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ANGOLA-BLOEDBAD – ONS VOORLAND
Byna 60 jaar gelede het daar het Angola ‘n bloedige terreuraanslag beleef wat vandag ons voorland kan wees. Maar
die meerderheid blankes hier verwerp dit as bangmaak
stories.

SUID-AFRIKA SE ARMSALIGE WEERMAG
ESKOM LAND SE GROOTSTE PROBLEEM
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VAN DIE
REDAKTEUR
Wie van ons dra kennis daarvan dat ons land stukkie
vir stukkie aan swart-, Chinese-en Indiër-indringers
oorgegee word? Het u byvoorbeeld geweet van die
reuse-dorp vir duisende Chinese inwoners wat kort
anderkant Musina beplan word? Dit is geleë in ‘n
steenkoolstrook van sowat 25 km breed, wat al lank
gelede ontdek is en deur Botswana tot in Namibië
strek.

Maar dis nog glad nie al nie. Die Chinese het ook
reeds hul eie kragsentrale kort duskant Lydenburg
gebou met ‘n skool, asook sport-geriewe. Die dorp
koop alreeds krag van die aanleg. Dieselfde geriewe
is by Machado-dorp opgerig.
Vir die mense in die omgewing is hierdie dinge
glad nie vars nuus nie, hulle weet dit reeds.
Maar omdat dit in die media stilgehou word, is
die res van Suid-Afrika totaal onbewus daarvan.
Reuse-woonstelblokke is onlangs opgerig tussen Carletonville en Potchefstroom. Dit is geleë by
Welverdiend. Die hele projek is geheim gehou dat
die woonstelle vir Chinese opgerig is, daar is glo gesê
dis vir Indiërs bedoel. Tog het dit intussen uitgelek
dat Chinese daar gaan intrek en heelwat bykomstige
sentrums gaan ook daar vir hulle gebou word.

Die Chinese het met ‘n slenter en skelmstreek die
ontginningsregte daarvoor verkry en dit toe sommer
ook uitgekoop. Hulle bring hulle eie Chinese burgers
om die ontginningswerk te kom doen. Hiervoor is
letterlik honderde Chinese tronkvoëls in China vrygelaat en na hierdie gebied verskuif.
Planne is reeds opgetrek om ‘n groot dorp
daar te bou wat duisende Chinese kan huisves. Dit sluit in ‘n hospitaal, skole, inkoopsentrums, ‘n eie munisipaliteit, polisiekantoor, ens.

En soos te wagte kan wees, is en word al hierdie projekte uitsluitlik met Chinese kapitaal tot
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stand gebring. Die hele gebied is omhein en
beskik ook oor sy eie elektrisiteit. Dit het verder
aan die lig gekom dat die Chinese ook myn-hospitale in die omgewing opgekoop het, en intussen in besit gekom het van aptekers-lisensies.
Volgens Marthinus het ‘n familie-lid van hom
omtrent agt jaar gelede gedroom hy sien die Chinese in kamoefleerdrag duskant op die oewer van
die Oranje-rivier loop met wapens en dat hulle besig
is om die oewer te patrolleer.
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Maar China is al meer as ‘n halfeeu in Afrika bedrywig. In Tanzanië het hulle sowat 50 jare gelede die
TAZARA-spoorlyn van Dar es Salaam na Zambië in ‘n
rekordtyd van vyf jaar gebou!
Wat China deesdae doen, is ‘n slinkse spel wat stadig en geleidelik Afrika op die lang duur in Chinese
besit sal plaas. Hulle is die rykste ekonomie en hulle
gebruik die posisie om in Afrika te belê met die
uiteindelike doelwit om Afrika-lande met die lenings
onder te ploeg. Hulle weet dat Afrika nie sal terugbetaal nie (danksy korrupte leiers) en neem dat groot
openbare instansies soos hawens en lughawens oor
as betaling vir die lenings.

Prof. Theo Neethling van die departement politieke
studies en regeerkunde aan die Universiteit van die
Vrystaat (UV), het verlede jaar al gewaarsku “dat
China se buitelandse beleid in Afrika regstreeks besig is om al meer ingrypend te raak.”

Sri Lanka moes een van hul hawens aan China
oorhandig vir die huur van 99-jare om die skuld terug te betaal. Dieselfde in Zambië gebeur.

Hy het verder uitgewys dat China sedert die ontstaan
van die Verenigde Nasies (VN) tot in 2013 nie regstreeks by vredesoperasies betrokke wou raak nie,
maar dat Chinese weermagpersoneel tans in Mali en
Suid-Soedan diens doen, dat China ’n groot belang
het in vredesmag-aktiwiteite in Suid-Soedan en dat
daar deesdae ’n Chinese weermagbasis in Djiboeti in
die Horing van Afrika aan die Golf van Aden is.

In die nuutste verwikeling tussen China en Amerika
het die Chinese nuwe invoerheffings op $75 miljard aangekondig. President Trump het nie op hom
laat wag nie en dadelik gesê dat hy weer Chinese
produkte ter waarde van 250 miljoen dollar gaan
belas. Trump doen ‘n beroep op Amerikaanse maat-

4

Die VAANDELDRAER

Jaargang 23 (Augustus 2019)

Op 15 Maart 1961 is verskeie klein dorpies in die
Noorde van Angola oor ‘n front van ongeveer 800
km gelyktydig deur swart bendes aangeval en veral die blanke Portugese inwoners is op grusame en
sadistiese maniere uitgewis. Die aanvalle is in die
daaropvolgende twee dae voortgesit. Plekke wat
deurgeloop het was bekend as Luvo, São Salvador,
Madimba, Mavoio, Maquela do Zombo, M’Bridge,
Songo, Carmona, Negege, Quitexe, Nova Caipemba
en die Fazenda (plantasie) by die Lué rivier.

skappye om hul produksie in China te staak. Die
Amerikaanse president het op die G7-beraad sy
dreigement om selfs die nasionale noodtoestand
te verklaar, herhaal. Daarmee kon hy Amerikaanse
ondernemings dwing om die land van lae lone en 1,4
miljard inwoners te verlaat. “Ek het die reg daartoe.”
Het hy gesê.
China se reaksie was dat hy gereed maak vir oorlog.

ANGOLA-BLOEDBAD – ONS
VOORLAND

Die joernalis BernardoTeixeira, wie se neef tydens
hierdie aanvalle vermoor is, het die gebiede ‘n jaar
na die aanvalle besoek en onderhoude gevoer met
oorlewendes, ooggetuies, en soldate ten einde die
gebeure te herkonstrueer. Dit is later in boekvorm as
The Fabric of Terror gepubliseer.

Byna 60 jaar gelede het daar het Angola ‘n bloedige
terreuraanslag beleef wat vandag ons voorland kan
wees. Maar die meerderheid blankes hier verwerp
dit as bangmaak stories.

In die epiloog van die boek sê James Burnham (professor in filosofie aan die Universiteit van New York)
dat “vryheidsvegters” feitelik nooit die lande wat
hulle “bevry” self bewoon het nie, en dat terreur
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UPA-slagting 1961

teen die teikenland altyd vanuit ander lande beplan
word.

vegters is bewapen met machetes (kapmesse) asook
met gewere van die oud Belgiese Force Publique
lede en die nuwe VN weermag. Op die vooraand van
die aanvalle het die meeste hennep (hemp) en ander
dwelms gebruik om moed te skep vir die aanvalle.

Die Angolese bevolking was volkome geïntegreerd
tydens die sestigerjare van die twintigste eeu. Huwelike oor die rasgrense was algemeen, maar die
amptelike taal was en is steeds Portugees.

In hoofstuk 2 beskryf Teixeira die redes wat gevange
UPA lede aangevoer het vir hulle toetrede tot die
stryd: 26 van hulle is oorreed deur die belofte van
kabinetsposte of ambassadeurskappe by die VN. ‘n
Vyftienjarige jarige seun is oorreed om sy Blanke
aanneempa, ‘n mediese dokter, te vermoor sodat hy
sy instrumente asook sy graad kan kry om as dokter
te praktiseer.

Die leier van die destydse UPA was Holden Roberto,
‘n Bakongolees wat in São Salvador, Angola gebore
is. Hy was getroud met ‘n Brit, Susan Milton.
Instellings soos die VN, die “State Department”,
CIA, AFL-CIO, en Eleanor Roosevelt het almal morele sowel as finansiële steun aan Roberto verleen.
Ondertussen het hy ook dik bevriend geraak met Patrice Lumumba (rewolusionêre leier in die Kongo).

