal veg. 

Jan F. Cilliers se aandoenlike vaderlandse verse en sy 
oorlogspoësie vorm dan ook ‘n belangrike deel van 
sy digwerk. En dis te begrype dat iemand wat self op 
die oorlogsveld was, self geveg het vir sy land en sy 
volk se vryheid wat uiteindelik verlore gegaan het, 
die hoop op terugwinning daarvan nooit sou verloor 
of prysgee nie. Dit was ‘n saak wat hom bygebly het 
en tot aan sy dood diep en dwingend sou aangryp 
een ontroer.

Maar daardie einste volk sou mettertyd van die ver-
bete stryd, bloed- en landoffers vergeet, ook vergeet 
waarvoor hul voorsate se bloed dwarsoor Boere-
land uitgegiet is, soveel so dat hulle selfs nie geaar-
sel het om een van sy mees geliefde gedigte te skend 
nie, net  om Reënboogland se trouelose, vreemde 
en bastergeslag ter wille te wees. 

Die enkele verse hieronder is soos Cilliers die gedig 
oorspronklik geskryf het en soos my onderwyser dit 
nog op skool vir my geleer het. 

TROU 

Ek hou van ‘n man wat sy man kan staan; 
Ek hou van ‘n arm wat ‘n slag kan slaan; 

‘n oog wat nie wyk, 
wat ‘n bars kan kyk; 

en ‘n wil wat so vas soos ‘n klipsteen staan – 
 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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vind dat Morgan opdrag gegee is om die Titanic te 
bou. Die rede hiervoor was dat hulle ontslae moes 
raak van die ander ryk families soos die B Guggenhe-
im, I Strauss en John Jacob Astor wat die drie rykstes 
was op daardie stadium.

Die Jesuïete wou ‘n Reserwe Bank stig in die VSA en 
die bogenoemdes was nie teen gunste daarvan nie. 
Die plan was dus om die manne wat in hul pad was 
of as ‘n bedreiging beskou is te verwyder, al uitweg 
op daardie stadium was die Titanic. 

As die Federale Reserwe Bank van die VSA daar 
gestel was kon daar met hulle (Jesuïete) plan van 
Eenwêreldorde stelsel begin word. Daar sou ook 
deur die bodemlose put wat deur die Reserwe bank 
geskep sou word, altwee wêreldoorloë begin word. 
Die bou van die Titanic is begin in 1909 en is voltooi 
in vroeg 1912. Die rykes waarvan hulle ontslae wou 

Ek hou van ‘n man wat sy moeder eer 
In die taal uit haar vrome mond geleer, 

En die bastergeslag 
In sy siel verag, 

Wat, haar verstotend, hulself kleineer.

Die oog wil ek sien wat ‘n traan nog ween 
Vir ‘n heldedgeslag, in hul rus daarheen, 

Maar ‘n blits van trou 
In die traan van rou, 

Wat aan liefde weer gee wat haar bron is ontleen.

Vir my die Afrikaner van durf en daad, 
Wat Mammons eer en loon versmaad, 
Sy hoof en sy hand vir sy volk en sy land

En ‘n trap van sy voet vir laag verraad! 

DIE JESUÏETE SE BETROKKEN-
HEID BY WÊRELD GEBEURE 
Die Jesuïete is ook seker die mees geheime bewe-
ging saam met die Vrymesselaars en Illuminati. Die 
groep beheer die Illuminati en sy Broederlike Ordes 
maar word ook indirek bestuur deur die Rooms-Ka-
tolieke Kerk met die pous as die hoof.

Kom ons gaan kyk na die geskiedenis van die VSA 
en dan ook na die betrokkenheid van die Jesuïete in 
die RSA. Die Jesuïete is ook gefinansier deur die Mil-
joenêrs van daardie tyd. Vandag is hul Biljoenêrs wat 
alles in hul vermoë sal doen om in hul doel te slaag 
want hul weet dat die tyd min raak.

Die volgende skatryk families is almal van Joodse 
afkoms; Rockefellers, Rothchilds, Morgans, A Ru-
perts en H Oppenheimers. Hulle is gewoond om al-
tyd te doen wat die Prins of Pous van hulle verwag. 
As ons nou na die tyd van Titanic gaan kyk, sal ons 

Ignaitus Loyola, stigter van die Jesuite order, kniel voor die 
pous
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tanic in 1913 is die Federale Reserwe Bank van die 
VSA gestig.

Die bendenaam “Mafia” is afkomstig van ‘n 33ste 
graad Vrymesselaar met die naam Guiseppi Mazzini. 
Hy was die vader van die Italiaanse Vrymesselaars, 
‘n Revolusionêre Terroriste Leier. ‘n Sisiliaanse ben-
delid of rampokker en ook die vader van die Mafia.

Die Vrymesselaars is nie ‘n Geheime organisasie nie, 
maar dit is definitief ‘n organisasie met Geheime. 

Die Reserwe Bank Van Suid-Afrika: Die Reserwe 
Bank is in 1920 gestig deur Eerste minister (genl.) JC 
Smuts. Dit is met die hulp van die Joodse geldmag 
deur die parlement gevoer. Die Reserwe Bank is as 
‘n privaat maatskappy gestig, met ‘n skamele twee 
miljoen aandele wat elk 100 sent werd was. Teen die 
huidige prys van so ± 85 tot 90 Rand per aandeel is 
die Jode nie net in beheer van die Reserwe Bank nie, 
maar ook die hele ekonomie van die RSA.

Hulle is ook so ± R200 miljoen sterk wat eintlik maar 
‘n druppel in die emmer is in vergelyking met die 
hele ekonomie wat uit goud, diamante en platinum 
bestaan.

Die Reserwe Bank het ook onbeperkte magte en 
is volkome in beheer van die Suid- Afrikaanse bev-
olking se finansies. Daar is ook met die stigting 
van die Reserwe Bank nuwe wetgewing aange-
neem wat sou verseker dat niemand mag weet 
wie die bank besit en wie die aandeelhouers is 
nie. Selfs die regering mag geen aandeel besit nie 
en het ook geen sê in die bestuur van sy sake nie. 
Die aandele is ook beperk tot 10 000 aandele per 
aandeelhouer om so te verhoed dat een persoon 
beheer oor die bank kan verkry. Een belangrike feit is 
dat in 1997 net 6.8% van die aandele verhandel was 
Die ander 93.2% aandele is nog steeds in die veilige 
besit van die Jode. (Oppenheimers, Hoggenheimers, 
A Ruperts en ander)

raak, is toe uitgenooi om op die inwydings vaart te 
gaan. 

Die kaptein van die skip was Edward Smith, wat al-
reeds 26 jaar op die Noord-Atlantiese see gereis het. 
Hy was beskou as die mees ervare meester wat die 
Noord-Atlantiese roetes beter geken het as enige 
ander persoon ter wêreld. Die mense het egter nie 
geweet dat hy een van die Jesuïete se poppe was 
nie. Enige persoon kon ‘n Jesuïet wees. As jy nie 
priester was nie het jy die orde gedien deur jou am-
bag of werk.

Kentekenvan die Jesuiete

As ons na die orde se eerste gebod gaan kyk, is dit as 
volg;

“Op die bevel van god (Jesuïtiese generaal) is dit 
geoorloof om die onskuldige te vermoor, te roof en 
ook onkuisheid te pleeg, want die Pous is die god 
van lewe en dood en ook van alle dinge om so alles 
te doen soos julle beveel is en ook as plig uit te voer.”

