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Is dit dalk die Coronavirus?
Siener het in sy visioene ook vier onheile bo in Afrika sien af-
speel, nl. droogte, hongersnood, oorlog en laastebs ‘n ver-
woeste pessiekte
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VAN DIE REDAKTREUR

Ons gaan hier kyk na vier van die belangrikste gesigte 
wat Siener van Rensburg vir ons dag en tyd gehad 
het, nl. 

 ● Aanhoudende kragonderbrekings wat die land 
lamlê.

 ● Suid-Afrika ondervind die ergste droogte in 
menseheugenis.

 ● ’n Tweede, veel eger griep-epidemie as dié van 
1918 en,

 ● Ierland word onafhanklik.

 
AANHOUDENDE KRAGONDERBREKINGS
Siener het verskeie gesigte hieroor gehad. Ek noem 
net enkeles: 1 Aug. 1917 – “In die rigting naar Jo-
hannesburg lê ’n groot klomp droge (vuurmaak)hout 
van omtrent honderd tree in die rondte  Daar staat 
’n tafel gedek en daar is koue gestampte mielies in ’n 
skotel, en ’n skotel koue pap kom ook op die tafel”. 

4 Mrt. 1922 — Die Unie is donker, maar (dis) of die 
donker leef die donker gaan oop en een drie voor-
ploeg ploeg naar Oost. (Hierdie gesig sê vir ons dat 
terwyl daar kragonderbrekings (donkerte) is, worstel 
ons steeds voort om net ‘n bestaan (lewe) te maak.

13 September 1914 — Die donker sak toe. Twee lig-
gies. (Net twee dorpe sal in daardie tyd waarskyn-
lik lig hê). ’n Groot enjin waarby rook uit kom, toe 
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Daar is ook geen sigbare teken van enige gedetail-
leerde planne om Eskom reg te ruk nie, behalwe ‘n 
wanhopige poging om van die ou krag- en substasies 
wat al 20-30 jaar terug afgeskakel, weer op te wek. 
Die verouderde toerusting kan uiteindelik tot gevolg 
hê dat die hele netwerk wel in duie stort.

DIE ERGSTE DROOGTE IN MENSEHEUGENIS
Siener het voorspel dat die Derde Wêreldoorlog 
voorafgegaan sal word deur ’n groot droogte.

En uit die vertellinge van Dr. Rossouw in 1920 was 
daar geen twyfel  dat ons nog ‘n ernstige droogte in 
die verre toekoms sou beleef nie – veel erger as dié 
van 1933 en dit sou gepaardgaan met groot honger-
snood in Afrika.

Siener: “In daardie tyd sien ek die gras is witdroog 
(‘n landurige droogte). Dan sien ek die gras word 
groen (die droogte word gebreek) en eers as dit vir 
die tweede keer groen word, begin ons dinge...”

Party van sy gesigte gee mens ’n gevoel van beklem-
ming om die hart en dan besef jy dat daar in die toe-
koms nog dinge moet gebeur wat vir die volk groot 
onsekerheid, wanhoop, pyn en droefheid gaan bring:

“Uit die noorde kom ’n swart os met skilderplekke 
aan. Hy kyk reguit na ons. Die aarde hier by ons word 
soos ouland: Maar in Europa is dit pikswart.”

(“Daar wag  weer ’n wêreldwye Depressie in die 
verre toekoms,” was Siener se seun Kallie se verk-
laring vir hierdie gesig in 1966.) “Maar net so min 
as wat die wêreld voorbereid was vir die 1929-33 fi-
nansiële ineenstorting en Groot Droogte, net so min 
sal hy hierdie keer daarop voorbereid wees.” Want:

27 Desember 1915 — Die sopemmer word leeg. 4 
Maart 1916 — Die papemmer is leeg.

trek dit op die berge en toe kom mense oor die kaal 
wereld. Hy sien ’n dorp waarvan die huise niks word 
nie. Hy sien ’n groot rooi bul met half lang horings en 
by hom is rooi beeste wat baie kwaai is. (Dit sal in ’n 
tyd van opstande gebeur.) Hoe verder hy gaan, hoe 
warmer word die gloed in sy gesig. (In hierdie gesig 
lyk dit of daar ‘n ontploffing by Koeberg kan plaas-
vind wat alle dorpe in die Wes-Kaap, behalwe twee, 
sonder krag sal laat.

Die moontlikheid van ‘n totale lragonderbreking 
landswyd, is nie meer te betwyfel nie.

Ons het van ‘n senior werknemer by Eskom verneem 
dat daar in Januarie op ‘n vergadering gesê is dat as 
Eskom teen einde Maart nie sowat R200 miljard (die 
helfte van sy toate skuld) se finansiële hulp kry nie, 
gaan hy vou en heeltemal in duie stort. 

Net daarna het Pravin Gordhan voorgestel dat R254 
miljard van die geld wat deur die Openbare Beleg-
gingskorporasie (OBP) bestuur word (m.a.w. pen-
sioengeld), te gebruik om die helfte van Eskom se 
eskalerende skuld te finansier. Dit is eenvoudig ver-
stommend, komende van ‘n minister van openbare 
ondernemings wat goed vertroud moet wees met 
die onstuitbare doodspiraal waarin Eskom verkeer.

As die OBP hierdie R254 miljard-borgtog aan Eskom 
goedkeur, kan pensioenarisse van die staat maar hul 
aftreevoordele afskryf.
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is groot droogte (eerste perd); hulle saai nie en oes 
nie; dan  kom daar hongersnood (tweede perd); ook 
maak hulle net oorlog (derde perd), en plant nie; 
hulle begin om dood te gaan van die honger; kan nie 
meer hulle dooies begrawe nie; dan breek die pes 
uit (vierde perd), vreeslik baie gaan dood wat nie be-
grawe word nie.”

Hierdie pessiekte sal veel erger wees as die griep-
epidemie van 1918, het hy gesê, en sal miljoene der 
miljoene lewens dwarsoor die wêreld eis.

‘n Vooraanstaande wetenskaplike wat anoniem 
wil bly, het die volgende oor die coronavirus gesê: 
“Dit is soos om na ‘n bewegende teiken te skiet en 
die voortdurende verandering van die projeksies, 
transmissietempo, inkubasietydperk en uitgedrukte 
simptomologie is so veranderlik dat slegs menslike 
manipulasie die variansie in hierdie veranderlikes 
kan verklaar as die voorafgaande verslae akkuraat 
is. Het ons hier te doen met vyf afsonderlike virusse 
of een wat op ‘n ongekende manier muteer? Kor-
tom, ons het duidelik te make met ‘n biowapen, en 
wat petrol op die vuur is, is dat daar steeds ‘n byna 
mediaverduistering oor die onderwerp is. Ek het 5 
verskillende uitbrake behandel en ek kan u verseker 
dat hierdie vlak van media-onderdrukking nie sou 
plaasgevind het as die oorsaak van die siekte op die 
korttermyn (wat gewoonlik 90 dae of minder is), be-
heerbaar was nie. Daarom moet ek aflei dat daar 
vir diegene wat die data verwerk en ontleed, geen 
einde in sig sien nie. ”

1 September 1915 — Een groot pappot waarvan die 
deksel op is, gaan dit oop en toe is dit leeg. 

2 Oktober 1915, 19 Oktober 1919 en 12 Desember 
1915): “Ons sit nog en eet, dan raak die kos weg … 
ook die melkskottels is leeg, en die vrouens is na-
kend”. Daar is nie net ‘n ernstige gebrek aan voedsel 
nie, maar melk sal ook skaars wees en die vrouens 
sal weer bitter ly in hierdie tyd van groot ellende en 
armoede (hulle is nakend). Ook op die wingerd- en 
vrugte- boere wag daar donker tye en groot mi-
soeste: “Ek sien leë druiwemandjies en perskes wat 
in ’n sloot lê”.