Die vernaamste aanvalle wat Teixeira beskryf,
word vervolgens opgesom volgens plek van aanval,
vooraftekens/waarskuwings (indien enige), ooggetuies/ oorlewendes en hoe die aanvalle afgeloop
het.

Rekrute is gewerf vir die opruiming van blankes in
Angola en tydens die werwingsproses is daar mildelik gebruik gemaak van toordokters se invloed, fetisjisme en kannibalisme van oorblyfsels. Die vryheids-
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LUVO: Luvo was naby die grens met die Kongo geleë.
‘n Portugese vragmotorbestuurder en sy Kimbundo
handlanger moes houtkratte by die saagmeule op
Luvo oplaai. Met dagbreek van 15 Maart 1961 het
hulle by die saagmeule opgedaag en is deur die nagwag meegedeel dat daar “snaakse dinge” aan die
gang is op Luvo.
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Afrika bediendes opgekap het. Die assistant-voorman het drie van sy aanvallers se skedels met ‘n stuk
loodpyp inmekaar geslaan voordat hy in die mis ingehardloop, in ‘n gat binne die bos gespring en himself met blare bedek het.
QUITEXE: ‘n Slagter, sy vrou en dogter was die enigste oorlewendes tydens die aanval op Quitexe. Die
dorpie se besighede is dig bymekaar geleë en open
8H00 in die oggende as die kerkklok lui. Vanuit die
vensters van sy woonhuis in die verdieping bo die
slaghuis, kon die slagter die twee kruidenierswinkels, klerewinkel, apteek, hardeware-en-plaasbenodighede winkel, vulstasie, handelspos en poskantoor sien. Die oggend van 15 Maart 1961 was hy te
onrustig om te eet. Sy dogter het opgemerk dat dit
buitengewoon stil is buitekant. Die Afrika-klante,
wat wag vir die winkeldeure om oop te maak, is nie
so luidrugtig soos gewoonlik nie en het almal lang
jasse in die hitte gedra. Die meisie bied aan om die
ander winkeliers te gaan waarsku, maar haar pa sê
haar aan om die gewere en ammunisie nader te
bring.

Op daardie oomblik het ‘n lawaai van die dorpie se
kant losgebars, en is angskrete, geweerskote en uitroepe gehoor. Terwyl die nagwag gaan ondersoek
instel, het die vragmotorbestuurder en sy helper
die vragmotor agter ‘n stapel kratte op die saagmeule perseel gaan versteek, en self boop die stapel kratte geklim vanwaar hulle ‘n uitsig oor beide
die saagmeule en ‘n gedeelte van die dorpie gehad
het. Tussen twee en driehonderd oproeriges het 42
bloeiende liggame (die hele wit bevolking van Luvo
waaronder vrouens en kinders in hulle tienerjare) in
die rigting van die saagmeule gesleep.
‘n Bedrewe persoon (duidelik ‘n werknemer van
die meule) uit die skare se geledere het die saag
aangeskakel. Die res van die groep het die dooies
en beseerdes ontklee, aan ‘n plank vasgegespe en
onder groot gejuig en doodskrete van die lewende
slagoffers in die lengte (soos boomstompe) met die
voete in die rigting van die roterende lem in stukkies
opgesaag.

Om 8H00 begin die kerkklok te lui, die winkels maak
hulle deure oop en die klandisie beweeg binne.
Binne ‘n paar minute weerklink angskrete (meestal van vrouens en kinders oor die hele dorpie). Die
groep voor die slaghuis bring hulle pangas en tuisgemaakte haelgewere te voorskyn en begin aan die
slaghuis se deur te kap terwyl hulle “Mata! UPA!
Mata! UPA!” (Maak dood! UPA! Maak dood! UPA!)
skree. Die slagter en sy dogter (wat beide knap jagters is) maai hulle binne 30 sekondes af terwyl sy
vrou gewere laai en aangee.

Die outeur se neef het bg. koffieplantasie by die
Lué-rivier besit. Volgens die oorlewende ooggetuie
(‘n Blanke assistant voorman) was die oggend van 15
Maart 1961 baie mistig. Om 7H30 het die Bakongo
baaswerker en anderwerkers waarvan baie vreemd,
opgedaag.

Die krete verflou tot ‘n sagte gekerm soos wat die
slagoffers sterf. ‘n Paar bebloede slagoffers hardloop die strate in, maar word ingehardloop en arms,
bene, en koppe word afgekap. Die aanvallers het
verdwyn en ‘n afdeling soldate het in die middag van
Carmona op die toneel opgedaag.

Byna onmiddellik het die Bakongo werkers tot die
aanval oorgegaan met hoofsaaklik die kapmesse
waarmee hulle ontbossing uitvoer. Die Afrika hoofbediende is eerste aangeval, sommige het die huis,
stoor en koffieboon-oes aan die brand gesteek terwyl andere die eienaar, voorman en twee vroulike
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CARMONA: Carmona was die hoofstad van die Uige
Distrik en ‘n moderne dorpie met neonstraatligte en
5 000 inwoners. Dr Sousa het omtrent 10H00 vanaf
Quitexe opgedaag om die inwoners te waarsku.
Kerkklokke is laat lui ten einde al die inwoners voor
die gimnasium te laat vergader.

Jaargang 23 (Augustus 2019)

terwyl die verdedigers self “Mata! Mata!” skree. Die
aanvallers val terug om te hergroepeer en die laaste
aanval word omstreeks 24H00 uitgevoer. Ook dit
misluk jammerlik en die aanvallers blaas die aftog.
Daar was nog ander aanvalle by die Primavera-plantasie en naby die M’Bridge eksperimentele plaas
vroeg die oggend van 15 Maart 1961.

‘n Burgerlike brigade is onmiddellik saamgestel. Daar
is besluit dat alle skerpskutters met hulle gewere
voor vensters in die boonste verdiepings van huise
op die buitewyke van die dorpie stelling sou inneem.
Vrouens en kinders het in die gimnasium gaan skuil.
Mans en seuns het met enige wapen tot hulle beskikking die buitewyke begin patrolleer in oop vragmotors, sportkarre, Land Rovers en jeeps. Die verdedigers moes op die aanvallers fokus en soveel as van
hulle so gou as moontlik doodmaak. Niks (selfs nie
brandstigting) moes die aandag van hierdie doelwit
aflei nie. ‘n Afdeling van 18 soldate onder leiding
van ‘n sersant het die kragstasie beskerm. Die omroepster van die plaaslike radiostasie is aangesê om
kort-kort berigte uit te saai dat Portugese valskermsoldate met masjiengewere ontplooi is om die aanvallers te probeer ontmoedig.

INTERNASIONALE REAKSIE
Die vlieënier wat Teixeira na Maquela Do Zombo
gevlieg het, het die skrywer vertel van gruwels wat
op verskeie kleiner plekkies gepleeg is. Dan sê hy
met hoeveel ongeloof en verontwaardiging buitelandse (Engelse en Franse) joernaliste reageer as die
feite van die aanvalle aan hulle uitgewys word, so al
asof die slagoffers en oorlewendes nie die reg het
om sleg te praat van die sadistiese moordenaars nie.
In die epiloog word gemeld dat Holden Roberto in
Julie 1961 teenoor ‘n Franse koerant (Le Monde)
erken het dat die gruwels gepleeg is, maar dat dit
geregverdig was. Ondervraging van gewone ondersteuners van Roberto het geopenbaar dat onafhanklikheid, die roof van huise, motors, vrouens en geld
beteken dat hulle vir die res van hulle lewens nie
meer hoef te werk nie. (Malema en sy bende terroriste maak vandag dieselfde belofte aan hulle volgelinge).

Tromme het onophoudelik en ritmies begin slaan
vanaf 13H00 en tot en met die aanval voortgeduur.
‘n Aanvalsmag van meer as dertigduisend Bokangos
was op pad, dronk en bedwelmd. Om20H00 is die
omgewing verlig met fakkels en was die tromslae
oorverdowend. Terselftertyd het die “Mata! UPA!
Mata! UPA!” kreet losgebars. Kerkklokke is laat lui
om die aanvallers te verwar.

Holden Roberto en UPA is nooit veroordeel of tot verantwoording geroep vir hierdie gruwels nie. Dit is
stilswyend deur die Weste goedgekeur of gerasionaliseer in die “Winde van Verandering” gees wat die
sestigerjare gekenmerk het.