Met die nooiensvaart op 10 April 1912 was die be-
planning reeds gedoen en teen die einde van De-
sember bykans twee jaar na die sinking van die Ti-
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Die tyd van Dr Hendrik French Verwoerd se regering 
was die mees voorspoedigste tyd wat ons as Boer-
volk ooit beleef het. As ons na die ekonomie gaan 
kyk was dit die hoogste in die wêreld in daardie Era. 
Selfs van ons grootste teenstanders het al getuig 
dat die RSA onder Verwoerd se regering ongekende 
voorspoed gesmaak het. Net vir interessantheid 
gaan kyk ons na die statistieke van daardie tyd. 
Die lewensstandaard van die totale bevolking van 
die RSA het grootliks verbeter. Die swart of nie-
blanke standaard het met 5,4% per jaar gestyg en 
die blankes se standaard met 3,9%. (“Let wel die 
persentasie van anderskleuriges was hoër as die van 
die blankes en dit nogal in die APARTHEIDS-ERA ten 
tyde van aparte ontwikkeling”)

Daar was geen sprake van werkloosheid nie.

Dr HJ van Eck wat die voorsitter van die Nywer-
heidsontwikkelingskorporasie (NOK) was, het bev-

estig dat Suid-Afrika op daardie stadium ekonomies 
die vinnigste gegroei het in die wêreld. In 1965 was 
die groeikoers 7,9%, dit was die 2de hoogste in die 
wêreld en inflasie was maar ‘n skamele 2%, die rent-
ekoers was slegs 3% per jaar. In September 1998 was 
ons rentekoers die hoogste ooit gewees op 25%.

Ons was ook die enigste land in die wêreld wat 
sonder enige geldelike bystand (weens sanksies) nog 
steeds ekonomies vooruitgegaan het. Bogenoemde 
is iets wat ons nie meer in vandag se tyd kan sê nie, 
miskien dat ons wel agteruitgaan teen ± 45% per jaar 
wat die hoogste ter wêreld is saam met Zimbabwe.

Balthazar Johannes Vorster was die hoof van Justisie 
in die tyd van Verwoerd se moord gewees. Hy was 
per hand uitgekies deur JC Smuts, die Geldmag en 
ook geheime agentskappe soos die CIA en MI5/6 vir 
sy pos as hoof van Justisie en ook omdat hy ‘n Vryme-
sselaar was. Die vraag is net: Hoe was dit moontlik 
vir iemand soos Dimitri Tsafendas (wat op daardie 
stadium ‘n verbode immigrant was) om in die 

FOTO: Dimitri Tsafendas

Parlement as bode te kon werk? Elke parlement-
samptenaar moes eers sekerheidsklaring verkry, 
dit was in die tyd toe BJ Vorster in beheer was van 
die land se Justisie. Hoe is dit moontlik dat so iets 
reg onder sy, en die veiligheidspolisie se neuse kon 
plaasvind? In die lig van bogenoemde feite kan dit 
‘n moontlikheid wees dat BJ Vorster bewus was van 
die sluipmoord op ons Eerste Minister HF Verwoerd.

Die ander vraag is wat sou die gevolg gewees het 
as die tweede sluipmoord poging van 6 September 
1966 nie plaas gevind het nie? 

Dimitri Tsafendas
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DROOGTE IN AUSTRALIË DIE 
ERGSTE

Australian Associated Press van 5 Augustus 2018 
berig dat die huidige droogte in Australië die ergste 
die afgelope eeu is. Hulle herfs was die vierde warm-
ste nog ooit met reënval onder gemiddeld vir die 
grootste deel van Australië. Julie was die droogste 
sedert 2002.

In NSW (Nieu-Suid Wallis) affekteer die droogte 
rofweg 99% van die staat met die Westelike, Noord-
weste, Noordelike Tafellande, Hunter, Sentraal-Wes, 
Sentrale Tafellande, Riverina en die suidoostelike ge-
biede wat die hardste geslaan word.

Ongeveer 58% van Queensland ondervind droogte. 
Die produsentegroep, AgForce, sê dat gedeeltes 
van die staat se westelike en suide ondervind al vir 
meer as ses jaar droogte. Saam met dele van NSW 
en Queensland, het ‘n tekort aan reënval vererger 
in Julie in noordelike Victoria, die oostelike pastoraal 
en suidelike landbougebiede van SA en suidelike WA 
en sy Gascoyne-kus.

Behalwe vir die droogte is daar ‘n 50% kans van ‘n 
El Niño-gebeurtenis wat in die lente van 2018 kan 
ontwikkel. Dit word gekoppel aan ondergemiddelde 
reënval in die Australië se suidoostelike gebiede.

HANDELDRYF IN KINDERS ER-
GER AS OOIT
‘n Persoon wat nie sy naam genoem wil hê nie, om 
verstaanbare redes, gee vir ons inligting oor die ont-
voering van jong kinders in ons land. Hy waarsku 
ouers om te alle tye op hul hoede te wees:

“Mense, ek moet met julle iets deel en ek hoop en 
bid dat elke persoon wat ‘n kind of kleinkind het, 
hierdie boodskap sal lees.

“Ek het die geleentheid gehad om ‘n vrou te ont-
moet wat in beheer is van die Organisasie wat ‘n 
stryd voer teen die handeldryf in mense in Suid-Af-
rika. Glo my, julle hare sal orent staan as julle weet 
wat in hierdie land aangaan.

1. Het julle geweet dat daar in Suid-Afrika elke 30 
sekondes ‘n kind gesteel en ontvoer word vir die 
seksindustrie?

2. Die gewilde ouderdomme van die kinders is tus-
sen 4 en 12 en dan weer tussen 16 en 22.

3. Wanneer ‘n kind gesteel word, verander hy/sy 
een en twintig keer van hande binne vyf minute. 
Hulle doen dit om enige spore uit te wis wat na 
die kind kan lei. Jy sal daardie kind NOOIT weer 
sien nie.

4. Hulle verlam die kind onmiddellik sodat die out-
jie nie ‘n geluid kan maak nie.

5. Klein kinders word per hand aangestuur. Groter 
kinders word in ‘n rolstoel gesit en toegemaak 
met ‘n kombers sodat verbygangers sal dink dit is 
‘n gebreklike kind.

6. Die kind is die hele tyd bewus van wat om hom of 
haar aangaan, maar hulle kan nie ‘n beweging of 
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‘n geluid maak nie.

7. Binne 12 ure word die kind in ‘n vraghouer (con-
tainer) gelaai met net ‘n bottel water. Ongeveer 
140 kinders pas in so ‘n houer met geen sanitêre 
fasiliteite of ventilasie nie.

8. Die houers word dan verskeep en dit neem 21 
dae om Thailand, China of Japan te bereik. Die 
kinders bly die hele tyd toegesluit in die houer. 
Slegs ongeveer vier van die 140 kinders oorleef 
die wrede, onmenslike reis.

9. Die sindikate werk op 2 oorlewendes per send-
ing van 140. Volgens hulle ‘verdien’ ‘n kind tot sewe 
miljoen dollar gedurende ‘n periode van vyf jaar. 
Daarna is die kind se tyd verby en gooi hulle hom 
of haar in die see sodat die haaie hulle vuilwerk kan 
klaarmaak.

Wat jy nooit moet doen nie:

Moenie jou kind alleen kafee of winkel toe stuur nie.

Moenie toelaat dat ‘n ander kind jou kind oppas nie 
Kinders het nie ‘n sin vir verantwoordelikheid nie.

Wanneer jy in ‘n Mall is, hou jou kind by jou en moe-
nie dat hulle ooit buite sig wees nie.

Die mees gewilde tyd en plekke om kinders te steel, 
is in die oggende op pad skool toe en in die namid-
dae op pad terug huis toe. Dan ook oor naweke in 
“jolls” in die Malls.

Dra ASSEBLIEF hierdie boodskap uit na soveel 
moontlik ouers met jong kinders, asook oupas en 
oumas. Ons kinders se lewens is hier op die spel. Dit 
klink soos ‘n gru-film, maar ons leef in ‘n siek wêreld 
vol baie siek mense.

SABC SINK WEENS ONBETAAL-
DE LISENSIES
Nou ja, wie van ons kyk nog na enige swart pro-
gramme op TV? Miskien nog net die libtards en die 
nalopers en ons kan aanvaar dat die blankes hulle 
TV-lisensies betaal. Maar dis nie die enigste ding wat 
die SABC diep in die moeilikheid het nie.