Op 6 Mrt. 1919 gee Siener vir ons ‘n beskrywing van 
hierdie droogte en die gevolge daarvan. En dit laat ‘n 
mens se keel toetrek: “Toe is daar weer jong mielies, 
en die gee saad. Toe kom daar vuilgoed en dit neem 
die mielies in. Toe kom die mielies in beweging en 
raak weg. Toe lê daar ‘n mens se geraamte.” 10 Mrt. 
1919 — “Toe is daar weer jong mielies en dit lyk net 
of hulle so ‘n draai gee en afkom hierheen. (Daar is 
‘n tydsverloop.) Toe is daar ‘n vloer en op die vloer 
lê gewaste grond.” (Weereens sal daar geen oeste 
wees nie).

Die mensgeraamte is nie dié van ‘n volksgenoot nie, 
want oor hierdie gesig het Boy Mussman aan Siener 
gevra of daar baie van ons mense weens hongers-
nood gaan sterf, en Siener se antwoord was: “Nee, 
as gevolg van ons volk se leierverafgoding en ander 
sondes sal alle ellendes, behalwe hongersnood, nog 
oor die Getroue Afrikaners kom.”

DIE TWEEDE GRIEP-EPIDEMIE (IS DIT DALK DIE 
CORONAVIRUS?)
Siener het in sy visioene ook vier onheile bo in Afrika 
sien afspeel, nl. droogte, hongersnood, oorlog en 
laastebs ‘n verwoeste pessiekte: “Vier perde moet 
nog ry bo in Afrika. Die nasies wil oorlog maak. Daar 
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Niemand weet blykbaar nog wat die oorsprong van 
die virus is nie. Hulle ontken die vlermuis-teorie dat 
dit kon gekom het van daardie walglike soogdiere 
wat deur die Chinese geëet word, want dis ‘n ras-
sistiese samesweringsteorie.

Nee, dit kom nie van vlermuise nie, maar uit ‘n Wu-
han-biochemiese wapenlaboratorium! Dit is reeds 
deur Chinese wetenskaplikes erken. En intussen vol-
hard regerings wêreldwyd steeds daarmee “dat dit 
nie van vlermuise kom nie, ook nie uit ‘n laboratori-
um nie, maar self ontwikkel het en daarna van mens 
tot mens versprei!”

Die Indiese wetenskaplikes wat gesê het die COV-
ID-19 (coronavirus) het MIV-segmente daarin en kan 
met MIV-pille behandel word, is met die dood ge-
dreig. Al word hierdie virus nou oral met MIV-medi-
kasie behandel.

Alles dui daarom dat die coronavirus moet voltrek 
wat Bill Gates en ander globaliste reeds jare lank 
verkondig, nl. dat die wêreldbevolking verminder 
moet word met ten minste vyf miljard mense.

‘n Australiese viroloog wat aan die voorpunt is van 
navorsing oor koronavirus, het Australiërs gewaar-
sku om die nodige noodsaaklikhede op te stel om 
voor te berei vir tuis-kwarantyn en skool- en werk-
sluiting wanneer die nuwe coronavirus deur die land 
trek.

Lektor Ian Mackay van die Universiteit van Queens-
land het gesê na sy mening is ‘n pandemie onver-
mydelik en dit is net ‘n kwessie van tyd voordat 
SARS-CoV-2, die virus wat die dodelike COVID-19 
veroorsaak, die Australiese bevolking sal oorval.

Ns. Daar was op Facebook ‘n berig dat die coronavi-
rus by twee persone op Kathu geïdentifiseer is. Ons 
het ‘n vriend op Kathu gekontak en hier is sy kom-
mentaar: “Die 2 sogenaamde gevalle van coronavi-
rus in Kathu is nie waar nie.  Weer iemand wat n 

vals storie begin met Facebook.  Indien daar enige 
vermoedelike of bevestigde gevalle is in Kathu sou 
ek as bestuurder van omgewingsdienste reeds in 
kennis gestel wees deur die Dept van Gesondheid.  
Ek en my personeel is eerste kontak op die grond 
in Kathu. Maar daar is geen kennisgewing deur die 
Dept  nie. Dus kan ek met redelike sekerheid sê dat 
die storie nie waar is nie.”

Die coronavirus het reeds versprei na Duitsland, 
Switserland, Kroasië, Irak, Spanje, Algerië, Oosten-
ryk en Brasilië, terwyl besmetting in Italië op een 
dag met 45% toegeneem het. ‘n 66-jarige vrou was 
die eerste sterfte wat in Frankryk voorgekom het.

Die verspreding van die virus is ook die direkte gevolg 
daarvan dat die Dow Jones-nywerheidsgemiddelde 
met meer as 1,193 punte gedaal het, wat die slegste 
enkele punt daling ooit was. Die S&P 500 en Nasdaq 
het met meer as 4 persent verloor.

IERLAND WORD ONAFHANKLIK

Iere vier hulle onafhanklikheid

In November 1921 vertel Siener die volgende gesig 
oor Ierland se onafhanklikheid van Engeland aan ‘n 
groepie vriende wat hom op sy plaas Rietkuil besoek 
het: “Ierland sien ek as ’n los koringgerf wat van ‘n 
wa (Engeland) afgegooi word.”

Jaargang 24 (Februarie 2020)Die VAANDELDRAER
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In 1914 het Siener gesê onafhanklikheid kon ons 
soos ‘n appel in die skoot geval het, want die HERE 
is Almagtig. Maar die HERE wil SY deel hê, en dis ’n 
gelowige volk.” Hy sê verder na mate die Afrikaner-
volk vorder na onafhanklikheid, sien hy die meisie-
kind opgroei. “En sodra sy mondig is, is ONS onaf-
hanklik. Maar hy sê die Ierse meisiekind is net voor 
ons en ouer as ons s’n. Daarom word Ierland net 
voor ons onafhanklik.”

Noord-Ierland behoort aan die Verenigde Koninkryk. 
Noudat die Britte die Europese Unie (EU) verlaat het, 
is die grens tussen Ierland en Noord-Ierland een van 
die struikelblokke in die Brexit-onderhandelinge. 
Sinn Féin het nog altyd geveg vir ‘n verenigde Ierland 
en sê dat baie Noord-Ierse mense dit nou vanweë 
die Brexit-probleme wil hê. Die party is van mening 
dat ‘n referendum ‘n definitiewe antwoord hierop 
moet lewer.

Die dae van ‘n verdeelde Ierland is getel

Volgens McDonald het die Brexit Ierland verander 
en mense dink nou aan ‘n verenigde Ierland. ‘n Ref-
erendum hieroor het bewys dat die mense van Ier-
lang nie langer onder die Britse juk wil staan nie. Die 
vraag is dus nie meer of Ieraland onafhanklik gaan 
word of nie, maar wanneer?