Aanvalle is vanuit drie rigtings geloods. Die kragstasie is eerste aangeval maar tot stilstand gebring toe
die aanvallers begin struikel oor hulle gesneuwelde
makkers wat voor masjiengeweervuur geval het. Die
burgermag is aangesê om met voertuie in die aanvallers in te dryf en onmiddellik tot die teenaanval
oor te gaan toe hulle sigbaar word. Dit is inderdaad
gedoen en hand tot hand gevegte het uitgebreek

DIE ANC SOEK JOU PENSIOEN!
Die welbekende ekonoom Mike Schüssler het ge-
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waarsku dat die ANC jou pensioengeld wil gebruik om
die bankrot staatsondernemings soos Eskom en SAL
te befonds. In ‘n toespraak by die “Groot Vryheidskou”, het Schüssler gesê die beplande voorgeskrewe
batesbeleid sal aan politici beheer gee oor pensioenfondse en waar dit belê moet word.
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sy beurt gewaarsku dat voorgeskrewe bates sal lei
tot die oneffektiewe toewysing van kapitaal. Hy het
ook gewaarsku dat ‘n voorgeskrewe batebeleid internasionale beleggings sal ontmoedig.
Schüssler sê ‘n voorgeskrewe batebeleid beteken
eenvoudig dat die winste op beleggings veel laer is
as wat dit moet wees. Hy sê die regering sal in staat
wees om mense se pensioengeld in bankrot maatskappy soos Eskom en SAL te belê, wat groot verliese tot gevolg kan hê. Mense sal sonder pensioen
sit, sonder ‘n manier om aan die lewe te bly sodat
die lokasies steeds gratis krag kan kry.

Die beleid van voorgeskrewe bates is die eerste keer
bekend gemaak in die ANC se 2019 verkiesingsmanifes waarin daar gesê is dat die volgende beoog word:
“Om ondersoek in te stel na die invoering van
voorgeskrewe bates op finansiële instellings (banke)
se fondse om daardie fondse te mobiliseer binne ‘n
regulatoriese raamwerk vir sosiale produktiewe beleggings…” Met ander woorde, hulle wil toegang hê
tot privaatmense se beleggings en pensioenfondse.

Hy het gesê dat voorgeskrewe bates – beslaglegging op spaargeld en pensioengeld – deur die ANCregering misbruik sal word om swart ekonomiese
bemagtiging (SEB) te bevorder en verder te ontwikkel. “Voorgeskrewe bates is ‘n baie gevaarlike ding
vir mense en ek dink nie jongmense besef dit altyd
nie,” het hy gesê.

Eenvoudig gestel, finansiële instellings sal verplig
word om ‘n sekere persentasie van hulle bates te
belê in sekere sektore of maatskappye wat deur die
regering voorgeskryf word, geld wat natuurlik in die
water gegooi sal word omdat dit nooit terugbetaal
sal word nie.

In Januarie 2019 het die ANC in sy verkiesingsmanifes aangekondig dat hulle beplan om daardie bronne
van geld ‘oop te sluit’ vir belegging in sosiale en
ekonomiese ontwikkeling. M.a.w. hulle wil plunder
waar hulle nog nie kon plunder nie, maar geen sent
daarvan sal ooit terugbetaal word nie.

Sygnia se HUB, Magda Wierzycka het egter gewaarsku dat voorgeskrewe bates ‘n gevaarlike instrument
is en dat die ANC reeds betrokke is by die batebeheer industrieplan.

Alexander Forbed, die pensioenfonds administrateur, het gesê dat die regering nog nie kommentaar
gelewer het op die status van die planne of hoe hulle
dit wil implimenteer nie. In Junie het die maatskappy
nog geen besonderhede gehad oor hoe die regering
dit wil doen nie, maar gewaarsku dat dit skokkende
gevolge sal hê.

Sy sê verder dat terwyl dit die onmiddellike gaping
kan toemaak in die befondsing van bankrot staatsinstellings, sal dit ook beleggings wegkeer van koöperatiewe instellings wat werk skep en bydra tot die
ekonomiese groei. En soos alles in die land, sal dit
afgaan ondertoe.
“Dit sal ook die inkomste affekteer wat die regering
verkry uit die belasting van sulke instellings; dus, wat
geneem word om een emmer vol te maak, maak die
ander emmer leeg,” het Wierzycka gesê.

Hy het ook gesê daar is kommer dat dit kan beteken
dat geld belê sal word in munisipaliteite wat sosiale en ekonomiese ontwikkelings programme het
as deel van hulle mandate, bv. in Eskom, Transnet
en Sanral. Hy het ook gewaarsku dat as die planne
sou voortgaan, daar ‘n finansiële eksodus sal wees

Die strateeg van Alan Gray, Sandy McGregor, het op
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soos wat mense hulle aftredingsfondse sal onttrek
en hulle bydraes sal stop sodat hulle nie geraak sal
word deur die regering se inmenging nie.
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wag is ekonomie maak dat dit onwaarskynlik is dat
finansies genoegsaam sal stabiliseer vir die land om
‘n verdere afgradering te vermy. (loss of its last remaining investment rating)

Daar word uit verskillende oorde berig dat die
regering alles in die stryd gaan werp om sy kloue in
die Staatsdienspensioenfonds te slaan. Dis die gans
wat die goue eiers lê en wat net eenvoudig geslag
móét word!

Mboweni het gesê dat die staat dalk sy lenery sal
moet verhoog tot R59 biljoen om Eskom oor die volgende 2 jaar te help. En daarna?
Vandag skraap die Special Appropriation Bill nou al
die verdere R59 biljoen ekstra bymekaar vir Eskom
aan wie alreeds R23 biljoen toegesê is in die Februarie begroting ... net om die ligte te laat bly brand. En
dan is daar die beloofde R230 biljoen oor die volgende tien jaar. As net Eskom uit die pensioenfonds gehelp word, sal net R700 biljoen van die oorblywende
R1.7 triljoen weg wees. In effek is Eskom bankrot,
maar die nuutste belofte van die regering maak dat
die ouditeure hulle stempel kan druk op Eskom se
boeke en sê dis alles OK.

Kommentaar: In die afgelope 25 jaar het die ANCregering reeds al wat ‘n beskikbare geldbron is,
uitgeput. Om maar net een te noem, die Transnetpensioenfonds is feitlik kaal gestroop, maar met al
daardie miljarde tot sy beskikking, het alles in die
land net vinniger oor die afgrond getuimel.
Selfs sy kredietwaardigheid lê op die ashoop en
buitelandse beleggers stel nie meer belang nie. En
juis nou dat daar soveel gate is om toe te stop, sit
die ANC met sy hande in die kroese en weet hy nie
herwaarts of derwaarts nie.

As Eskom daarin misluk om sy verpligtinge na te
kom, en dit sluit sy R450 biljoen skuldlas in (R350
biljoen word deur die staat gewaarborg), sal dit die
onmiddellike terugbetaling van alle skuld, ook van
ander entiteite soos SAL, Denel en Sanral, afskop.

Nêrens is daar meer ‘n geldlaai wat hy kan plunder
nie, behalwe, ja, behalwe die Staatsdienspensioenfonds met sy begeerlike skatkis van bykans 1.7 triljoen! Hoewel die fonds se bestuur nog probeer om
die leisels stewig vas te hou, het hulle al ‘n paar keer
die spit afgebyt deur geld in staats- en ander projekte te belê. Dink maar aan die miljoene wat deur
die E-tolstelsel opgeslurp is en dan is daar ook nog
die Onafhanklike Media en soortgelyke instellings
waarin een miljard rand belê is en wat in gebreke
gebly is om ‘n terugbetalings te maak.

Mboweni het gesê: “Eskom verteenwoordig die
grootste risiko vir die finansiële raamwerk as gevolg
van sy probleme en sy negatiewe impak op die lewe
van gewone Suid-Afrikaners.”
Regeringshulp aan Eskom sal die SA belastingbetalers baie kos. Daar word ook nie verwag dat
inkomste deur belasting so hoog sal wees as waarop
gehoop word nie.

ESKOM ONS LAND SE GROOTSTE
PROBLEEM

‘n Paar statistieke kan help om die prentjie in te
kleur:
In 2008 was Eskom se jaarlikse inkomste R44.4 biljoen. In 2018 was dit R177.4 biljoen, maar in 2008
het Eskom ‘n wins van R1 biljoen getoon, waar dit in

Eskom is gereed om by te dra tot die land se fiskale
probleme op dieselfde tyd dat ‘n swakker as wat ver-
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dit beland?
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brandstofpryse of BTW nie. Die skrif is aan die muur.
Is julle gereed vir wat kom?
Volgens die Februarie-begroting spandeer ons
regering reeds R243 biljoen meer as wat beskikbaar
is en dit beteken dat die terugbetaling op skuldrente
die grootste groeiende begrotings-item is.