Aan die einde van Julie was die SABC se onbetaalde 
skuld meer as R100 miljoen wat aan 64 maatskap-
pye geskuld word en R90 miljoen daarvan skuld 
hulle aan TV-regisseurs. Dis al lankal dat ons hoor 
dat akteurs en regisseurs nie betaal word nie of so 
lank as twee jaar wag vir hulle geld. Intussen moet 
daar egter geproduseer word, want die Kassie kan 
nie onbeman wees nie.

Verlede jaar April is die regisseurs ook nie betaal nie 
en toe het die skuld op R120 miljoen gestaan. Die 
situasie is egter nou die ergste wat dit nog ooit was 
weens ‘n gestadige daling in kykertal en ‘n ‘yslike’ 
afname aan inkomste uit advertensies. 

Die swartes begin nou stadigaan besef dat om bloot 
die blanke se kultuur en uitvindings te vat asof dit 
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aan hulle behoort omdat hulle die ‘kennis’ het, nie 
genoeg is om die Westerse beskawing staande te 
hou nie.

City Press berig dat iemand in die SABC aan hulle die 
volgende gesê het: “Daar is geen reserwes oor nie; 
daar is geen buffer nie. Die uitsaaidiens lewe van 
week tot week, hand tot mond.”

Twee mense is nou in die spervuur: Madoda Mx-
akwe en Yolande van Biljon wat in beheer van die 
finansies is.

Die Independent Producers Organisation (IPO), die 
TV-produksie se sambreelliggaam is gesê dat betal-
ings teen helfte April gemaak sal word.

‘n Ander in die binnekringe se kommentaar was: 
“Maar waar laat dit ons aan die einde van Augustus? 
Tesourie is nie gewillig om ‘n lening te waarborg nie. 
Eerlikwaar, ek kan nie sien hoe hierdie entiteit kan 
oorleef, tensy iets drasties gebeur nie.”

Nog een het gesê: “Ons sien Hlaudi Motsoeneng 
(voormalige ‘hoofuitvoerende beampter en wie se 
plek Madoda Mxakwe ingeneem het) se boontjie kry 
sy loontjie.”

Dit blyk dat ‘n ondersoek deur City Press bevestig 
dat ‘n reeks van swak besluite gedurende die Mot-
soeneng-era die vloei van advertensie-inkomste na 
die uitsaaier afgesny het.

Onafhanklike media konsultant, Britta Reid, stem 
saam dat baie van die huidige krisis van die SABC 
aan die deur van Motsoeneng gelê kan word, maar 
hy weier volstrek om enige skuld te aanvaar. Hy het 
waarskynlik reeds iemand anders as die skuldige ge-
noem, omdat geen swarte nog ooit verantwoorde-
likheid aanvaar het vir wat hy verbrou nie.

Volgens data wat verkry is van Nielsen’s Ad Dynam-
ics  wat spandering op tariefvlak  reflekteer en nie 

enige afslag in berekening bring nie, het Reid die af-
gelope 12 maande vergelyk met die vorige jaar wat 
einde Mei eindig.

Terwyl die totale markgroei in advertensies staan 
op 5.6%, het die radio die sterkste gestaan op 9.4%. 
Maar nie die SABC nie.

Sy gaan voort: “Alhoewel die radio slegs ongeveer ‘n 
vyfde van die SABC se advertensie-inkomste bydra, 
was sy prestasie besonder futloos met ‘n skamele 
1.9% groei. As die prestasies van indiwiduele radio-
stasies van naderby ondersoek word, toon dit die 
volgende dalings: 5FM (af met 11.7%), RSG (af met 
11.2%) 3n Lotus FM (af met 10.9%). Metro FM wat 
die wa gewoonlik deur die drif trek, is op met slegs 
2.3%.”

Hierdie stasies in die besonder word geaffekteer 
deur politieke en besluite van die regering af tot by 
Motsoeneng se besluit om 90% plaaslike musiek 
kwota in te stel op alle SABC radiostasies, asook 80% 
plaaslike inhoud op kanaal SABC3. Die gevolge was 
dat adverteerders op sommige stasies die hasepad 
gekies het, ‘n situasie wat vererger is deur die im-
plementering van ‘n sisteem genoem ‘Landmark’. 
Hierdie sisteem het die SABC R300 miljoen gekos en 
langtermyn konflik met die adverteerders.

Op die oog af het die SABC ‘n groei van 10.3%, maar 
as dit van nader beskou word, is daar alarms wat 
afgaan. Die plaaslike inhoud veroorsaak dat adver-
teerders onttrek en kykers en luisteraars ander ver-
maak soek. Die gevolge is dat inkomstes vir die SABC 
vinnig afneem, ook van SABC News en van SABC 
Encore op DStv. Dit is nog twee van Motsoeneng se 
foute.

Iemand binne die organisasie het ook gesê dat 
die hele industrie die knyp voel. DStv het egter in-
tekenare om op terug te val en e-TV kan terugsnoei 
op plaaslike produksies. Die SABC kan nie. Hulle het 
‘n groot mandaat van die Independent Communica-
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tions Authority of SA om plaaslike inhoud te produ-
seer.

Tesourie is huiwerig om te help omdat hulle nie geld 
wil stort in ‘n ‘swart gat’ nie. Wow! Dis dubbelsin-
nig, is dit nie? Ewenwel, Tesourie sê die SABC moet 
eers hulle huis in orde kry en alternatiewe inkom-
stes soek.

Verskeie bronne meen dat die SABC moet terugs-
noei op personeel, iets wat die Tesourie al voorheen 
as voorwaarde genoem het.

En dan is daar die onbetaalde lisensiegelde. Die 
SABC het in die Parlement erken dat hulle soveel as 
R4.5 biljoen aan lisensiegelde moes afskryf vir die 
2016/2017 finansiële jaar.

Swartes sit amper almal met gesteelde TV’s en daar 
is dus geen opsporings moontlikhede nie. Hulle 
betaal dus nie lisensies nie net soos wat hulle ook 
nie kragrekeninge, ens. betaal nie. Die probleem by 
die SABC sal dus nooit opgelos word nie.

SABC 1, 2 en 3 is onkykbaar. Hulle nuuskanale is net 
‘n podium vir elke swarte in die land om sy of haar 
sê te sê en vir begrafnisse. Dus kyk mens dit nie eens 
nie. Al wat gangbaar is, is die weerverslag. Kyknet 
is ‘n swak kanaal vol onheilige, gemengde sepies 
wat op hoërskoolverhoë hoort. Afrikaanse musiek is 
eweneens pateties en mens kan nie daarna luister 
nie. Dis waarom jy eenvoudig oorskakel na oorsese 
kanale. RT gee baie goeie nuusverslae en selfs Alja-
zeera het soms goeie inhoud.

Dis ‘n monster van ‘n probleem. Voor 1994 was ons 
filmproduksies nog redelik goed met hier en daar ‘n 
uitsondering, maar vandag is dit erger as ooit. Geen 
mens weet waarom daar nog gebodder word met 
filmproduksies nie. Selfs met al die “opleiding” oral 
in die land, is die akteurs nog steeds nie op die merk 
nie.

Rehad Desai (let op die vreemde naam) van die SABC 
wil weer vergadering hou aan die einde van Augus-
tus om te sien hoe die betalings verloop, asof daar 
enige verandering gaan wees. As dit nie verbeter 
nie, meen hy, sal hulle drastiese stappe neem soos 
“refusing to deliver content”. Dis iets wat hulle tien 
jaar gelede al moes gedoen het, sny die TV af. Op die 
oomblik fokus hulle op borge.

Motsoeneng meen hulle het hom nodig om die 
probleme op te los. Hy het die probleme veroorsaak 
en hy wil dit nou gaan oplos en hy meen hulle het 
hom onregverdiglik afgedank.