“Die dae van verdeling (tussen Suid- en Noord-Ier-
land) is getel; daar is ‘n verandering in die lug; die 
Brexit het alles verander,” het die partyleier op ‘n 
partykongres in Derry gesê. “Baie mense oorweeg 
nou vir die eerste keer ‘n toekoms in ‘n herenigde 
Ierland.”  

Sonder twyfel sal Siener se gesig oor die onafhank-
likheid van Ierland ook nog bewaarheid word.

In 1914 toe genls. Botha en Smuts te kenne gee dat 
hul  Duitswes wil annekseer vir Engeland, toe belê 
genl. De Wet ’n offisiersvergadering op Rooiwal by 
Koppies, OVS. Daar besluit die offisiere toe dat as 

genl. Botha Duitswes gaan aanval, dan hys hulle die 
Republikeinse vlae en veg vir ’n Republiek. Toe sien 
oom Niklaas daar ’n appel rol en toe die appel gaan 
lê, is dit ’n pasgebore meisiekind.

Oom Niklaas sê onafhanklikheid kon ons soos ’n ap-
pel in die skoot val, want die HERE is Almagtig. Maar 
die HERE wil SY deel hê, en dis ’n gelowige volk. Hy 
sê namate die Afrikanervolk vorder na onafhank-
likheid, sien hy die meisiekind opgroei. Sodra sy 
mondig is, is ONS onafhanklik. Maar hy sê die Ierse 
meisiekind is net voor ons en ouer as ons s’n. Daar-
om word Ierland net voor ons onafhanklik. 

VSA WEERMAG BEREI VOOR VIR 
CORONAVIRUS-PANDEMIE

Die Amerikaanse Noordelike Kommando voer 
planne uit om voor te berei op ‘n moontlike pande-
mie van die nuwe coronavirus, wat nou COVID19 ge-
noem word, het  die Vloot en Marine Korps hierdie 
week bekend gemaak.

‘n Uitvoerende bevel wat op 1 Februarie deur die 
Gesamentlike Personeel uitgereik is en deur die 
verdedigingsekretaris Mark Esper goedgekeur is, 
het bevelvoerders van die Noordelike Kommandant 
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en geografiese gevegsmag beywer om pandemie-
planne te inisieer, wat onder meer bevelvoerders 
beveel om voor te berei op wydverspreide uitbrake 
en om personeellede se reise na China te beperk. Die 
Vloot- en Marine Korps-boodskappe, wat onderskei-
delik Dinsdag en Woensdag uitgereik is, verwys na ‘n 
uitvoerende bevel wat die Amerikaanse Noordelike 
Kommando gelas het om die plan vir die organisasie 
van die departement van verdediging (Aksie 3551-
13)vir pandemiese griep- en aansteeklike siektes te 
implementeer.

Die Amerikaanse mariniers en vlootbemanning is 
nou op gereedheidsgrondslag om die pandemieplan 
uit te voer.

Dit het geskied in reaksie op die coronavirus-uit-
braak in China, waar tienduisende (indien nie hon-
derde duisende nie) burgers vermoedelik reeds met 
coronavirus besmet is, aangehou word en teen wil 
en dank na kwarantynkampe geneem is. 

Op 12 Februarie 2020 is opdrag aan die Amerikaanse 
marinekorps en vloot gegee om die bestaande 
planne en beleide van siektetoestande dringend te 
hersien, opdateer en te bekragtig om prosedures vir 
reaksie, isolasie, kwarantyn, beperking van beweg-
ing en gemeenskapsgebaseerde ingryping te imple-
menteer en om “vertroud te raak met die gesag om 
‘n noodsituasie te verklaar vir openbare gesondheid, 
beperking van  beweging, kwarantyn en gedwonge 
isolering. Dit moet gekoördineer word met die fed-
erale, staats-, plaaslike, militêre en noodamptenary 
vir openbare gesondheid.

“Die VSA bevelstruktuur het in ‘n verklaring gesê: 
Die Departement van Verdediging sal voortgaan om 
aan hierdie opdrag uitvoering te gee tydens hierdie 
uitbraak.”

Sedert 23 Januarie was daar berigte op sosiale media 
waarin beweer word dat FEMA (Federal Emergency 

Management Agency) krygswet voorgestel het om 
die uitbreek van die corovirus, ‘n virale respirato-
riese siekte, wat besig is om oor die hele wêreld te 
versprei, te bekamp. Krygswet sou die mag in die 
hande van die leër oorgedra word.

Daar is onder meer berig dat “Die waarnemende FE-
MA-direkteur Pete Gaynor, op 22 Januarie aan pre-
sident Trump voorgestel het dat krygswet in Ameri-
ka ingestel moet word om die verspreiding van die 
dodelike Chinese Coronavirus te voorkom.

Meer as 800 Fema-konsentrasiekampe is reeds 
dwarsoor die Verenigde State oopgerig. Die kampe 
word heeltyds deur die nasionale wag bewaak, maar 
is op die oomblik nog dol leeg.

Hierdie kampe sal deur FEMA self bestuur word in-
dien krygswet in Amerika in werking tree. Met net ‘n 
eenvoudige bevel van president Donald Trump, kan 
krygswet geïmplementeer word, en hy sal aanbly as 
president in die Withuis totdat dit is verby.

Ter aanvulling hiervan is daar die hoogs geheime 
Rex 84-kampprogram wat behels dat in geval daar 
‘n ‘massa-intog’ van onwettige immigrante oor die 
grens stroom, óf ‘n epidemie uitbreek, sal miljoene 
mens bymekaargemaak en na die FEMA-kampe af-
gevoer word. Volgens die alternatiewe nuusmedia 
het die kampe almal spoorwegverbindings, sowel as 
paaie en snelweë wat reguit na die kampe toe lei. 
Byna almal het ook ‘n lughawe in die nabyheid. Die 
meeste gevangeniskampe van die Federale Noodbe-
heeragentskap kan 20.000 of meer mense in pakhu-
ise huisves en word deur die nasionale wag beveilig. 
Die grootste van al die kampe is in Alaska geleë en 
kan tot 2 miljoen mense huisves, gelyk aan die in-
wonertal van Los Angles. 

Die Pentagon het op Saterdag 22 Februarie gesê die 
beskikbaarheid van vier militêre installasies sal on-
middellik uitgebrei word om tot 15 Maart as tydelike 
behuising te dien in ‘n poging om die Departement 
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van Gesondheid en Menslike Dienste (HHS) te help 
om die nuwe coronavirus, te beheer.

Luit.-Kol. Chris Mitchell, ‘n woordvoerder van die de-
partement van verdediging, het die noodplan op Fox 
News bevestig en gesê die Pentagon sal voortgaan 
om HHS by te staan   deur ondersteuning by die vol-
gende installasies te bied: Travis Air Force Base, Ka-
lifornië; Gesamentlike basis San Antonio-Lackland, 
Texas, Fort Carson, Colo, asook die Marinekorps Lug-
basis Miramar te Kalifornië. Die departement van 
verdediging sal ook die nodige toerusting voorsien 
vir die hantering van passasiers en vragte, ‘n fasiliteit 
vir passasiers inligtingsessies, kantoorruimte vir 50 
HHS-personeel, toerusting, beddegoed en linne, 
soos beskikbaar, het Mitchell gesê.