Wel, vir een ding, hulle het aanhou mense aanstel
wat nie die werk kon doen nie en hulle het gedurig
groter salarisse betaal wat onbekostigbaar is. In
2008 het hulle 35,404 werkers in diens gehad en in
2018 was die getal 48,628 werkers. Hierdie werkers
se voordeeluitgawes het van R11.4 biljoen in 2008
tot R29.5 biljoen in 2018 gestyg. Die koste vir elke
werker het in 2008 R320,670 beloop en in 2018
was dit R605,700. Iewers moes salarisse enorme
spronge gemaak het. Die hoeveelheid elektrisiteit
wat verkoop is, het omtrent dieselfde gebly, maar
die prys het gestyg van R19.45 in 2008 tot R85.06 in
2018. D.w.s. dit het meer as vier maal verdubbel en
steeds kan hulle nie gelyk trek nie.

Ons leen teen R1.2 biljoen per dag as ons naweke
uitsluit. In die komende jaar sal net die rente R1 biljoen per dag beloop, ‘n volle R209.4 biljoen vir die
jaar.
Die afgelope jaar het kragonderbrekings gestyg.
Mboweni het in sy toespraak hieroor gesê dat die
regering sterk en beslissend moet optree, want die
skuld staan op onaanvaarbare vlakke wat ‘n ernstige
krisis in die land tot gevolg kan hê.
Toe hy die regering aangesê het om hulle befondsing
behoeftes te hersien, het hulle min of meer gesê dat
SA besig is om finansiëel onder te gaan en die hoofoorsaak is Eskom.

Die bedrog en vermorsing moet baie, baie groter
wees as wat in die media beweer word en met die
spul wat oor die grense stroom en krag in hulle pondokke eis, het die las vir Eskom te groot geword om
te dra.

Ten spyte van die planne en ‘tough talk’ gebeur
daar niks. Hulle hou vergaderings en noem mekaar
“Meneer” en dis waar dit eindig. Alles gaan steeds
agteruit. Aanvanklik was dit stadig en kon ‘n mens
dit ignoreer solank iets daaraan gedoen word, maar
dis nie meer so nie.

Gaan hulle die staatspensioenfonds leegmaak? Of
gaan hulle privaat persone se beleggings plunder?
Lenings kan hulle nie meer kry nie en hulle het reeds
byna al die land se bates aan die aasvoëls verkoop.
En as die krag afgaan? Laat Venezuela vir ons ‘n
waarskuwing wees, want dit is waarvoor ons moet
voorberei.

Die groot probleem is die moontlike werksverliese
wat kan volg op enige besnoeiing en omdat dit ‘n
groot kwessie vir die regering is (hulle belowe elke
jaar honderde duisende werksgeleenthede en niks
gebeur nie), gaan dank hulle toe hulle beste werker,
Karen Breytenbach, af. Dit word ook al duideliker
dat daar ernstige meningsverskille en onmin agter
die skerms is.

‘n Ooggetuie daar het die volgende gesê: “Die kos
wat ons in ons yskaste gehad het, het vrot geword.
Besighede is gesluit. Daar is geen kommunikasie nie,
nie eens deur ‘n selfoon nie!”
Eskom is besig om onder te gaan en die land se brose ekonomie met hom saam te sleep. Belasting bring
nie genoeg in nie en ook nie die plundering van die

Mboweni vra die onnosele vraag oor Eskom, die
Pensioenfonds, ens: “Het ons nog hierdie ondernemings nodig?” Is dit dalk die begin van die verwagte
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einde? Nadat hulle alles verwoes en aan gemors
uit die buiteland verkoop het, gaan die swartes die
laaste oortjie steel en op die vlug slaan die bosse in
waar hulle eintlik hoort? Die blote feit dat hierdie
swarte eens die moontlikheid noem dat ons land Eskom nie nodig het nie, is belaglik ... of dink hulle dat
rekenaars, selfone en die internet kan werk met ‘n
hopie brandhout en vuurhoutjies?

‘n Woordvoerder van die IMF het gesê dat Suid-Afrika se skuld vinnig besig is om die agentskap se rooi
streep van 60% van ekonomiese uitgawes te bereik
en hulle voel nie gemaklik daarmee nie. Die oorsaak
is dat groei in die land baie swak is en die ekonomie
onder kwaai druk plaas. ‘n Groep staatsmaatskappye (Eskom, Sanral, ens.) het groot kontantinspuitings nodig.

En om alles te kroon, het die IMF op 15 Augustus
gesê dat Suid-Afrika nie gevra het vir ‘n lening nie
en bygevoeg het dat hulle dit tans nie nodig het nie.
Hoekom nie? Wat voer hulle in die mou? Ons land
kon vir die afgelope 25 nog nie klaarkom sonder lenings nie.

Mboweni het gewaarsku dat ‘bailouts’ vir staatsinstansies sekerlik die begrotingstekort gaan opstoot,
asook staatslenings, wat die vooruitsig aan noodlenings vergoot.
Montfort Mlachila, senior binnelandse verteenwoordiger van IMF in Suid-Afrika, het op ‘n konferensie in Johannesburg gesê hy is bekommerd oor
die voorspelling van die SA se skuld van 55% van die
begroting in Februarie en dat dit baie moontlik hersien gaan word in Oktober en dan sal ook Moodie
ons afgradeer na rommelstatus.

Enoch Godongwana, hoof van die ANC se ekonomiese transformasie subkomitee het in ‘n onderhoud met die Sunday Times gesê dat die batebestuur industrie op die oomblik R6 triljoen onder hulle
bestuur het wat deur die regering geleen behoort
te word. Hy het gesê: “Hoekom sal jy na die IMF en
Wêreldbank gaan om geld te leen terwyl ons genoeg
spaargeld (pensioengeld) in die ekonomie het wat
geleen kan word, moontlik baie goedkoper en waarskynlik met min wisselkoers koste?”

Dit, het hy gesê, is die hoogste van Suid-Afrika se
skuld nog ooit was.

BRITTANJE GOOI HULLE EIE WEG

Ons staan dus op die vooraand van die verdwyning
van die staatspensioenfonds wat miljoene mense
oor die jare aan die lewe gehou het. Baie blankes
gaan seerkry as dit die dag wegval, maar veel, veel
meer swartes gaan daaronder ly en dit sal ‘n rewolusie aan die gang kan sit.

Terwyl onwettige immigrante in Brittanje gratis behuising kry, sterf daar elke 19 uur ‘n hawelose Brit op
die strate. Oor die laaste ses maande het daar 235
daklose bedelaars, almal Britte, op straat gesterf.
Hulle was tussen die ouderdomme van 16 tot 104
jaar oud.

Dit gaan die ekonomie baie erger knou as wat mense
verwag, want die pensioengeld wat elke maand
spandeer word in winkels, sal dan wegval. Veral op
die platteland sal klein besighede sluit, werksgeleenthede sal verdwyn en die regering sal daardie belasting verloor. Dit is dan wanneer ons oor die afgrond
gaan stort.

Die vorige jaar was daar 449 sterftes in 12 maande
– ‘n gemiddeld van een elke 20 uur – wat aandui
dat die snelheid waarteen hawelose mense sterf,
betekenisvol gestyg het ten spyte van die bewustheid van die situasie.
Daar word druk op Boris Johnson geplaas dat hy iets

12

Die VAANDELDRAER

Jaargang 23 (Augustus 2019)

onnodige sterftes tot gevolg het.
Die verslag het ook bevind dat sommige hawelose
mense registrasie by algemene praktyke geweier
word en uit die hospitaal ontslaan word sonder verwysing na primêre versorgingsvoorsieners.
Haweloosheid neem ernstige afmetings af in Brittanje. Sedert die invloei van die spul uit die MiddeOoste en Afrika, het haweloosheid met 165% vermeerder.

aan die situasie moet doen, asook elke sterfte laat
ondersoek.

‘n Regeringswoordvoerder het gesê dat dit onaanvaarbaar is dat enige lewe kort gesny word deur
haweloosheid en bygevoeg dat die regering verbind
is daartoe om toe te sien dat elkeen ‘n veilige plek
het om te woon. Rade is verantwoordelik daarvoor
om mense te help wat die risiko loop om haweloos
te raak sodat hulle die veiligheid en ondersteuning
kan kry wat hulle nodig het.