En, moet julle weet, hy het groot planne om Suid-
Afrika te lei! Die knaap ly aan ‘n grootheidswaan!

Dis egter die probleem met alle swartes in bestu-
ursposisies. Dit maak nie saak of dit vir hulle gegee 
is bloot omdat hulle vel swart is nie, hulle glo dat 
hulle almal besonder slim is en wonderlike leiers kan 
maak as hulle net die kans gegun word.

En jammerlik is dit iets wat jy onder ons eie mense 
ook kry – hulle vrek oor ‘n ‘troonposisie’!

139 PLASE GEOORMERK VIR ON-
TEIENING
Agri SA, Suid-Afrika se grootste boereliggaam wil ‘n 
oog hou oor die ANC se planne om 139 plase te teik-
en as toets-sake vir onteiening sonder vergoeding en 
sal na die Konstitusionele hof gaan, indien nodig so-
dat seksie 25 van die Konstitusie getoets kan word.

‘n Mens wonder net wat hulle juis nou daar wil 
gaan doen, aangesien die Grondwet alreeds 18 
keer verander is sonder dat iemand ‘’n vinger ver-
roer of beswaar aangeteken het. De Klerk se “beste 
Grondwet in die wêreld” is al gelap en gelas tot die 
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nuwe regeerders se voordeel en tot nadeel van die 
blankes dat dit eintlik onherkenbaar is.

Al wat Agri SA eintlik wil doen, is om te vra dat daar 
duidelikheid moet wees oor watter plase geteiken 
gaan word. Hulle het egter nie ‘n probleem met 
grondvat sonder vergoeding nie, want dit is glo ‘n 
gebruik oral oor die wêreld. ‘n Mens sal net graag 
wil weet waar in die wêreld sulke sotterny toegepas 
word en hoekom ons so ‘n geklike voorbeeld moet 
volg.

Agri SA sê in ‘n verklaring dat dit die hof se plig is om 
wetgewing te interpreteer, asook die Konstitusie. 
Die manne is kleurblind, want hoekom weet hulle 
nou nog nie wat gebeur as jy sulke sake in die hande 
van swartes laat nie? Ons word nie regeer deur in-
telligente mense wat wyse en regverdige besluite 

kan neem nie. Dit gaan vir hulle oor wat hulle uit die 
blanke kan wurg, niks anders nie.

Dan Kriek, president van Agri SA, klink nou vrees-
lik belangrik (en valslik gerusstellend) wanneer hy 
sê dat hulle die situasie monitor en dat hulle voor-
heen by sulke sake betrokke was en nie sal aarsel 
om dit weer te doen nie. Die man ken die regte gon-
swoorde, daardie woorde wat op die ore val wat 
mense wil hoor en gerusstel. Toemaar, alles is reg, 
Agri SA sal die ding doen. Nee, hulle sal nie. Hulle is 
net so magteloos as wat die boer op sy plaas is.

Kriek meen dit sal baie “onregverdig” wees om plase 
te teiken waarop daar voedsel geproduseer word. 
Nou goed, vertel dan hoe dit gekom het dat ‘’n min-
ister ‘n produktiewe melkplaas gekry het en al tagtig 
koeie het van honger gevrek. Was dit dan nie ‘n 

Spogplaas tot niet
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produktiewe plaas nie? En wat van die pragtige lem-
oenplaas in die Laeveld wat nou ‘n wildernis is? En 
wat het onregverdigheid met die hele ding te doen? 
Regverdigheid het ‘n grap geword waaroor net die 
swartes nog kan smile.

Moenie julle hoop op Agri of enige ander vereniging 
plaas nie. Hierdie ding gaan nog baie lelik word.

Wouter Wessels van die VF-Plus se woordvoerder 
oor landbou waarsku dat daar ’n krisis in die bedryf 
is en dat die skuld voor die Regering se deur gelê 
moet word. Jy hoef nie ‘n vuurpyldeskundige te 
wees om dit uit te werk nie.

Elke jaar is ‘n jaar op sy eie in boerdery. Elke jaar het 
sy eie kostes, sy eie werk, sy eie oes. As ‘n boer dus 
gewaarsku word dat sy plaas sommer gevat gaan 
word, watter motivering het hy dan om nog te boer 
of ten minste gereed te maak vir plant en saai, ens? 
Daar is nie motivering nie en dit gaan hierdie land 
nog baie, baie duur te staan kom.

Wessels se verklaring het gevolg op berigte oor die 
groot afname in Vrystaatse melkboere en ’n boer 
wat 6 000 liter melk op die grond laat uitloop het 
om die aandag daarop te vestig. ‘n Melkboer kry net 
‘n paar sent op ‘n liter melk, terwyl die middelman 
en al die winkels en kafees baie, baie meer as hy kry 
wat die werk gedoen het. Dit was nog altyd ‘n rede 
vir ontevredenheid.

Die getal melkboere in die binnelandse provinsies 
het ook die afgelope aantal jare skerp afgeneem.

Weens die strukturele veranderinge in die plaaslike 
melkbedryf sal die regering moeilik die binnelandse 
produksie van melk kan stimuleer en ondersteun. 
Daar was nog nooit sprake van steun van die kant 
van die swart regering nie – net eise wat gestel word.

En dan hou hulle maar weer vergadering en praat 
en praat en praat en daar kom niks van nie. Werks-

verliese wat ontstaan het nadat melkboere produk-
sie gestaak het, is glo indringend deur die Nedlac-
suiweltaakspan bespreek, maar uit die aard van die 
saak beteken dit alles presies niks. Zip. Nada. Die 
verslag daaroor sal na verwagting binnekort aan ene 
Senzeni Zokwana, Minister van Landbou, Bosbou en 
Visserye en wat nog, voorgelê word vir wat dit ook 
al werd is..

Die knellende droogte in sekere streke maak dit 
vir die melkboere nog moeiliker om kop bo water 
te hou, aangesien daar verwag word dat voerpryse 
drasties gaan styg.

Tussen droogte en onteiening het die regering nou 
die voedselproduksie teen die planke en het self 
skuld aan groot werksverliese en hongersnood wat 
die burgers van die land binnekort in die gesig gaan 
staar.

Hierdie sogenaamde grondhervorming is nie deur 
die regering of enige ander betrokkenes deurdink 
nie. Dis maklik om ‘n boer se grond te vat en te sê 
dit het aan jou voorouers behoort, dis heeltemal ‘n 
ander saak om voedselproduksie nie daardeur te 
kniehalter nie.

Senzeni Zokwana moes inderhaas inspring om boere 
te paai om nie “paniekerig te raak” oor die grond-
hervormingsproses nie. Dis nie paniek nie, Senzeni, 
dis woede!

Dit het gebeur nadat hy deur ‘n sakeman in die 
saadbedryf meegedeel is dat groot graanproduse-
nte onwillig en huiwerig is om saad vir die komende 
plantseisoen aan te koop. Hulle is bevrees dat hulle 
met die huidige vlaag van grondbesetting groot fi-
nansiële verliese kan lei en is daarom nie bereid om 
lenings aan te gaan om hul koste te dek nie.

‘n Bekende boer in die Overberg-distrik het nie doek-
ies omgedraai nie en dit prontuit só gestel:
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“Boere gaan nie plant nie, minister! Maar jy vra 
boere om nie paniekerig te raak nie en wel te plant 
... dom dwaas! Jy sal grond eet met 55 miljoen ander 
soos jy ... want met geen boer wat gaan plant nie, sal 
daar geen kos op julle tafels wees nie, so eenvoudig 
is dit, mnr. die minister!

“Verstaan   een ding baie mooi: As ‘n plaas nie aan 
die boer behoort nie, sal geen bank geld aan hom 
leen om te plant nie. (Vir my, om net meer as 1 000 
ha te plant, benodig ek amper R5 miljoen krediet. 
Salarisse, brandstof, saad, kunsmis, chemikalieë, hu-
urgereedskap, kontrakteurs en dies meer...)