Intussen word die vraag steeds gevra of die corona-
virus nie dalk sy oorsprong in die Chinese regering-
slaboratorium gehad het nie?

Wetenskaplikes is vas oortuig daarvasn dat hierdie 
dodelike pes sy oorsprong gehad het in ‘n navors-
ingsfasiliteit, sowat 300 meter van die Wuhan-nat 
vismark. Die Suid-Chinese Universiteit van Tegnolo-
gie, wat deur Beijing gesteun word, het ook tot die 
gevolgtrekking gekom dat die coronavirus afkomstig 
is van die laboratorium in Wuhan.

Volgens ‘n nuwe skokdokument van die Suid-Chi-
nese Universiteit vir Tegnologie in Beijing, het die 
Wuhan-sentrum vir siektebeheer (WHCDC) die be-
smetting in die Hubei-provinsie veroorsaak. Verder 
dui die verslag daarop dat die Wuhan Instituut vir 
Virologie ook die virus kon uitgelek het.

Dokters in China het pas ‘n nuwe ontdekking ge-
doen, nl., dat die coronavirus ook skielike en dode-
like hartversaking kan veroorsaak. Dokters wat aan 
die voorpunt is van navorsing oor die coronavirus-
uitbraak, het aan die Taiwan Times gesê dat dit 
moontlik is om weer besmet te raak met die virus. 
“Dit is baie moontlik om ‘n tweede keer besmet te 

raak. Die enkele mense wat van die eerste besmet-
ting herstel het, is deur hul eie immuunstelsel gered, 
maar die medisyne wat hulle moes gebruik, het hul 
hartweefsel sodanig beskadig dat wanneer hulle dit 
die tweede keer kry, het die teenliggaampies geen 
weerstand nie, en hulle sterf ‘n skielike dood aan 
hartversaking. Die bron het ook gesê die virus het 
ons almal ‘oorweldig’, aangesien daar nou eers vas-
gestel is dat dit tot 24 dae lank simptome kan ver-
berg. Hierdie bewering word ook bevestig deur die 
Chinese pulmonoloog Zhong Nanshan, wat sê dat 
die gemiddelde inkubasietydperk drie dae is, maar 
dit kan so min as een dag en tot 24 dae neem om 
simptome te ontwikkel. Die bron het ook gesê dat 
vals negatiewe toetse vir die virus redelik algemeen 
is. “Om die een of ander rede lewer ons toetsappa-
rate foutiewe resultate. Want daar is gevalle waar 
die CT-skandering albei longe as ten volle besmet 
aangedui het, maar die toets tot vier keer negatief 
teruggekom het. Eers die vyfde toets was positief,”  
volgens ‘n berig in die Taiwan Times.

KOMMENTAAR
Om te kan verstaan hoekom ons nooit verby daardie 
punt van geweld en onverdraagsaamheid sal kom 
nie, moet ‘n mens die oorsaak ver gaan soek. In ver-
skeie navorsingsprojekte oor die jare in verband met 
rasseverskille is daar oorgenoeg bewyse dat daar ‘n 
groot gaping is tussen die IK van blanke- en die swart 
nasies. 

Die blanke se IK-gemiddeld is tussen 103-105 en die 
swarte s’n 70. Sommige navorsers plaas die blanke 
se gemiddelde intelligensie as 110. 

Dit maak nie saak waar in die wêreld swartes hulle 
bevind nie, of hoe hulle leef nie, hulle gemiddelde 
IK bly oral dieselfde. In die Bell Curve is daar gevind 
dat die swarte reeds op 10 jaar seksueel aktief is en 
dat geweld deel uitmaak van sy psige. Teen die tyd 
dat hulle twintig is, is hulle meer losbandig en het 

Die VAANDELDRAER Jaargang 24 (Februarie 2020)



10

hulle byna almal kriminele neigings. Vir die blanke 
is verkragting ‘n kriminele oortreding, maar nie vir 
die swarte nie. Om van die blanke te steel, sien hulle 
nie as ‘n oortreding van die wet nie, maar eerder ‘n 
geval van “Jy het wat ek moet hê en ek mag dus van 
jou vat omdat jy dit het”.

In hulle natuurlike habitat leef swartes van wat die 
natuur hulle bied. Hulle sien die blanke bloot as nog 
‘n bron van voedsel, klere, huisvesting, vervoer, ens. 
en hulle voel ook nie verplig om vir enigiets te betaal 
nie. Een van hulle eie mense het gesê ons moet ver-
staan hulle is gebruikers en nie skeppers van enigiets 
nie.

Gavin Evans skryf in The Guardian van 2 Maart 2018: 

“As jy glo dat arm mense arm is omdat hulle inher-
ent minder intelligent is, dan is dit maklik om tot die 
gevolgtrekking te kom dat liberale regstellings soos 
regstellende aksie (affirmative action) of buitelandse 
hulp, gedoem is om te misluk.”

Gavin Evans is pienk liberaal en hy hoef maar net na 
Suid-Afrika te kom om te sien hoe jammerlik hierdie 
hulp en regstellende aksie gefaal het.

In Julie 2016 het Steve Bannon ‘n artikel geskryf 
waarin hy gesê het dat die swartes wat doodgeskiet 
is tydens ‘n voorval in Amerika, dit dalk verdien het. 
“Daar is per slot van rekening, in hierdie wêreld som-
mige mense wat van nature aggressief en geweldda-
dig is.” Volgens hom is swartes geneties meer geneig 
tot geweld as ander rasse.

In 2014 het Nicholas Wade, voormalige korrespond-
ent vir die New York Times, ‘n boek geskryf, A Trou-
blesome Inheritance, en daarin sê hy dat die idee 
van ras ooreenstem met grondige biologiese ver-
skille onder groepe mense, dat die mens se brein 
verskillend ontwikkel het van ras tot ras en dat dit 
ondersteun word deur verskillende rasse se gemid-
delde IK telling.

Hy het ook later aan Stefan Molyneux gesê dat dit 
die liberaliste se venynige aanval op sy boek bloot 
polities van aard was. “Dit (die aanval op sy boek) 
het geen wetenskaplike basis van enige aard nie 
en dit toon slegs die meer belaglike sy van hierdie 
groepsgeloof.”

Terwyl raswetenskap nou deursyg tot in die hoof-
stroom besprekings, het dit ook mense soos Bannon 
in die VSA se regering bereik. Na 1945 het die kon-
serwatiewe siening van ras weer begin momentum 
kry. Aanvanklik is dit verwerp deur geleerdes en hu-
maniste ná die sogenaamde holocaust, maar dit het 
weer begin opborrel in 1970 en gereeld teruggekeer 
na die hoofstroom media.

In 1969 het Arthur Jensen, ‘n Amerikaanse sielkun-
dige, gesê dat ons IK 80% te doen het met ons gene 
eerder as die omgewing waarin ons leef, en dat die 
verskille tussen swart en wit gene grootliks gewor-
tel is in genetika. Toetse is gedoen onder arm en ryk 
swartes en daar is tot die gevolgtrekking gekom dat 
omgewing, goeie voeding, ens. die IK kan opstoot. 
Dis egter ‘n mite. Swartes wat ryk is, is ryk omdat 
hulle in die eerste plek ‘n hoër IK as die arm swartes 
het. Hulle is nie slimmer omdat hulle skielik ‘n mooi 
huis, ‘n goeie motor en aansien het nie.