Die minister van behuising, John Healy, pak die skuld
op die Konserwatiewes en sê dat die ministers die
Arbeiders Party se planne om haweloosheid te stop,
behoort te steun en duisende bekostigbare huise te
bou.
Matthew Downie, direkteur van beleid en buitelandse sake by Crisis, sê dit ‘n skande dat honderde
weerlose mense dwarsoor die land gesterf het
sonder die waardigheid van ‘n tuiste. “Ons weet dat
haweloosheid in Brittanje gestop kan word, maar
net die regering kan die oorsake aanspreek.”

Alles mooi planne en mooi woorde. Net die tyd sal
leer of hulle enigiets hieraan gaan doen. Binnekort
gaan Brittanje die EU verlaat, waarskynlik met ‘n
“No-Deal”, want Siener het gesê dat daar ernstige
hongersnood in Engeland gaan wees. Indien hulle
uit die EU gaan met ‘n “No-Deal”, sal geen EU land
aan hulle voedsel mag verskaf nie en hulle is feitlik
totaal afhanklik van die invoer van voedsel uit die
EU lande.

Maar die regering is meer besorg oor die onwettige
instromers wat nie wil werk nie vir wie daar gesorg
moet word.
Chris Wood, hoof van beleid by Shelter, het gesê:
“Skokkende vlakke van haweloosheid dwarsoor die
land behoort ons almal te beskaam, maar die feit
dat so baie mense sterf in sulke afskuwelike omstandighede – tieners en oumense ingesluit – is ‘n nasionale skandaal. Hierdie sterftes kan nie geïgnoreer
word nie en ons eis dringende aandag daarvan van
die nuwe eertste minister”.

DIE MOFFIE ANDERSON COOPER
JUIG OOR VOLKSMOORD!
Tydens ‘n onderhoud met Univision anker, Jorge Ramos, het die CNN-moffie, Anderson Cooper, gesê
dat hy die demografiese afname van blankes “opwindend” vind. Hy kon beswaarlik sy opgewondenheid beheer oor die moontlikheid dat Blankes ‘n
minderheid kan word en gesê dat as jy nie in ekstase

Die verslag kom nadat navorsing deur akademici
aan die Universiteit van Birmingham gevind het dat
hawelose mense geen toegang tot basiese gesondheidsorg het nie en dis hierdie toedrag van sake wat
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derheid in Amerika te word, dat dit onvermydelik is
en ‘n positiewe ontwikkeling.
Vergelyk hierdie dinge wat kwytgeraak is met wat
Siener gesê het oor Amerika en Engeland. Engeland
gaan heeltemal verdwyn (Sy stoel is leeg) en Amerika gaan ‘n onbenullige landjie wees.
As ek na Judge Judy op TV kyk, is dit vir my verbysterend hoeveel blanke meisies met swart mans trou en
andersom. Hulle teel net golliwogs asof dit uit die
mode gaan, die een so wild en lelik soos die volgende een. En dit pla hulle glad nie. Dis daar wat jy sien
hoe sleg Amerikaners is en dan skaam ek my vir my
eie volk wat tog so graag die ousie wil proe.
Sies man! Ons moet begin om die mans en vroue te
merk wat so oor die kleurgrens boer. As alles verby
is en hulle leef nog, dan jaag ons hulle uit die land.

PETROLPRYS STYG EN STYG
Suid-Afrikaners gaan vir die sesde opeenvolgende
maand die stygende Brent-ruolieprys en swakker
rand aan hul sak gevoel.

daaroor is om vervang te word in die land wat jou
voorvaders gestig het nie, dan is jy ‘n Supremacist –
opperste rassis.

As ekonome en markontleders in die kol is met hul
voorspellings, is dit ook nog lank nie die laaste styging
waarvoor motoriste vanjaar gaan moet opdok nie.
John Payne en Gabriel Sterne, wat ekonomie aan die
Universiteit van 0xford doseer, meen daar is ’n goeie
kans dat die olieprys gedurende die res van die jaar
nog drasties kan styg, berig Bloomberg.

Hy het ook gesê: “Die idee, jy weet, dat blankes nie
die meerderheid sal wees nie, ek meen, dit is ‘n opwindende transformasie van die land, dit is ‘n opwindende ewolusie en jy weet, dis vooruitgang van ons
land op baie verskillende maniere. ... Daar is eintlik
niks wat hulle kan doen teen hierdie ongelooflike
demografiese rewolusie nie. En teen 2044 sal almal
‘n minderheid wees,” het hy ingenome bygevoeg.

Daar word verwag dat ons vroeg volgende jaar dalk
R20 vir ‘n liter brandstof sal moet opdok.

Dit is klaarblyklik heeltemal aanvaarbaar om te praat
oor die kwessie solank as wat jy sê dat die demografiese afname van blankes iets positiefs is. Ramos
het ook saamgestem dat blankes besig is om ‘n min-

Olie verhandel nou reeds sowat 31% meer as die
$54-14 op 1 Januarie. Dit is juis die styging wat maak
dat die petrolprys van vanaf September die tweede
hoogste nóg gaan wees.
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Die departement van energie het al op 28 April
aangekondig dat die prys van 95-oktaan-petrol op 1
Mei landwyd met 54c styg. In April het dit in die binneland met ’n enorme R1.31 per liter gestyg. In dié
geval het duurder olie tot 78c van die styging bygedra en die swakker rand 30c. Die res was die gevolg
van twee nuwe plaaslike tariewe wat ingestel is. Net
vanjaar betaal Suid-Afrikaners in die binneland al
byna R3.00 per liter meer vir 95-oktaan-petrol.
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Trump voer aan Iran se voornemens is nie so edel
nie en dat as hy toegelaat word om wel steeds uraan
te verryk, dit tot verdere politieke onbestendigheid
in die Midde-Ooste kan lei.
Payne en Sterne sê in die lig van al hierdie kwessies
kan selfs net een groot skok die olieprys tot meer
as $100 per vat opdruk. Markontleders vra dus nou,
net soos wat hulle laat in 2018 gevra het: Kan die
wêreld Brent-ruolie teen $100 per vat bekostig?

Daar is twee groot kwessies wat ’n invloed het op
die prys van Brent-ruolie, berig Bloomberg. Aan die
een kant is daar die Organisasie van Petroleumuitvoerlande (Opul) wat deurlopend sy olieproduksie verminder, en aan die ander kant is daar pres. Donald
Trump van Amerika se stryd om alle olie-invoere uit
Iran te boikot.

Bloomberg meen daar is sewe vrae wat dan gevra
kan word:
1. Wat sal dit vir die wêreld se ekonomiese groei
beteken? Hoër oliepryse sal huishoudings se inkomste en dus verbruikers se besteding beïnvloed.
In die Europese lande, China en ander lande soos
Suid-Afrika wat hul olie hoofsaaklik invoer, sal waarskynlik ’n styging in inflasie ervaar.

Opul wil met sy produksie-besnoeiings die olieprys
probeer opstoot. Trump dring intussen weer daarop aan dat die organisasie se produsentelande juis
meer olie moet pomp sodat die wêreld alle olie-invoer uit Iran kan boikot.

2. Hoe kan die wêreldekonomie die styging hanteer?
’n Olieprys van $100 per vat sal waarskynlik meer
nadele as voordele vir ekonomiese groei inhou, volgens die navorsing wat Bloomberg Economics gedoen bet.

Reuters berig Trump se stryd met Iran kan in die
volgende paar maande ’n ernstige invloed op die
olieprys hê. Iran lewer sowat 800 000 vate Brentruolie per dag aan die wêreldmark. Trump wil olieinvoer uit Iran boikot omdat hy die land wil dwing
om van sy kernkragplan af te sien.

3. Wie wen? Die lande wat die meeste olie produseer, is ontluikende ekonomieë.
Olieproduserende lande soos Saoedi-Arabië, Rusland, Nigerië en Colombia sal waarskynlik groot
voordeel uit duurder olie trek.

Iran het ’n ooreenkoms met die vyf permanente lede
van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad (wat die
VSA ingesluit het) en Duitsland onderteken waarvolgens hy die verryking van uraan in die volgende 15
jaar drasties sou afskaal. Die VSA het hom intussen
aan die ooreenkoms onttrek.