“En terloops, ons het nie grond gesteel nie; my fami-
lie het al in die Overberg geboer ‘n 100 jaar voordat 
die eerste swarte die Visrivier ’n 1 000 km oos van 
ons oorgesteek het!”

Maar Siener het byna al ‘n 100 jaar gelede voorspel 
dat nie net die boere nie, maar ons almal nog alles 
gaan verloor. En dit word ook vir ons in die Bybel 
deur verskeie profete bevestig.

In Job 24: 12-14 word daar beskryf hoe die geweten-
lose moordenaars al voor dagbreek sal toeslaan; 
hoe die gewondes in die stad om hulp sal roep, maar 
God sal hulle nie antwoord nie, want dit sal die god-
delike oordeel wees wat hulle verdien.

Die Bybel voorspel dit ook in Jesaja 29:3-4: “Ek sal 
jou van alle kante af beleër, Ek sal wagposte inrig 
rondom jou en beleëringswalle teen jou opgooi. Jy 
sal val, jy sal uit die grond uit praat, jou woorde sal 
dof uit die stof uit opklink, jou stem sal uit die grond 
uit kom soos dié van ’n spook, jy sal uit die stof uit 
mompel”.

Selfs in die eerste hoofstuk van Jeremia word ons ge-
waarsku dat die vyand op ons sal neerdaal en alles 
wat ons besit, sal plunder en verwoes.

En presies soos die Siener gesê het, vertel Jeremia 
ons ook dat hierdie aanvalle in die nag sal plaasvind 
wanneer die vyand teen ons ‘n komplot sal smee. 
Jer. 6:5: “Staan op, laat ons gaan in die nag, en laat 
ons haar paleise verwoes”. Vers 11 sê dat geen vroue 
of grysaards gespaar sal word nie; dan sal hulle ons 
huise, velde en vroue vir hulleself neem. God self sê 
in vers 16 waarom hierdie oordeel ons sal oorval, 
want ons het van die regte weë afvallig geraak.

Hy wil hê ons kerkleiers moet weer opstaan   en vra 
om terug te keer na die ou paaie, wat die regte weë 
was. Maar ons kerkleiers het gesê “ons wil dit nie 
hoor nie!” Volgens Jesaja 17 sal hierdie moorde-
naars op ons afstorm met ‘n vreeslike gebrul soos 
dié van baie waters...

BEURTWATER IN TWEE OOS-
KAAPSE DORPE
Twee dorpe in die Oos-Kaap se inwoners gaan nou 
beurtwater kry omdat die Kougadam se watervlak 
kritiek laag is. Hulle probeer om die bietjie wat oor 
is so ver as moontlik rek. Die twee dorpe wat geraak 
word, is Hankey en Patensie.

Kouga Munisipaliteit se Kleurling burgemeester, 
Horatio Hendricks, het gesê: “Ons het probeer om 
beurtwater so lank as moontlik uit te stel, maar die 
situasie is kritiek en ons kan dit nie langer vermy 
nie.”

Hy het ook gesê dat water na die twee dorpe vir die 
grootste deel van die dag afgesny sal word met twee 
“wasdae” waarop water vir ‘n bietjie langer beskik-
baar sal wees. Op ander dae sal water slegs tussen 
4.30 tot 8 uur soggens en saans tussen 4 uur en 8 
uur beskikbaar wees. Hy het ook gesê dat as dit nie 
goed reën nie, sal daar binne drie maande geen wa-
ter vir die twee dorpe wees nie. 
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Die Wes-Kaap bly steeds ‘n provinsiale rampgebied. 
Die boere in die Klein-Karoo, hoofsaaklik vrugte-
boere, staar ‘n baie swak oes in die gesig. Die reën-
tyd is aan die verbygaan en hier was nog net drie 
buie reën met ‘n totaal van min of meer twee duim 
of 50 mm.

Kaapstad het verligting gekry met die koue fronte 
wat daaroor verbybeweeg het, maar die regime 
misbruik die droogtetoestand en die 1% toename in 
BTW om verbruikers te melk.

Een persoon het ‘n brief geskryf oor sy ondervinding 
met die DA se bestuur van sake in Somerset-Wes se 
munisipaliteit (Ons noem nie sy naam nie):

“Ek is baie woedend vanoggend, want ek het Som-
erset-wes munisipaliteit oor my rekening gaan sien 
vir Augustus. Toe ek daar kom was die blankes almal 
ook woedend, selfs een ou oom wat sy eie water en 
koopkrag soos ek het, het geloop, want hy het nie 
kans gesien vir die wagtery nie. Ek praat toe daar 
met ‘n swart vrou en vra haar oor hoekom ek R100 
vir water moet opdok terwyl ek my eie watertenks 
het? Haar flou verskoning is dat jy moet betaal vir 
die waterpyp wat na die meter loop, selfs al gebruik 
jy nie die stad Kaapstad se water nie. Ek sê toe vir 
haar dit is “robbery”. Ek vra haar toe, hoekom moet 
ek R130 vir n kragboks betaal terwyl ek my eie koop-
krag koop? Haar tweede flou verskoning is dat waar 
jou huis se waardasie ‘n sekere bedrag beloop, moet 
jy R130-44 maandeliks opdok, tweede nuwe reëling 
van die stad Kaapstad. Ek noem aan haar dit is dub-
bel “robbery” M.a.w. ons betaal vir die “Britse DA” 
en ANC se ondersteuners wat vir niks betaal nie, 
maar alles verniet moet kry, terwyl alles boonop af-
gebrand word. Die einste DA het nie verniet ‘n Britse 
beeldpoetser gekry nie! Die dom Afrikaners sal moet 
begin opstaan en baklei!”

ONS SIT OP ’N TYDBOM
Gaba Tabane die Hoofuitvoerende Beampte van In-
vest North West het ‘n sinistere waarskuwing aan 
blankes gerig: “Waag dit net om te rebelleer en ons 
sal julle wittes vermorsel!”

Maar Gaba is nie die enigste prominente swart leier 
wat witmense die afgelope tyd openlik gedreig het 
nie. Cyril Ramaphosa het dit ook tydens ‘n BBC-pro-
gram, Hard Talk, gedoen. Hy was in daardie onder-
houd uitdagend en aggressief en het dit baie duide-
lik gestel dat swartes in Suid-Afrika glad nie meer 
net tevrede is met  grondbesetting nie. “Hulle eis 
ook die wittes se rykdom!” het hy gesê.

Ramaphosa het blankes in Suid-Afrika ook gedreig 
met ‘n situasie soortgelyk aan dié wat hom in Zimba-
bwe afgespeel het, indien wittes nie baie gou bereid 
is om hulle rykdom met die swartes te deel nie.

Hulle ken duidelik nie die verskil tussen deel en steel 
nie. Ja, ons gaan alles verloor, maar hulle gaan nie 
verloor wat hulle by ons gesteel het nie, hulle gaan 
ook hulle lewes verloor.

“Dieselfde lot as wat ons in Zimbabwe gesien het, sal 
hulle tref,” het hy gewaarsku.

In vergelyking met die akteur Stortkop Zuma wat net 
graag wou dans, sing en babbel, is Ramaphosa ‘n ty-
dbom wat sy laaste sekondes bereik het...

En terwyl ons ‘Christen’ boere so openlik gedreig 
word, neem sommige van hulle hul toevlug tot die 
dolosgooiers wat ten duurste betaal word, wat hulle 
grond moet ‘besweer’ sodat dit nie deur mnr. San-
goma se vriende gevat kan word nie!
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GENL. JAN SMUTS SE BEELD 
VERWYDER
Die Britse Sunday Times berig dat ‘n skildery en 
borsbeeld van die eertydse Suid-Afrikaanse premier, 
genl. Jan Smuts, verwyder is vanuit die Christchurch 
College van Cambridge Universiteit waar hy in sy 
jeugjare ‘n student in die regte was.