Gedurende die apartheidsjare in Suid-Afrika was die 
idee dat die verskillende rasse se karakter, persoon-
likheidstrekke en intellektuele potensiaal rasseskei-
ding genoodsaak het, en dat die blanke met sy hoër 
intellek die heersende rol sou speel, maar die res van 
die wêreld wou nie aanvaar dat die blanke die beste 
kandidaat was om die land suksesvol te regeer nie.

Die onlangse herlewing van idees omtrent ras en 
intellek het in 2005 begin toe Steven Pinker, een 
van die wêreld se mees prominente ewolusionêre 
sielkundiges, beweer het dat “persoonlikheidstrekke 
meetbaar is, erfbaar binne ‘n groep en oor die al-
gemeen effens verskillend tussen groepe.” Die ver 
regses het selfs raswetenskap herdoop met ‘n alter-
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natiewe naam wat klink asof dit direk uit ‘n univer-
siteitshandboek kom: “Mense diversiteit”.

“Ons bly dieselfde spesie net soos was ‘n poedel en 
‘n beagle van dieselfde spesie is,” het joernalis An-
drew Sullivan in 2013 geskryf. “Maar poedelsoor die 
algemeen is slimmer as speurhonde en speurhonde 
het ‘n baie beter reuksin.”

Dis natuurlik logies dat as ‘n mens IK toetse oefen, 
dat jou telling hoër sal styg, maar dit is wat die liber-
aliste gebruik om vir ons te sê dat jou IK verbeter as 
jy leer – hulle sê net nie dat hierdie “leer” net met ‘n 
IK toets te doen het nie. Terloops, ons het nog nooit 
daarvan gehoor dat ‘m mens vir ‘n IK toets kan leer 
nie. Dit laat mens wonder of jy nog enige IK toets 
ernstig kan opneem.

In Suid-Afrika het ons ‘n regering wat sekerlik nie die 
gemiddeld van 100 haal nie. As jy 110 as die blanke 
se gemiddeld neem en jy voeg 30 punte by, dan kom 
jy by 140 uit wat ‘n hoë intelligensie is. Hier word 
nie oor die uitskieters gepraat nie. As jy 30 punte 
wegneem, is die blanke steeds 10 punte hoër as die 
gemiddelde swarte.

Voeg nou 30 punte by die swarte se gemiddelde IK 
en jy kry 100 punte laer as die gemiddelde blanke se 
IK. Trek jy die 30 punte af, sak die IK tot die vlak van 
idioot.

Dus, wat het die mense in 1994 laat dink dat alles 
maar net sou voortgaan soos altyd? Dis die IK van 
die swarte, of die gebrek daaraan, wat die probleme 
veroorsaak. Sal jy iemand wat as vertraag beskou 
word toelaat om belangrike besluite te neem? ‘n 70 
telling is dié van ‘n vertraagde persoon. Sal jy hulle in 
‘n verantwoordelike werk aanstel? Sal jy so iemand 
beheer oor ‘n eerste wêreldekonomie gee? Dis wat 
hulle gedoen het en ons pluk bitter vrugte vandag 
net omdat mense glo dat ons almal dieselfde onder 
die vel is. Ons is nie. Maak vrede daarmee.

MITES VAN DE KLERK

Theuns Eloff, voorsitter van die FW de Klerk Stigting, 
skryf oor vier mites wat nog voortleef nadat hy sy 
volk in 1990 aan die swart barbare uitgelewer het 
om letterlik uitgewis te word.

De Klerk het nog nooit enige teken van berou daar-
oor getoon nie. Hy volhard steeds daarmee dat wat 
hy gedoen het, vir ons ‘beter dinge’ gebring het. Hy 
het in 2000 selfs beweer ons bly nou in ’n Paradys. 

Maar tot vandag toe kon geen elke koerant, TV of 
radiostasie net één van daardie ‘beter dinge’ uitwys 
nie. Vandag weet hy presies hoeveel der duisende 
medeblankes deur sy toedoen vermoor, verkrag, 
gekaap, geplunder en van alles ontneem is. Selfs sy 
eerste vrou se lewe was by daardie omkoopsom wat 
hy ontvang het, ingesluit.

Volgens Eloff is die eerste mite (wat nogal sterk deur 
verregses aan die lewe gehou word), dat FW de 
Klerk willens en wetens die “volk” uitverkoop het, ‘n 
verraaier was (en is) en ten minste onverantwoorde-
lik opgetree het. Baie van hulle hak trouens amper 
dertig jaar gelede by die referendum van 1992 vas 
- toe blankes gevra is om “ja” of “nee” vir politieke 
hervorminge te stem.  Volgens hierdie mite kon die 
Nasionale Party (en spesifiek die blanke bevolking) 
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nog vir baie jare die status quo van apartheid be-
hou het - veral omdat die Suid-Afrikaanse Weermag 
sonder gelyke in Suider-Afrika was.

Suid-Afrika se vriende in die Weste sou die land as 
gevolg van sy rassebeleid nie veel langer kon onder-
steun nie. ‘n Onderhandelde skikking wat alle Suid-
Afrikaners ingesluit het, was die enigste uitweg. 
Moeletsi Mbeki het dit uit ‘n swart perspektief 
beaam. Mnr De Klerk het weer beklemtoon dat, al-
hoewel dit teoreties moontlik was om vir ‘n tyd lank 
nog al die politieke mag in wit hande te hou, dit tot 
verdere grootskaalse geweld en betogings sou gelei 
het. (Wat kan erger wees as die afgelope 30 jaar se 
“grootskaalse geweld en betogings”, moord, plun-
dering en die totale verwoesting van alle strukture 
in die land? Eloff sê De Klerk is nie die “verregses” se 
probleem nie, maar hulle weersin in demokrasie en 
geregtigheid!) 

Eloff sê die tweede mite (wat ironies genoeg deur 
die linkerkant van die politieke spektrum aan die 
lewe gehou word) is dat FW de Klerk geen ander 
keuse gehad het as om aan die ANC “oor te gee” 
nie. Volgens hierdie mite was die Nasionale Party-
regering op hulle knieë en MK op die grense, reg 
om Pretoria seëvierend binne te marsjeer. Veral 
Moeletsi Mbeki met sy ANC agtergrond het hierdie 
mite die nek ingeslaan. Daar was, benewens ‘n paar 
oor-grens skermutselings en binnelandse bomaan-
valle, geen noemenswaardige “gewapende stryd” 
nie. Die waarheid is dat die soeke na ‘n oplossing vir 
die Suid-Afrikaanse probleem ‘n dooie punt bereik 
het. Die ANC het nie werklik beheer gehad oor bin-
nelandse opstand en geweld nie (nou nog nie!), en 
die NP-regering kon nie uit die politieke en ekono-
miese moeras waarin die land homself bevind het, 
kom nie. Eloff het in sy inset oor die onderhandeling-
sproses daarop gewys dat De Klerk se inisiatief op 2 
Februarie selfs die ANC leierskap onkant gevang het. 
Dit was (soos hierbo gesê) ten minste teoreties vir 
De Klerk moontlik om vir 10 jaar apartheid met mag 

en geweld in stand te hou. Maar dan sou die bloed 
dik gevloei (dikker as wat dit nou vloei?) en enige 
volhoubare oplossing sou nog moeiliker geword het. 
Die feëverhaal van militêre en politieke dominansie 
wat sommige ANC leiers deesdae aan hulle volge-
linge opdis, is baie ver van die waarheid en die werk-
likheid af.  En die kommerwekkende is dat hierdie 
narratief deur ‘n jeug met geen historiese bewussyn 
nie, geglo word.