4. Wie verloor? Lande soos Indië, China, Taiwan,
Chili, Turkye, Egipte en die Oekraïne sal onder die
hoër pryse ly. Wanneer ’n land meer vir olie moet
betaal, word daar druk op sy lopende rekening geplaas. In die geval van Suid-Afrika wag daar vir ons
ongetwyfeld ‘n ramp, want Moody se afgradering
van ons randwaarde, die hoër olieprys en rand wat
skerp gedaal het, gaan beteken dat mense in Gaut-

Tensy die ooreenkoms verleng word, kan Iran na die
15 jaar voortgaan met die verryking van uraan wat
hom teoreties in staat kan stel om kernwapens te
ontwikkel.
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eng dalk nog R120 per liter petrol sal moet betaal.
5. Wat beteken dit vir die Wêreld se grootste ekonomie? Hoër oliepryse het deesdae ’n kleiner invloed
as wat dit voorheen gehad het. Dit is alles te danke
aan skalie-olie-produksie. Amerika maak al hoe
minder staat op ingevoerde olie en produseer al hoe
meer van sy eie.
6. Wat van inflasie? Die koste van energie het dikwels ’n beduidende invloed op verbruikerspryse.
Hoër oliepryse wat vir ’n langer tyd gehandhaaf
word, kan egter wel ’n invloed op inflasie hê veral
wanneer dit die koste van logistiek begin beïnvloed.
7. Wat beteken dit vir sentrale banke? As duurder
olie inflasie raak, kan sentrale banke rentekoerse
verhoog. Met die rand wat steeds verswak, moet
ons ons maar daarvoor regmaak!

DAG-ZERO DREIG VIR VRYSTAATSE MUNISIPALITEITE

hulle eenvoudig nie aan enige probleme wat munisipaliteite ondervind nie.
Die VF Plus bied wel oplossings, maar die ANC het
nie die politieke oor om te luister na werkbare voorstelle nie.

Dit wat ons by die NBU al jare lank voorspel het, nl.
totale ineenstorting van munisipale dienste, is tans
besig om te gebeur veral in die Vrystaat. Gelukkig is
daar darem een dorp in die Vrystaat nl. Reddersburg,
wat, getrou aan hulle naam, besig is om hulleself te
red. Vuilgoedverwydering, riool blokkasies en strate
regmaak, word deur die plaaslike BBV self onderneem.

Die provinsiale regering kan nie net ingryp by munisipaliteite nie. Suid-Afrika se Grondwet bepaal dat
munisipaliteite selfstandige dienslewering-entiteite
moet wees. Hulle gebruik hierdie skuif om uit hulle
verpligtinge weg te kom.

Terwyl die ANC in die Vrystaatse dorpe weier om
na kritiek te luister en van die opposisie verwag om
oplossings te bied, is Vrystaatse munisipaliteite in
die moeilikheid. As regerende party is dit die ANC
se verantwoordelikheid om oplossings vir Vrystaatse
munisipaliteite te bied. Die regerende party wil nie
herinner word aan sy mislukkings in die provinsie
nie, want sy planne werk eenvoudig nie. Hulle steur

Tog is die ANC se leierskap in die Vrystaatse wetgewer by magte om politieke druk uit te oefen. Dit
gebeur nie en Dag-Zero-diens vir Vrystaatse munisipaliteite is gevolglik vinnig op pad.
Indien die ANC nie optree teen onbevoegde en korrupte amptenare nie, sal Vrystaatse munisipaliteite
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munisipaliteite.
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In die Kongo is reeds 23 000 aan Ebola dood. Daar is
ook enigiets tussen 30 000 en 350 000 besmet en sal
binnekort doodgaan. Die regering daar probeer hulle
isoleer, maar dis nie eintlik moontlik nie, want hulle
swerf oral rond. Daar word geskat dat sowat 50 000
tot 60 000 elke maand oor ons grens hierheen kom,
maar die syfer kan so hoog as 100 000 wees en so
laag as 5 000, niemand kan met sekerheid sê nie. En
enigeen van hulle kan besmet wees met Ebola.

Die ANC moet sy huis in orde kry. Dan kan daar begin
word om te bou aan munisipaliteite tot voordeel van
alle inwoners.

EBOLA – DALK DIE BLANKE SE
REDDING

Een gesondheidswerker was op ‘n bus waarop ‘n besmette persoon was. Almal moes afklim, maar drie
mense is later op die Zimbabwiese grens dood. Hulle
probeer wegkom uit die omgewing van die Kongo.
Gesondheidswerkers is ook nie meer welkom daar
nie, want die inboorlinge glo dat dit juis hulle is wat
die siekte met hulle saambring.

Ebola was nog altyd sluimerend in Afrika. Elke af en
toe breek dit uit, maar omdat dit so vinnig en dodelik is, is dit relatief maklik om dit hok te slaan voordat dit verder versprei. Hierdie keer egter lyk dit asof
dit nie meer gekeer kan word nie.

Die probleem is dat die polisie met die hulp van die
weermag besig is om siek mense op te spoor, ook
dié wat hulle net vermoed is siek. Hulle word dan
almal in kampe gejaag waar hulle onder kwarantyn
bly, maar daar is niemand wat hulle kan help nie
en hulle gaan almal uiteindelik in die kampe dood.
Om hierdie opruiming vry te spring, vlug die inboorlinge alkant toe en dra die siekte met hulle saam na
naburige lande.

Tegnies is dit ‘n maagvirus omdat die persoon bloed
opgooi en ‘n mens kan dit dus koppel aan wat Siener
gesê het oor ‘n maagpes wat in Johannesburg uitbreek.
Die siekte is dodelik aansteeklik, maar was tot onlangs nog nie deur die lug oorgedra nie. Dit het ook
nou verander en die proses van verspreiding sal dus
vinniger begin plaasvind.

By een van die kampe is ‘n rivier wat in die Kongorivier invloei. Daar is opgemerk dat die weermag
die dooies opkap en die stukke in die rivier gooi. Die
Kongorivier vloei deur die hoofstad waar dit deur almal gebruik word.

Die eerste simptome is baie soos griep, maar dit eskaleer baie vinnig. Wanneer die persoon bloed begin opgooi, is dit reeds te laat om hom of haar nog
te red. Die virus vreet aan die ingewande wat dan
uiteindelik soos dooie, swart, bloedsop word.

Wat die situasie nog erger maak, is dat daar baie
mense in die stede is wat TB/vigs/Masels, ens. onder
lede het. Hulle is maar oor die algemeen sieklik en
wanneer hulle met die Ebola virus besmet raak,
neem dit net 3 tot 6 dae voor hulle dood is.

Twee senior gesondheidswerkers in Goma in die
Kongo, gee belangrike inligting oor die situasie daar
wat Ebola betref. In Goma woon daar 3 miljoen
swartes, maar daar beweeg 500 000 per maand
deur die stad. Van daar af gaan hulle na Zambië en
Tanzanië.

Dan kom haal die familie daardie ontbindende lyke,
wat nie reg hanteer word nie. Daar is nie die regte
sakke met ontsmettingsmiddels in nie en die lyke
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word net so begrawe. So word die ondergrondse
water ook besmet alhoewel daar nog geen bewyse
is dat mense deur enige water besmet geraak het
nie. Die lewendiges steek mekaar teen ‘n skrikwekkende tempo aan.
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In die Kongo beperk en beheer die regering die sosiale media. Net sekere gebiede het WhatsApp en
geen epos nie. Baie plekke het geen internet nie. Van
die gesondheidsorganisasies gebruik satelliet kommunikasie, maar hulle het opdrag van die regering
gekry om hulle satelliet ‘links’ af te sit.

Daar is twee soorte Ebola in die Kongo. Die een werk
vinnig en maak jou binne ‘n paar dae dood. Die ander een besmet mense wat dan draers word en dit
neem ‘n maand of langer voor hulle self doodgaan.
Die probleem is dat die virus teen daardie tyd al wyd
versprei het en beheer is nie eintlik meer moontlik
nie. Omdat dit besig is om handuit te ruk, is gesondheidsorganisasie nou ook daarop ingestel om pad te
gee uit die gebied.

Op die platteland in die Kongo is daar baie dorpies
wat verlate is en deur die weermag uitgebrand. Selfs
die diere word doodgemaak in ‘n poging om die verspreiding van die virus hok te slaan. Hulle glo dat Ebola ook deur diere oorgedra kan word en dus stuur
hulle af op groot hongersnood ook.
Hier is simpatie onvanpas. Hulle beplan al dekades
lank die ondergang van die blanke. Slegte blankes
het die land aan die swartes gegee sonder om te
dink wat die gevolge kan wees. Nou het die miljoene
wat hulle aangeteel het ‘n groot probleem geword
en binnekort gaan dit nog groter wees as daar nie
meer kos is vir almal nie.