Dit het glo gevolg na die “Fees must Fall” protes in 
Suid-Afrika toe die beeld van Rhodes by UCT verwy-
der is en daar geëis is dat sy beeld by Oxford ook 
verwyder word.

Smuts was in 1948 die eerste buitelander wat 
kanselier van Cambridge geword het. Gedurende 
die Tweede Wêreldoorlog was hy deel van die Britse 
Oorlogskabinet en ook die persoon wat die aanhef 
tot die grondwet van die Verenigde Nasies geskryf 
het.

Ten spyte van die feit dat hy wêreldwyd as geniale 
staatsman vereer is, met onder andere ‘n beeld op 
Parliament Square in Londen, word hy tot vandag 
toe deur die konserwatiewe Boer as verraaier be-
skou vanweë sy pro-Britse beleid in 1914 en 1939 
met die twee Wêreldoorloë en sy hardhandige be-
handeling van die Republikeinse Rebelle van 1914, 
veral met die teregstelling van Jopie Fourie.

Jan Smuts het meer as een keer volksbelange on-
dergeskik gestel aan dié van die Britse Empire en die 
geldmagte. Daarvoor is hy deur vreemdelinge ver-
eer en in eie kringe verag. En nou verwerp daardie 
vreemdes hom ook.

Uiteindelik is dit so dat die persoon wat sy eie volk 
versaak, ook nie in die geledere van die vreemdeling 
welkom is nie. Front Nasionaal kan maar net hoop 
dat die mede-Afrikaner wat eietyds so gewillig aan-
draf agter die vreemdes soos Maimane en Lekota 

sal onthou dat die wyse Langenhoven destyds al van 
Smuts gesê het: As jy jou rug op jou eie volk draai 
moet jy nie verbaas wees dat die ander volke nie oor 
hulle voete val om jou te verwelkom nie!

DIE MYNE DANK WEER WERK-
ERS AF
Met al die goed wat hulle doen soos buite die hekke 
van myne toi-toi, weier om te werk, eise vir groot 
salarisse, het die mynwerkers nou gekry waarvoor 
hulle gesoek het. Impala Platinum volg nou wat hulle 
noem “groot waarde-fokus strategie” wat beteken 
dat hulle die maatskappy herstruktureer en wat ook 
beteken dat hulle vyf van hul 11 myne gaan sluit. 
Soveel as 13  000 werkers sal in die proses afgedank 
word.

Nico Muller, hoofuitvoerende beampte van Impala 
Platinum, het gesê dat hierdie proses oor ‘n tydperk 
van twee jaar geïmplementeer sal word. (Volgens 
ons berekening sal daar nie tyd daarvoor wees nie).

Om ekonomiese lewensvatbaarheid in die lae plati-
numprys omgewing te verkry, moet die maatskap-
py dramatiese herstrukturering ondergaan wat die 
sluit van vyf van die 11 myne wat onder-produseer, 
insluit. Dit is veral die ouer myne van die Bosveld- 
Kompleks waarvan die kostedruk akuut is as gevolg 
van die feit dat hierdie myne ouer is en vereis dat 
dieper arbeidsintensiewe werk gedoen word om die 
erts uit te haal.

Johan Theron, wat in beheer is van korporatiewe 
verhoudings, het ook gesê: “Meeste van die myne 
wat gesluit gaan word, is in elk geval op hulle laaste 
bene en nie langer lewensvatbaar vir die myn om 
aan te hou met myn nie.
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Die gevolge is dat produksie gaan val van 750  000 
platinum onse per jaar na 520  000.

En net daar spring Solidariteit op sy agterpote en sê 
hulle veroordeel die “nuwe norm” van “mynmaat-
skappye wat afdankings gebruik as die enigste al-
gemeen aanvaarbare toevlug in tye van ongunstige 
marktoestande.”

Connie Prinsloo van Solidariteit meen mynhuise is 
nie meer bereid om die pyn van verliese te dra nie. 
(Nou toe nou! Is dit nou nie lelik van hulle nie!) Hulle 
spreek hulle risiko’s onmiddellik aan deur afdank-
ings te gebruik as ‘n korttermyn oplossing.

Kapokhaantjie. Nie dat ‘n mens hoegenaamd simpa-
tie met die mynmaatskappye het nie, maar Solidar-
iteit wip rond soos ‘n kapokhaantjie en raas en skree 
oor dinge wat heeltemal normaal is.

As ‘n besigheid nie meer geld maak nie, is dit tog im-
mers logies dat hulle sal kyk na moontlike inkortings 
van uitgawes. Dis hoe ‘n besigheid werk, maar dit lyk 
vir ‘n mens of Solidariteit die mark op ‘n heel ander 
vlak probeer plaas ... dit wat hulle verstaan. Dit gaan 
vir hulle net oor die “onregverdigheid” van afdank-
ings, nie oor balanse, inkomste en uitgawes nie.

Vir 100 jaar het die buitelanders, die Britte in die be-
sonder en ook die Jode, ons land se grondstowwe 
geplunder. Dat hulle nou probleme het, gee ‘n mens 
so ‘n bietjie genoegdoening. Hulle gaan nog baie 
meer as hierdie bietjie verloor en Solidariteit se be-
stuur gaan binnekort leer wat dit is om te werk vir 
jou inkomste en nie net te staan en skree oor soge-
naamde onregverdigheid nie en dan moet mense 
hulle elke maand betaal om so te skree.

Die myne kan maar sluit. Hulle kan maar almal sluit. 
Dit is in elk geval waarop ons afstuur en dan sal al 
die mynwerkers met die graaf oor die skouer huis 
toe gestuur word.

ZUMA ‘N RASSISTIESE MON-
STER
Carl Niehaus, woordvoerder van die Umkhonto wê 
Sizwe-Militêre Veterane-vereniging (MKMVA) en 
rugsteker van die blankes in die land, was in ‘n debat 
met Theo Venter op die RSG-program PraatSaam 
waarin Venter gesê het Zuma is ’n swakker president 
as premiers en presidente uit die apartheidsera soos 
D.F. Malan, Hans Strydom, Verwoerd, John Vorster, 
PW Botha en FW de Klerk.

Die MKMUA het in ‘n verklaring gesê dit is rassisties 
omdat daardie leiers

“verantwoordelik was vir die vernietiging van mil-
joene swart mense se lewens en die dood en chaos 
van die meeste swart Suid-Afrikaners.” En nou wil 
hulle Venter daaroor bykom en afslag.

Carl Niehaus en sy vrou

Dit sal sy verdiende loon wees as hulle hom behoor-
lik ‘afslag’! Want ‘n ruggraatlose lamlendeling soos 
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hy wat gedurig voor die vyand in die stof wriemel en 
sy eie mense se verlede verag en verdoem, verdien 
geen simpatie óf respek nie!

Venter wys vir ons presies wié en wát hy is (‘n ver-
raderlike blanke hater) wanneer hy daarmee loop 
en spog dat hy apartheid verwerp: “Ek het nooit 
apartheid voorgestaan nie en staan dit steeds nie 
voor nie. Ek het oudpres. Zuma se bestuurstyl en die 
manier waarop hy die ekonomie bestuur het, met 
die van apartheidsleiers vergelyk…”

As hy ‘n bietjie verstand en insig gehad het, sou hy 
geweet het dat Verwoerd se apartheid die enigste 
Godgegewe manier is waarop die blanke en die 
swarte hulle unieke eiesoortigheid kon beskerm en 
bewaar. Want vermeng jy die twee, is daardie uniek-
heid ook vir ewig vernietig.

God het self ‘soort volgens soort’ geskape en Hy eis 
van ons om dit so te hou en nie te besoedel nie.

Esra 9:14   “sal ons weer u gebooie verbreek en ons 
verswaer met hierdie gruwelike volke? Sal U nie op 
ons vertoorn wees, totdat ons vernietig is, sodat 
daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie?”