Die derde mite, wat deur beide regses en linkses aan 
die lewe gehou word, is dat die ANC die onderhan-
delings “gewen” (volgens die ANC en EFF) het en dat 
Cyril Ramaphosa vir Roelf Meyer “ore aangesit” het 
(volgens die verregses). Volgens hierdie mite was 
die onderhandelinge ‘n eensydige affêre waarin die 
ANC alles gekry het wat hy wou gehad het en die an-
der partye met die stert tussen die bene weggesluip 
het. Die grootste produk van die onderhandelinge, 
die Grondwet, is die beste teenargument teen hier-
die mite. Eloff het uitgewys dat die onderhandeling-
sproses lank en moeisaam was, beginnende met die 
vredesproses aan die begin van 1991 en eindigende 
met die aanvaarding van die tussentydse Grondwet 
aan die einde van 1993, ‘n proses wat byna drie jaar 
geduur het. Hy het verder beskryf hoedat die on-
derhandelings uit ‘n reeks kompromieë deur beide 
groot partye bestaan het. Baie hiervan is in die soge-
naamde 34 grondwetlike beginsels opgeneem, wat 
in die tussentydse Grondwet van 1993 ingesluit is en 
wat in die finale Grondwet van 1996 ingesluit moes 
wees. Die waarheid is dat nie een party die onder-
handelingsproses gewen het nie, maar dat (soos in 
alle bona fide onderhandelingsprosesse) alle kante 
kompromieë gemaak het om by ‘n aanvaarde en 
aanvaarbare Grondwet uit te kom. Die feit dat die 
ANC, veral deur sy ideologie van rassetransformasie, 
sekere grondbeginsels van die Grondwet ondermyn 
en selfs ontkrag, kan nie voor die deur van die on-
derhandelingsproses gelê word nie.
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Dat hierdie ideologie ook ons hoogste hof binnege-
dring het (soos wat uit die ontkragting van artikel 
29(2) oor die reg op keuse van onderrigtaal in die 
Gelyke Kanse-uitspraak blyk), kan redelikerwys ook 
nie voor die deur van De Klerk of die onderhande-
lingsproses gelê word nie. Dit is duidelik die werk 
van ‘n party wat die Grondwet ideologies manipu-
leer en direk wil wysig omdat hulle nie tevrede met 
die uitkomste is nie. Dit is ‘n party wat ooglopend 
Suid-Afrika se historiese Nasionale Akkoord van 
1993 verbreek. (Die regdenkende “verregses” het 
gewéét dit gaan gebeur. De Klerk het egter net oë 
gehad vir die 30 silwerstukke!)

Die vierde en laaste mite wat Eloff aan die kaak 
stel, is een wat deur die ANC aan die lewe gehou 
word - en deur baie goedgelowige Suid-Afrikaners 
geglo word. Hiervolgens glo die ANC steeds aan die 
basiese grondwetlike waarde van nie-rassigheid, en 
streef hulle dit ook deur wetgewing en regulasies 
uit. 

Volgens Elof het De Klerk “in sy sterkste uitspraak 
die afgelope dekade aan die einde van sy toespraak 
‘n beroep op die ANC gedoen om terug te keer na 
die pad van nie-rassigheid en versoening. As hulle 
dit doen, sal hulle vind dat die meerderheid Suid-Af-
rikaners daar vir hulle wag. (Dis die grootste gelheid 
wat nog ooit verkondig is!)

Ten slotte probeer Eloff weer die gebruiklike blik 
stroop in ons kele afgooi: “30 jaar nà 2 Februarie 
1990 is daar vir Suid-Afrikaners steeds stof tot dank-
baarheid (God behoed ons daarteen!) - ons het ‘n 
grondwetlike demokrasie en ‘n goeie Grondwet 
(help my of ek besmeer my!) 

DE KLERK: VERWERP DEUR 
BLANKES, NOU OOK DEUR SY 
NUWE BROERS EN SUSTERS
Met Ramaphosa se staatsrede op Donderdag 13 
Februarie het De Klerk die parlement ingesluip om 
aan sy “Nuwe Broers en Susters” gaan wys hy is nog 
hulle beste vriend, maar toe moes hy tot sy wrede 
ontnugtering agterkon dat hy selfs by die vyand aan 
wie hy sy eertydse broers en susters verraai het, ook 
glad nie welkom is nie. Inteendeel, hulle het geen ge-
heim daarvan gemaak dat hulle hom met ‘n volkome 
haat haat nie – ‘n grote haat as wat hulle selfs vir sy 
gewese blanke broers en susters koester!

Hy kon dit nie verwerk dat hulle hom so verfoei en uit 
hulle midde wou wegboender nie, dus het hy som-
mer die v olgende dag op sy FW de Klerk Suurdrui-
we-blad (in sy oomblikke van hallusinasie verwys hy 
graag daarna as die FW de Klerk Stigting), snot en 
trane gaan huil oor hierdie nuwe Broers en Susters 
wat hom nou skielik verwerp nadat hy in 1994 vir 
hulle die land met al sy skatte en rykdomme gegee 
het.

En hy het vir die hoeveelste keer die afgelope 30 jaar 
opnuut voor hulle in die stof gaan wriemel en wéér 
hartgrondig om vergifnis gesmeek en verskoning 
aangebied vir sy skandelike uitlating dat “apartheid 
geen sonde teen húlle – die mensdom – was nie”.

En nou is daar van sy eertydse gewese blanke bro-
ers en susters wat ook wil weet wanneer gaan hy 
húlle eendag om verskoning vra vir al sy gewese bro-
ers en susters wat sedert daardie dag in April 1994 
aangerand, vermoor, vermink, verkrag besteel en 
van alles ontroof is?

Maar uit ondervinding weet hulle dit sal nooit gebeur 
nie, want staan daar nie in die Grootboek geskrywe 
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nie?: “‘n trotse man is onbestendig: hy wat sy keel 
wyd oopmaak soos die doderyk, en soos die dood is 
hy, so onversadelik—hy vergader vir homself al die 
nasies en maak vir hom al die volke bymekaar”.

En ook omdat hulle hom ken, wéét hulle so ‘n dag 
sal nooit vir hulle aanbreek nie, want sy trotse hoof 
sal hy nie buig of selfs net in hulle rigting spoeg as 
teken dat hy jammer is nie.

In een van sy toesprake kort nadat die nuwe 
Grondwet in 1996 geskryf is met die hulp van kom-
muniste, Roelf Meyer, Pik Both en die res van Kodesa, 
het De Klerk dit bestempel as “die beste grondwet in 
die wêreld (en dat) die Nuwe Suid-Afrika diep toe-
gewyd aan die oppergesag van die Grondwet en die 
oppergesag van die reg en ‘n egte veelpartystelsel 
van demokratiese bestuur, moet wees ter verkryging 
van sy heil en nasionale versoening”.