‘n Hoë offisier van die WHO (World Health Organization) sê dat die virus nie beperk is tot sekere dele
van die Kongo nie, maar dat dit oor die hele land
versprei is. Dit is ook besig om na buurlande oor te
spoel. Die buurlande hou dit egter doodstil en wil dit
nie bekend maak nie. Hy sê teen die einde van die
jaar kan soveel as 1 miljoen mense in daardie gebied
dood wees, want daar is nie ‘n entstof nie. Daar is
ook nie fondse om mense kunsmatig aan die lewe
te hou nie.

Daar is nie ‘n manier waarop jy kan verhoed dat jy
Ebola opdoen nie. Jou enigste waarborg sal wees
om weg te bly van enige swarte en hulle nie naby
jou huis toe te laat nie. Die probleem is egter dat
hulle in ons skole en werksplekke is. Niemand het
hom mos aan die Bybel gesteur waar daar staan jy
mag nie saam met hom in dieselfde juk trek nie. Die
saamtrekkery gaan jou nou dalk jou lewe kos.

Daar word gevrees dat wanneer Ebola in Suid-Afrika
uitbreek ons groot probleme gaan hê. Blankes wat
so graag hand om die niere met die swartes staan,
loop gevaar om die virus op te tel en dit so onder die
blankes te versprei. Hulle sal self dan ook doodgaan,
want die virus maak geen onderskeid tussen blank
en swart nie al wil mense dit so graag glo.

Op die oomblik is daar nog nie gevaar nie, maar
moenie te gerus wees nie. Dit is ‘n vyand wat heeltemal ongesiens insluip.

‘n Groot sekuriteitsfirma in Suid-Afrika gebruik sowat 70% DRK/Tanzanië/Zimbabwe wagte omdat
hulle so goed is met die werk. Die firma kan egter
nou al die impak op die mense sien. Baie dros eenvoudig en gaan terug Kongo toe as hulle hoor hulle
familie is siek. Hulle kom dan later terug (met of
sonder die virus?) en vertel dat dit baie erg is en dat
die weermag mense jag.

DIE GESKIEDENIS HERHAAL
HOMSELF
Oor baie eeue was die blanke se beskawing iets wat
deur barbaarse volke bewonder en begeer is. Hulle
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The Course of Empire: Destruction, 1836 deur Thomas Cole

kon nie dieselfde doen nie en dus het hulle hul verlaat op plundering.

watiewes wat lekker kry, maar hierdie is ‘n ander
soort oorlogvoering en in sekere opsigte is dit meer
verwoestend as ‘n konvensionele oorlog. Dit is die
gees van die Christen wat geteiken word en miljoene
het al op hierdie slagveld geval. Wanneer liberalisme
en permissiwiteit wat die pasmaats van die dinge is
wat God as gruwels beskou in jou lewe instap, verlaat God jou en dan word jy ‘n maklike teiken vir
boosheid.

Daar was altyd inoverende en ambisieuse blankes
wat die beskawing vooruit gestoot het. Aan die begin van die vorige eeu het die werklike groot veranderinge begin kom en die uitvindings het mekaar een
na die ander opgevolg. Die ontdekkings op mediese
gebied, gekoppel aan ons Calvinistiese agtergrond,
was egter ons ondergang. Dit het ons wyd oop gelaat
vir plundering en verwoesting. Waar vooruitgang by
die voordeur ingekom het, het goeie oordeel skynbaar by die agterdeur uitgestap.

Europa het ook geswig onder die aanslag van die
barbare uit die Midde-Ooste soos wat die Romeine
geswig het toe 100 000 Gote, wat deur die Hunne
aangedryf was, toegelaat was om in die Ryk in te
kom. Die Romeinse Ryk was ‘n groot beskawing wat
ook nie die sin van God se skepping verstaan het
nie en waar permissiwiteit en liberale denke die

Almal se oë is vandag op Amerika waar Trump mure
bou en klappe links en regs onder die Demokrate
uitdeel. (Keiser Hadrian het ook self in Engeland sy
beroemde muur gebou). Vir eens is dit die Konser-
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oorhand gekry het, net soos vandag. Verbastering,
die gevolge van liberalisme, word vandag ook ‘n al
groter probleem en bedreiging. As ‘n mens nie kan
begryp dat spesies en soorte van mekaar afgeskei
moet word nie, sal jy ook nie die woede van God
vorentoe verstaan nie.
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steun. Dit het ook in die Romeinse Ryk gebeur en
die hekke is oopgemaak vir almal wat wou deel soos
wat in Amerika gebeur het. Amerika word deur almal beskou as die land van geleenthede.
In die vyfde eeu het die Vandale Noord-Afrika beset en van die verslane inwoners as slawe uitgevoer
... ook na Rome. Daarna het verbastering vinniger
gegaan totdat die Italianers, Spanjaarde en Portugese, die oorblyfsel van die eens magtige Romeinse
Ryk, vandag grotendeels mulatto’s is. En waar verbastering ingekom het, het vooruitgang gestop,
gestagneer of teruggeval na barbarisme of agterlikheid. Daar het egter ‘n groep oorgebly wat hardnekkig blank gebly het.

Om barbare in te voer vir arbeid, was al ‘n algemene
praktyk in die Romeinse Ryk. Soos wat hulle gebiede
verower het, is die jongmans en vroue na Rome geneem om as slawe verkoop te word. Baie van hulle
het egter houvroue geword waaruit kinders gebore
is, soos wat vandag dwarsoor die wêreld gebeur.
Goedkoop swart arbeid is nie goedkoop nie en die
mens verwag nie dat daar ‘n baie duur gevolge daarvoor sou wees nie.

Teen 369 nC het die geld in die Romeinse Ryk begin
opdroog weens buitensporige spandabelrigheid. Die
regeringsamptenare en generaals het hulleself verryk ten koste van die bevolking en daardeur die gaping tussen ryk en arm drasties vergroot. En soos vandag was daar baie vermaak om die massa te paai.

Daar was nie net ‘n aanslag van buite teen die
Romeinse Ryk nie, maar ook van binne. Die elite het
aanhoudend oorspandeer en dit het die inhoud van
die skatkis van die regering betekenisvol kleiner gemaak. Waarskynlik het hulle ook fondse gestig om
oumense te help, hospitale te bou, ens. en daardie
fondse sou ook soos vandag hier in ons land geplunder word om die rykes se skatte veilig te hou. Dus
het hulle swaar belasting (tot ‘n derde van ‘n man
se inkomste) op die bevolking geplaas en inflasie het
die gaping tussen ryk en arm verder vinnig vergroot –
soos vandag in die beskaafde Eerste Wêreld gebeur.
Dit het ook verdere verbastering veroorsaak omdat
slawe deel van die onderste laag van die bevolking
was en dus deel van die genepoel geraak het.

Na Marcus Aurelius het die Romeine opgehou om
die Ryk uit te brei en dit het ‘n afname veroorsaak
in goud wat die Ryk ingekom het. Die Romeine het
egter aanhou spandeer en die muntmakers moes
minder goud in hulle munte gebruik wat beteken
het dat die munte se waarde afgeneem het. Hulle
geld het dus al meer waardeloos begin word.
Sien u enige ooreenkomste met vandag?
In 1 600 jaar het niks verander nie. Vandag het
die wêreld verskeie blanke volke, elkeen in sy eie
grondgebied, maar elkeen is ook ‘n teiken vir die
donker rasse wat nie die beskawingspeil van die
blanke kan bereik nie, en die blanke volke het, om
watter redes ookal, sterk verbaster. Hulle regerings
het verswak weens demokrasie, maar ons het vandag een ding wat meer vernietigend is as die inval
van die Barbare in die Romeinse Ryk – Menseregte.

Dwarsoor die wêreld is die blanke ras se getalle vandag besig om af te neem of op die beste te stagneer
in ‘n selfsugtige poging om meer geld in die sak te
hou. Al minder kinders per gesin word gebore en
elke nuwe geslag wat die werksmark moet betree,
is minder as die vorige. Daar moet dus weereens
van ander rasse vir arbeid gebruik gemaak word om
die ekonomieë, wat voortdurend vorentoe druk, te
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Dit maak almal gelyk, swartes net meer gelyk as
ander. Verbastering is dan onvermydelik en hierdie
scenario word al vir eeue lank vir die blanke ras beplan. Daardeur sou die blanke ras verdwyn en die
wêreld se bevolking koffiekleurig word. Ons is die
laaste bastion, dis ons plig om die proses te stop.
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die skrif vir die Westerse beskawing reeds aan die
muur en steeds druk die demokratiese denke vir die
blanke se vernietiging. Kan iemand die doodsklok
hoor lui?