Ps. 106:35   “maar hul met die heidene vermeng en 
hulle werke geleer.” Venter aanbid hierdie vermeng-
ing.

WAANSINNIGE TRONKSTRAF IN 
BRITTANJE TEEN REGSES
Die Sekretaris van Binnelandse Sake van Brittanje, 
Amber Rudd, spuug haat en vuur met haar giftong 
teen enigiets wat maar net regs lyk.

Volgens Rudd gaan Brittanje nou mense wat na “Ver 
Regse” propaganda op internet kyk, in die tronk stop 

vir solank as 15 jaar! As dit mense nie gaan kwaad en 
agterdogtig oor die regering daar se motiewe gaan 
maak nie, sal niks dit kan doen nie.

Sy het gesê: “Ek wil seker maak dat diegene wat web-
tuistes met veragtelike terroriste-inhoud besoek, Ji-
had webtuistes en Ver Regse propaganda ingesluit, 
die volle mag van die wet ondervind. Daar is op die 
oomblik ‘n gaping in die wet rondom materiaal wat 
gekyk word of van wat op die internet gekyk word 
sonder dat dit permanent afgelaai word.”

Om na ekstremiste materiaal (Ver Regse propagan-
da ingesluit) in die Verenigde Koninkryk te kyk, sal ‘n 
kriminele oortreding wees met die planne om toe te 
slaan op terroriste propaganda. Rudd het gesê dat 
diegene wat skuldig bevind word aan herhaaldelike 
kyk na terroriste materiaal, kan met tronkstraf van 
tot 15 jaar gekonfronteer word.

Die nuwe wet sal die bestaande verbod uitbrei na 
die aflaai en die besit van die inhoud op ‘n PC en 
die herhaaldelike kyk daarna deur webtuistes soos 
YouTube. Verbruikers wat net eenmaal per ongeluk 
na die verbode inhoud kyk, of uit nuuskierigheid, sal 
nie aangekla word nie. Daar is gesê dat daar ook be-
skerming sal wees vir joernaliste, akademici en “an-
der wat ‘n wettige rede mag hê om na sulke materi-
aal te kyk”.

Die nuwe maksimum straf van 15 jaar is ook van toe-
passing op terroriste wat inligting publiseer oor lede 
van die gewapende magte, polisie en intelligensie 
dienste vir die doel om terroriste aanvalle voor te 
berei. Dit in die besonder het glo te doen met die 
toenemende aanvalle van terroriste in Brittanje die 
afgelope jaar.

Die volgende instansies en persone in Brittanje word 
as vêrregs gebrandmerk: Daily Mail, The Sun, die 
UKIP party, Nigel Farage, Katie Hopkins, Tommy Rob-
inson en David Irving.
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In Brittanje mag jy nie meer na verregse materiaal 
kyk nie; hier mag jy nie die K-woord gebruik nie. Wat 
beteken dit? Die linkses is besig om by die dag al hoe 
meer desperaat te raak.

HONDERDE TREINE WORD ELKE 
JAAR UITGEBRAND
Daar word nou gevra wie agter hierdie “ongehoo-
rde’ poging is om die ruggraat van Kaapstad se ver-
voersisteem te vernietig. Dit wil nou voorkom asof 
dit georkestreer word, maar vir watter doel?

Metrorail bestuurder, Richard Walker, sê hy los die 
ondersoek na moontlike motief vir sabotasie vir die 
speurders. Treine slaan nie sommer aan die brand 
nie! Met swartes hoef daar nie eens ‘n motief te 
wees nie, want hulle steek brand net waar hulle 
gaan. Die feit dat een brandstigter gevang is, beteken 
niks. Daar sit nie ‘n brein agter die brandstigting nie, 
want daar is nie ‘n brein nie.

Net in Julie alleen is 32 trokke beskadig. Die skade 
beloop meer as R50 miljoen. Tussen 2015 en 2017 is 
118 trokke beskadig – ‘n gemiddeld van net meer as 
drie per maand. In Mei hierdie jaar is een pendelaar 
dood in ‘n brandstigtings aanval naby Ottery terwyl 
‘n ander ernstige brandwonde opgedoen het.

As ‘n mens dan móét raai, moet mens seker na die 
taxis kyk. Daar word voorkeur aan taxis gegee as al-
ternatiewe vervoer, maar die treine bly steeds die 
goedkoopste. ‘n Reis van Kayelitsha na Kaapstad met 
‘n minibus kos tussen R15 en R16, afhangende van 
die plek waar die persoon opgetel moet word. Meer 
as 22 werksdae per maand plus retoer kos dus tus-
sen R660 en R704.

Die treine is baie, baie goedkoper. ‘n Standaard en-
kelkaartjie van Khayelitsha na Kaapstad kos R10 en 
maandkaartjies kos R190 per maand.

En hierdie brandstigtery wat maar deel van die 
swartes se kultuur is, moet nou glo as nasionale ramp 
verklaar word. ‘n Mens moenie lag nie. Onthou hier-
die mense leef nog soos in die Steentydperk waar 
vuur hulle absoluut gefassineer het. Die een wat die 
vuur gehad het, het die tromme geslaan, Hy was die 
superman van daardie tyd. Dit het nog nie verander 
nie.

En dan is daar natuurlik ander probleme. UniteBe-
hind, ‘n burgerlike vereniging wat ook wil hê die 
treinstasies moet as rampgebied verklaar word, 
meen daar is ook ander faktore wat bydra tot die 
probleem en hulle wil hê die treinstasies moet as 
nasionale rampgebied verklaar word. (Siestog) Die 
redes vir die agteruitgang is maar die gewone:

“Die aanhoudende brandstigting, korrupsie, ongek-
walifiseerde non-PSIRA (Private Security Industry 
Regulatory Authority) geregistreerde sekuriteit en 
diefstal van sleuteltoerusting en infrastruktuur het 
ons pendelaartreinsisteem geknak. Hierdie is nie 
lukraak geweld nie, maar ‘n georkestreerde poging 
teen Kaapstad se vervoersisteem en as dit verleng 
word, ook die ekonomie.”

Eintlik is dit bietjie vergesog om te sê dat dit die 
ekonomie raak. Baie van hierdie pendelaars wat van 
treine gebruik maak, gaan stad toe om te gaan steel, 
aan te rand, verkrag en te vermoor. ‘n Halfmiljoen 
van hulle maak elke dag van die treine gebruik.

Matthew Hirsch, nog ‘n onwelkome Engelsman en 
woordvoerder van UniteBehind, meen die aanvalle 
is net te goed georkestreer om gedoen te word deur 
gefrustreerde pendelaars.

Vroeër hierdie jaar was die hooflyn vir twee maande 
gesluit weens brandstigting, asook moord op ‘n ge-
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wapende wag wat vermoed word geteiken is om sy 
wapen af te neem. Daar behoort 30 treine in gebruik 
te wees, maar net 8 loop nog.

Een van die dae sal Ta sy vrou en kleintjies op ‘n 
kruiwa moet laai en stad toe stoot. Mense, wees net 
geduldig, daar is ’n Groot hand besig om die skrif op 
die muur te skrywe.

BTW EN INFLASIE
Die BTW het met net EEN persent gestyg, maar 
net daarna, betaal ons 10% tot 25% duurder vir 
kosprodukte in die winkels hier op Ladismith. Die 
melkprys het van R24 vir 2 liter gestyg na R28. En 
die winkeleienaar se verweer is kort en kragtig: “Ek 
moet meer BTW betaal.”

Dis geen wonder dat een van die boere onlangs sy 
6 000 liter melk in die grond laat uitloop het nie. Hy 
sê hy kry net sowat R4 per liter, maar moet al die 
produksiekoste man-alleen dra, terwyl die hande-
laar wat agteroor sit en niks doen nie, met die groot-
ste hap wegloop.