Een van ons lesers skryf die volgende oor De Klerk: 
“Ek het al dikwels na FW se toesprake op TV of 
oor die radio geluister en ook sy insette op die FW 
de Klerk Stigting se webblad gelees (nie omdat ek 
enigsins belangstel in wat hy te sê het nie), maar 
omdat ek wou hoor of lees wanneer en in watter 
verband hy nog na die Almagtige Skepper verwys. 
En sovêr ek kon bepaal, het dit nog nooit sedert sy 
toespraak in 1990 gebeur nie. Hoekom nie? Kan julle 
my antwoord, asseblief”

Ek het hom soos volg geantwoord: “Dis tog heelte-
mal logies, De Klerk weet net so goed soos jy en ek 
sy nuwe Broers en Susters is godloënaars en hulle 
verwerp en verag ons Skepper. Om hierdie rede durf 
De Klerk nie na Hom verwys nie, want hy weet dit sal 
hulle aanstoot gee en ook hul woede opwek.

Volgens sy eie uitspraak hierbo, is die huidige 
Grondwet sy alfa en omega en solank ons daarvoor 
buig, is ons heil en toekoms verseker.

Soos reeds genoem,: Die Grondwet is deur De Klerk 
met kommuniste saam met Roelf, Pik en die res, wat 
by Kodesa was, onderhandel.

In sy belydenis teenoor sy swart Broers en Susters, 
sê hy ook die volgende:

“Teen 27 April 1994, onder my leiding, is die hele 
wetgewende raamwerk van apartheid ontbind en is 
die weg geopen vir die aanvaarding van ons huidige 
nie-rassige demokratiese Grondwet.

“Die internasionale misdaad van apartheid het egter 
nie verdwyn met die ondergang van apartheid in 
Suid-Afrika nie. In 1998 is dit opgeneem in die Statu-
ut van Rome, wat die Internasionale Strafhof op die 
been gebring het. Ingevolge artikel 7, item 1, word 
‘n ‘misdaad teen die mensdom’ omskryf as dade 
wat ‘...gepleeg word as deel van ‘n wydverspreide 
of stelselmatige aanval op enige (natuurlik net nie-
blankes) burgerbevolking, met kennis van die aan-
val.’

“Dit sluit ‘die misdaad van apartheid’ in as ‘n mis-
daad teen die mensdom en omskryf dit as ‘onmens-
like dade ... gepleeg in die konteks van ‘n institu-
sionele regime van sistematiese onderdrukking en 
oorheersing deur een rassegroep oor enige ander 
rassegroep of groep die bedoeling om daardie re-
gime te handhaaf. ”

Met hierdie verklaring staan en val FW de Klerk 
daarby dat die “beste Grondwet in die wêreld die 
beste Grondwet in die heelal vervang het.

En almal het gesê “Amen!”
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‘middel-regs’ koalisie van opponerende partye wat 
deur homself gelei sal word na die 2024 algemene 
verkiesing.

Mabuza sal gekoppel word aan politieke moorde in 
Mpumalanga, Magashule met korrupsie in die Vrys-
taat, Duarte met belastingmisdaad, Mokonyane met 
Bosasa en Watersake korrupsie en die res met ver-
skeie bewerings van korrupsie, asook bewerings van 
‘staatskaping’.

“Een van die getuies wat hulle gaan gebruik, is sy 
(Mabuza) se vroeëre hoofbediende, Jan Venter, wat 
op die oomblik saam met die Valke werk op ‘n saak 
teen die DD,” het ‘n bron gesê wat nie sy/haar naam 
bekendgemaak wil hê nie om verstaanbare redes. 
Swartes sal jou vermoor vir baie min.

“Sisulu,” gaan die persoon voort, “word gesien as te 
ambisieus en hulle beskuldig haar nou daarvan dat 
sy haar departement versterk met mense wat haar 
veldtog hanteer om Ramaphosa uit te daag vir die 
presidentskap van die ANC. Dis hoekom daar so ‘n 
lawaai was na Bathabile Dlamini se aanstelling. Vol-
gens sekere bronne sal Dlamini aangekla word van 
beweerde korrupsie wat te doen het met die multi-
biljoen SASSA kontrak gedurende haar termyn as 
Minister van Sosiale Ontwikkeling, asook die dood 
van Wandile Boswane.

Mokonyani het die bestaan van die lys bevestig en 
gesê sy het dit op sosiale media gesien. Die voorma-
lige minister van Water en Sanitasie wat beweer dat 
sy gestraf word omdat sy Zuma ondersteun, het gesê 
sommige van die aantygings teen haar sluit in ‘n R14 
miljoen huis wat op bedrieglike wyse bekom is.

Dit is duidelik dat Suid-Afrika ‘n kabinet vol rampok-
kers het – manlik en vroulik. Duarte het volgens in-
ligting ‘n baie groot rekening van SARS gekry in ‘n 
poging om haar te neutraliseer. Daar is gerugte dat 
Lindiwi Sisulu gaan probeer om Ramaphosa se plek 

RAMAPHOSA VERVOLG 11 ZU-
MA-OMDERSTEUNERS
Onder-President, David Mabuza, sekretaris-generaal 
van die ANC Ace Magashule en Water en Sanitasie 
Minister Kindiwi Sisulu is onder die 11 senior ANC 
leiers van wie daar gesê word dat hulle teikens ge-
word het vir polities gemotiveerde kriminele onder-
soeke in die volgende paar maande deur staatsor-
gane. Al elf wat aangekla gaan word, is óf lojaal 
aan Zuma óf hulle het ambisies om Ramaphosa 
uit te daag. Dis hoe dit in Afrika werk – jy plaas jou 
opponent/e in ‘n posisie waar hulle nie ‘n bedreiging 
kan wees nie, of jy laat hulle doodmaak. Ons moet 
maar kyk watter pad hierdie lot gaan volg. Onder 
hulle is ook Gwede Mantashe, Bathabile Dlamini en 
Faith Mutambe.

Die plan is om bronne soos SA Inkomstediens (SARS), 
die Nationale Vervolgingsoutoriteit (NPA) en die Val-
ke in te span om ou bewerings te herfraseer en hulle 
dan krimineel aan te kla. Dit sal nuwe ondersoeke 
aan die gang sit of hulle onderwerp aan berekende 
uitlekke in die media.

Die verskyning van die lys het bekend geraak toe 
Zuma ondersteuners, onder die banier van Gauteng 
Radical Economic Transformation President Zuma 
Support Group ‘n terugvegveldtog begin het teen 
sy vervolging in Johannesburg. Carl Niehaus het die 
NPA bygedam omdat hulle glo gebruik word om poli-
tieke gevegte te baklei.

Volgens die Sunday Independent werk Ramaphosa 
met ‘n plan. Hy is suur vir hierdie 11 waarvan hy ont-
slae wil raak omdat hulle hom pootjie in sy planne. 
Daar word beweer dat hy staatsinstansies wil ge-
bruik om politieke opponente te laat ondersoek en 
besig te hou met kriminele sake as deel van sy plan 
om die ANC tot niet te maak en te vervang met ‘n 
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as president in te neem. Haar adviseur, Mphumzi 
Mdekazi, het onder andere gesê dat Sisulu na die 
York Universiteit toe gaan en dat sy dit ook oorweeg 
om ‘n pos te aanvaar wat die Bill Gates Stigting vir 
haar aangebied het. Wow! Wat is verkeerd met Bill 
Gates?