SUID-AFRIKAANSE WEERMAG
IN ‘N ARMSALIGE TOESTAND

In ons eie land is verbastering besig om teen onrusbarende spoed te groei en dit plaas ‘n swaarder en
swaarder las op die Skatkis wat reeds amper leeg
gesteel is. Kleurlinge se kultuur is een van drink, fuif,
kleintjies maak en hand uitsteek vir geld. Omdat
Transvalers en Vrystaters nie weet wie die Kleurling werklik is nie, hou hulle van hierdie spitvondige,
traak-my-nie-agtige subras van die Kaap. Dit is ‘n
baie, baie duur fout omdat die Kleurling vinnig is om
die hand te gryp as die pinkie uitgesteek word.

Die aanvanklike reaksie op die onlangse ontplooiing
van die SA weermag in gebiede rondom Kaapstad
wat geteister word deur bendegeweld was een van
verligting, maar dit was van korte duur. Tydens die
“lock down”-operasie moes die skuldiges wat agter
die geweld sit, opgespoor en gearresteer word, maar
dit het nie gebeur nie.

In 1904 was die kleurlingbevolking ongeveer 10%
van die hele land. In 1960 het die Kaap se Kleurlinge
dié van die blanke verbygesteek tot 1.3 miljoen teenoor 1 miljoen. Die totale persentasie van Kleurlinge
van die bevolking was ongeveer 40%. In 2011 het die
Kleurlingbevolking dié van die totaal van die Blanke
ras in die land verbygesteek en was toe reeds net
minder as 5 miljoen. Dis nou nog agt jaar later ...

Die weermag het eenvoudig net te min soldate om
die tien geteisterde gebiede waarin meer as 1 miljoen mense woon, te patroleer. Daar is minder as
300 soldate in die strate van die Kaapse Vlakte, nie
die 1 320 wat deur Ramaphosa genoem is nie. Met
soveel meer troepe sou rotering moontlik gewees
het, maar nie nou nie. Die soldate is ook net vir drie
maande daar en sal op 16 September weer teruggeroep word.

Is ons enigsins beter as die Romeinse Ryk van destyds? Ons maak presies dieselfde foute, want ons
regerings is nie geanker in die Christelike godsdiens
nie. Ons maak staat op die mens se vermoëns, op
wat ons met geld kan bereik en met Menseregte in
die mengsel, stuur ons af op ‘n ramp wat groter sal
wees as die val van die Romeinse Ryk.

Die weermag is nie die oplossing nie. Dit het hierdie
keer ook maar dieselfde pad geloop as ander kere
wat soldate na misdaad ‘brandpunte’ in die land
gestuur is en misluk het daarin om ‘n merkbare verandering te maak.

Europa het sy hekke te laat probeer toemaak, en
hulle het hulle ondergang ingenooi soos wat onsself
gedoen het en soos wat met die Romeinse Ryk gebeur het. Gaan die Blanke ooit leer dat hy familie
van God is en dat dit sy plig is om sy nageslag suiwer
te hou?

Maar al sou meer soldate aangevra word, het die
SADF eenvoudig nie die kapasiteit om hulle te ontplooi nie. Dit is gedeeltelik as gevolg van kwaai druk
beide in terme van personeel en finansiële hulpbronne.
Van die 37 000 in die weermag, dien minder as die
helfte in die 14 infanterie bataljonne. Een bataljon

President Trump probeer walgooi, maar eintlik is
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is besig met vredes operasies en 15 kompanjies is
op die grense ontplooi (ver minder as die benodigde
22). Militêre ontleders meen dat die weermag ten
minste nog 8.5 bataljonne ( rofweg 8500 lede) nodig
het om sy huidige take te kan verrig.
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en reserwemag te hernu met nuwe bloed nie weens
beskerming van poste.
En dan is daar die ouderdomsprofiel. In 2003 het die
weermag die militêre vaardigheidsprogram in gestel om die staande mag en reserwe mag te verjong.
Deur die program sou ‘n voldoende getal jong, fiks
en gesonde personeel vir die staande mag voorsien;
asook om te dien as ‘n voerder vir die Reserwemag.
Dit het nie gerealiseer nie weens ‘n tekort aan geld
en gebrek aan loopbaanbeplanning en dit het die reserwes met ‘n tekort aan personeel asook tekort aan
geld gelaat.

Daar moet ook in gedagte gehou word dat volgens
navorsers sowat 50% van die soldate in die weermag
vigslyers is wat hulle take in elk geval nie behoorlik
kan verrig nie.
‘n Ander probleem is die struktuur van die weermag.
Die ideaal is 40% staf en troepe, 30% operasiekoste
en 30% kapitaaluitgawes. Sommige kundiges meen
dat die werklike verhouding in die SA weermag nader
is aan 80% staf of troepe (personnel), 5% operasies
en 15% kapitaal uitgawes. Dit het daartoe gelei dat
die weermag geëtiketteer word as ‘n welsynsagentskap eerder as ‘n oorlogsagentskap. Die weermag is
as ‘n reël egter weens sy doel meer personeel- as
kapitaalintensief vergeleke met die lugmag en vloot.

Die gevolge is ‘n verouderende weermag met die
gemiddelde troep-ouderdom van 38 jaar en die Reserwemag s’n rondom 40 jaar oud. Die gemiddelde
ouderdom van infantrie soldate behoort tussen 2325 jaar te wees.
Die ander faktor vir hulle mislukking is dat die weermag gestruktureer, befonds en opgelei word slegs
vir hulle primêre funksie, NIE vir sekondêre funksies
nie. Hulle konsentreer op skiet en oorlog terwyl belangrike take binne die land geïgnoreer word. Omdat hulle gedurig gebruik word vir interne sekondêre
rol, is die weermag verby hulle vermoë gedruk en
dit is ‘n groot bydrae tot hulle afwaartse spiraal van
verval.

Die weermag het genoeg personeel, maar daar is
verskillende redes waarom hulle kan nie sommer
net ontplooi kan word nie. Die benadering wat geassosieer word met ‘n “buigbare sisteem” van kort,
medium en langtermyn diens het na al die jare nog
nie gematerialiseer nie. Die rede is maar weereens
die gebrek aan begrip vir die weermag as instelling
wat oor eeue in blanke hande tot stand gekom het.

Daar is ‘n duidelike diskonnektasie tussen die verdedigingsmandaat, die regering se verwagting en hulpbron toesegging. Laasgenoemde gaan maar soos
altyd oor die diefstal van fondse, groot salarisse en
belaglike bonusse.

Dit het tot gevolg gehad ‘n eskalering in personnel
uitgawes, die terughouding (retention) van mense
wat nie langer geskik vir hulle posprofiel nie weens
ouderdom en gesondheid (hoofsaaklik vigs), ‘n hoë
verhouding van algemene offisiere teenoor ander range, ‘n rang-inflasie wat die gewapende mag
‘top heavy’ maak. Senior range is baie duur met
uitgebreide salaris en pensioenkostes. Voeg hierby
dat die weermag nie daartoe in staat is om die getal
mense in die staande mag te verminder deur rasionalisering en ‘rightsizing’ nie, of om sy staande mag

‘n Weermag se primêre doel is om die land te beskerm teen invallers. Met al die troepe op die oomblik op ons grense, kon hulle nie eens daardie funksie
vervul nie, want die goed stroom oor die grens hierheen.
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As die regering ernstig is oor sekuriteit vir sy burgers, dan is dit noodsaaklik dat hy die struktuur en
ontwerp van sy weermag herstel, ‘n weermag wat
sy vermoë laat verswak het om optimaal te funksioneer. As hy daarin misluk om dit te doen, sal daar
ernstige gevolge vir die verdedigingsmag se vermoë
wees om sy mandaat uit te voer – d.w.s. om die land
en sy burgers te beskerm soos deur die Konstitusie
vereis word.
Elke keer wat ons sogenaamde soldate buiteland
toe gaan om te gaan veg, steek hulle die land in die
skande. Ander lande wil hulle nie eens meer hê waar
daar geveg word nie, omdat hulle onbetroubaar,
papbroekig en lui is en net meer probleme vir ander
soldate veroorsaak.
Die een goeie ding wat hieruit voortvloei, is dat as
hulle as ‘n mag teen ons Boertjies gaan opstaan,
gaan hulle hul Moses teëkom. Die meeste van ons
Boertjies is maar self ook papbroeking en gemaksugtig, maar daar is nog baie wat, soos die Boere van
die Tweede Vryheidsoorlog, gereed en gewillig is om
te veg. Hierdie keer weet hulle ten minste dat hulle
teen ‘n verswakte, onopgeleide vyand te staan gaan
kom.
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