In die Klein-Karoo het ons die afgelope jaar net meer 
as twee duim reën gehad. Vanjaar het die muisvoëls 
al die vrugtebome se bloeisels opgevreet, want hier 
is nie kos vir hulle nie. So, daar sal vanjaar weinig of 
geen vrugteoes wees nie.

Hier in ons omgewing is heelwat ystervarke in die 
veld; saans kom hulle na ons werf toe om kos te soek. 
Ons gooi dan afvalkosse uit en hulle kom vreet dit tot 
hier by jou voete. Vinke, mossies, duiwe en ander 
voëls kom in die huis en pik krummels van die tafel af. 
Siener het gesê hy sien die gras word groen; dan 
word dit plek-plek wit (m.a.w. sal op sekere ple-
kke droog wees en elders goed reën); en sodra die 
gras dan weer groen word, sal “ons dinge” begin. 

Die tyd is voor die deur, mense!

MINISTERS BESKULDIG VAN 
PEDOFILIA
Drie voormalige ministers van die Nasionale Party 
regering, Magnus Malan en een wat nog leef inges-
luit, is genoem as sentrale figure in ‘n pedofiel-ring 
wat gedurende die apartheidsjare bedrywig was. 
Ondersoeke oor Malan, voormalige apartheid min-
ister van Verdediging, asook John Wiley, Minister 
van Omgewingsake en ‘n ander minister wat beskou 
was as ‘n moontlike opvolger vir Mnr. PW Botha en 
wie vandag nog leef, is deur die polisie gestop en die 
ondersoekbeampte is in die 1980’s uit die Polisie-
mag uitgewerk.

Hierdie en ander plofbare aantygings is vervat in 
‘n boek met die titel The Lost Boys of Bird Island, 
geskryf deur eertydse polisieman, Mark Minnie, en 
gewese joernalis Chris Steyn, albei wat ons sal kan 
noem “has beens”. (Minnie het pas selfdood ge-
pleeg).

Die drie genoemde ministers, saam met die Port 
Elizabeth besigheidsman, John Allen, was glo be-
trokke by die vervoer van Kleurling minderjariges na 
Bird Eiland in Algoabaai naby Port Elizabeth. John Al-
len was self in ander skandale betrokke voor die ver-
skyning van die boek. Op Bird Eiland is die kinders 
gemolesteer deur die ouer mans.

Wiley het in 1987 selfmoord gepleeg en Malan het 
in 2011 te sterwe gekom. Die derde minister het glo 
‘n vakansiehuis in die Oos-Kaap, was ‘n senior lid van 
die Kabinet en was beskou as ‘n “front runner” om 
die leisels by PW Botha oor te neem. Sy identiteit is 
op regsadvies deur die uitgewer teruggehou.

Die VAANDELDRAER Jaargang 22 (Augustus 2018)



20

Die boek is aangevra deur Maryna Lamprecht van 
Tafelberg Uitgewers. Sy meen die storie is belangrik 
omdat dit die slegtheid van die apartheidsisteem 
blootstel. Die boek is dus net goed genoeg vir die as-
blik. Dis maar weereens iemand (Blanke of Kleurling) 
wat gif en haat spuug teen die Blankes en vertrap en 
verbrysel nes soos hulle lekkerkry.

Tafelberg was altyd die een uitgewer wat bo die an-
der uitgestyg het, hy was die vlagskip van ons uit-
gewersbedryf, maar het dit nou verander? Skaar 
hulle hulself nou by die rommel, die afbrekers en 
brandstigters, die vuil gemors wat die land nou is? 
Hulle skoon beeld is met hierdie boek getaan.

Die boek in sy geheel is gebaseer op bewerings, al 
die ‘feite’ is gebaseer op hoorsê getuies. In die boek 
sê die skrywers: “Ons het hom (Malan) ‘Ore’ geno-
em.” Dis neerhalend en verkleinerend. Die skrywers 
beweer dat Malan lugmaghelikopters opgekomman-
deer het om hom, sy vriende en die kinders na die 
eiland (Bird Eiland) te neem, soms vir dae. Dit plaas 
ook vir Malan waar hy in ‘n bad lê in ‘n gehuurde 
woonstel in die stad waar ‘n jong seun ook seksueel 
aangerand is.

Minnie, was ‘n polisieman in die tagtigerjare, en 
Steyn, ‘n joernalis by die Cape Times destyds, het die 
boek saam geskryf. Albei van hulle het in daardie tyd 
die dood van Wiley, die enigste Engelssprekende lid 
van Botha se kabinet, en dié van Allen, ‘n plaaslike 
‘environmentalist’, duiker en besigheidsman, onder-
soek. Daar was beweer dat laasgenoemde kinders 
gebruik het om sy seksuele fantasieë te bevredig. 
Beide Allen en Wiley het onnatuurlik gesterf en 
Magnus Malan was glad nie hier in die prentjie nie.

As gevolg van die gekrap waar dit nie jeuk nie, is 
Minnie uit die polisie uitgewerk en Steyn se onder-
soek is nooit gepubliseer nie.

Dalk was daar ‘n toesmeerdery van iets, maar Malan 
was nie genoem nie; die noem van Magnus Malan 

se naam in verband met pedofilia sal egter ‘n boek 
beslis vinnig laat verkoop. Hy is mos reeds oorlede 
en kan homself nie verdedig nie. En dan word daar 
sommer ‘n “geheimsinnige Mnr. X” bygesleep, ie-
mand wat waarskynlik glad nie bestaan nie, maar 
wat gebruik word om wilde bewerings te staaf.

Daar is egter ander wat Magnus Malan kan verde-
dig, mense wat so te sê dag en nag by hom was. Vin-
cent Torlage, gewese lyfwag van min. Magnus Ma-
lan wat 16 jaar lank in teen-intelligensie gewerk het, 
wys in ‘n Facebook-inskrywing tereg uit hoe veral ‘n 
minister van verdediging hom met sulke gevaarlike 
speletjies aan afpersing sou blootstel.

Torlage skryf: “As daar soliede getuienis was, sou 
ons dit ondersoek het. Die minister sou op spesiale 
verlof geplaas word hangende ‘n volledige onder-
soek. Selfs gerugte sou tot ‘n ondersoek lei. Dit sou 
onmoontlik gewees het om dit toe te smeer.”

Hy wys voorts op hoe deeglik die minister opgepas 
is. “Hy is nooit iewers heen sonder sy lyfwagte nie. 
Selfs met vakansies is die lyfwagte saam. Ook kerk 
toe moes Torlage hom vergesel. Hoe sou hy dan so 
doodstil in die nagtelike ure kon verdwyn om onbe-
hoorlike dade te gaan pleeg – en selfs daarna stil-stil 
in ‘n geheime nessie ‘n lekker ontbyt wegsit, aldus 
Mnr. X?

“Volgens die gewraakte “onthullings” van die skr, 
ywers Chris Steyn (gewese eggenoot van die huur-
soldaat Eeben Barlow), voorheen bekend as Christa 
Steyn en Chris Steyn-Barlow, en Mark Minnie‘n af-
gedankte polisieman met ‘n skimmelrige loopbaan, 
was die kring van mense wat geweet het of behoort 
te geweet het, nogal aansienlik. Helikopters het tog 
bemannings. Die polisie en speurdiens het gesags-
vlakke. Hospitale het verpleeg- en administratiewe 
personeel. Chirurge het ontvangsdames, ens.

“Moet ons werklik glo dat van die president en na-
sionale intelligensie se kantore op makrovlak af deur 
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elke ander vlak tot selfs by huishoudings wat moes 
sorg vir kos, beddegoed, handdoeke en dies meer, 
almal met blindheid geslaan was vir wat om hulle 
aangaan of hulle opsetlik daarvoor blind gehou het?

“Wat sou die rede gewees het? Daarmee, vir nou, 
my laaste woord oor die reuse-onreg wat Magnus 
Malan en sy familie so argeloos aangedoen word.”
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