Muthambi, voormalige minister van Kommunikasie, 
sal aangekla word van beweerde nespotisme en an-
der misdade wat gekoppel is aan haar bestuur van 
die SABC en die aanstelling van familielede in die 
departement. Sy was voorheen daarvan aangekla 
dat sy die voormalige hoofoperateur van die SABC, 
Hlaudi Motsoeneng, beskerm het toe hy aangekla 
was van finansiële ongerymdhede.

Nog ‘n NEC lid van die ANC het onder andere gesê: 
Hulle wil Mkonyane koppel aan die Bosasa sake 
sowel as die departement van Waterwese skandale. 
Hulle beplan om haar te isoleer en haar in die proses 
te diskrediteer wat uiteindelik sal lei tot haar verwy-
dering uit alle ANC strukture. Hulle wil haar ook in die 
tronk sien. Hulle wil haar droog bloei met advokate-
fooie en hofverskynings.” Soveel haat en woede? Dit 
begin lyk na ‘n vendetta teen die vroulike ministers 
en hulle haal sommer die groot kanonne uit.

Magashule sal ook aangekla word van die verdw-
yning van die Pierneefskildery uit sy kantoor toe hy 
Premier van die Vrystaat was. Daar word beweer dat 
hy die R8 miljoen skildery aan sy vorige bestuurder, 
Ricardo Mettler, gegee het.

Van die aangeklaades het reeds laat blyk dat hulle 
op die een of ander manier van Ramaphosa ontslae 
gaan raak voordat hulle aan die pen gaan ry.

Siener het in een van sy gesigte “gesien hoe kis van 
‘n beroemde swartman in die grond afsak en vure 
uitslaan wat dwarsoor die land hardloop.”

Op die oomblik is die beste kandidate vir hierdie 
gesig Cyril Ramaphosa, Julius Malema of Jacob 
Zuma.

Kom ons kyk...

TRUMP SNY SUID-AFRIKA AF 
NA MALEMA OPROEP

Onthou u nog Malema se uitdagende woorde op TV 
toe hy gesê het “Trump gaan vir ons kom en daar 
moet iets aan gedoen word”? Hy en sy aanhangers 
het toe mos voor die Amerikaanse ambassade in 
Pretoria gaan staan en skree: “One American, one 
bullet!”

Maar hierdie keer het die been- en vleiskop hom 
lelik met dit witman misgis. In die verlede was hy 
gewoond daaraan dat meneer witvel niks doen nie, 
en gedwee maar die knie voor hom buig en ander 
pad kyk.
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Dit was egter nie die geval met Donald Trump nie. 
Hy het hom lelik vererg en sy  troefkaart gespeel 
deur alle hulp van verskeie lande af te sny, o.m. ook 
Suid-Afrika. En voordat Malema weer kon skree: 
“One bullet, one American!” het die ANC regering 
met ‘n inkomsteverlies van meer as R34 miljard 
gesit. En grootoog-Ramaphosa kon dit nie durf waag 
om Malema in die bek te ruk nie, want hy het goed 
geweet die EFF sal soos ‘n ton bakstene op hom 
afkom.

Dus moes hy die verlies maar gelate aanvaar.

Daar is so pas op Radio Helderberg berig dat Suid-
Afrika se skuld reeds die R4 triljoen merk oorskry 
het.

Ramaphosa kan nie meer sy hand voor sy oë sien 
nie!

En omdat ons nou vennote het soos in Sjina en Indië 
en ander lande soos Zimbabwe, het Trump hulle ook 
sommer vasgevat sodat ons nie eens ‘n alternatiewe 
skuiwergat gaan hê om uit hierdie druk te kom nie.

Ons voer groot hoeveelhede produkte in, veral uit 
Sjina. Met die ekonomie wat daar nou feitlik tot stil-
stand gekom het weens die uitbraak van die corona-
virus, gaan ons met ‘n dubbele hou geslaan word – 
dit net omdat ‘n spul onnosel, voortvarende swartes 
gedink het hulle kan maar skree: “One American, 
one bullet.” Geen ander sogenaamde swart leier 
sal ook sy bek rek nie, want hulle behoort almal aan 
die struggle teen apartheid. In al die jare het hulle 
nog nooit opgehou met struggle nie, nie eens nadat 
hulle alles gekry het waarvoor hulledestyds  gestrug-
gle het nie.

Nou maar struggle dan maar lustig voort tot daar 
niks meer oor is om voor te struggle nie!

Hierdie besluit van Amerika om ons af te sny, gaan 
veroorsaak dat ons ekonomie binnekort vou en as 

ons ekonomie vou, dan hou dit ‘n paar komplikasies 
in. Solank daar nog voorrade in die groothandelstore 
is, sal die ekonomie ‘n tydjie kan voortstrompel, 
maar die dag kom vinnig nader dat daar niks meer 
gaan wees nie. Ons ekonomie kan die impak van die 
Amerikaanse besluit binne die volgende een tot drie 
maande begin voel. Die volle impak daarvan sal ons  
binne die volgende jaar of twee ervaar.

Ons grootste probleem gaan uiteindelik wees die 
misdaadbendes in die stede.

Op die oomblik is daar 16 miljoen mense wat werk 
in die land. Maar dis ‘n uitgemaakte saak dat ons oor 
twee jaar meer bendelede as mense in die arbeids-
mark sal hê. Daar sal ook al meer leeglêers aansluit 
by die bestaande bendes hier soos wat hulle hier-
heen instroom uit die Afrikastate op soek na kos en 
blyplek of vlug uit gebiede wat geteister word deur 
algehele oorlogs- evirusgeteisterde gebiede.

Die misdaadbendes in die land wat nou 3.2 miljoen 
is, gaan begin groei die oomblik wat die ekonomie 
begin verswak na 5 miljoen. Dit is hulle wat loop en 
moor en steel en smokkel en aanrand. Binne 2 jaar 
gaan die getal opskiet na 12 miljoen soos wat werks-
geleenthede verminder en werkers afgelê word.

As die ekonomie daal of val, gaan misdaad ver-
meerder en lewe in die stede onuithoudbaar begin 
word. Berei uself daarop voor.

VOORUITSIGTE VIR 2020
Daar is ‘n sê-ding: Moenie die boodskapper doo-
dmaak omdat hy of sy ‘n slegte tyding bring nie.

Maar oor die eeue heen is daar al honderde, indien 
nie duisende sulke “boodskappers” gekruisif om om 
die lewe gebring.
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Aan die begin van die vorige eeu het Johanna Brandt 
haar vyf visioene van ‘n Engel gekry wat haar besoek 
het. Mense het tóé en ook nou gesê dis nonsens, 
maar dit het nie die skrikwekkende waarheid van 
haar boodskap aangetas nie. Want sy het dit nie 
uit haar duim gesuig nie, maar direk van ‘n Engele 
boodskapper ontvang wat haar in die nagtelike ure 
besoek en die gordyn van die toekoms effens opsy 
getrek het.

Die eerste twee visoene wat sy gekry het, was van ‘n 
persoonlike aard en beteken nie vir ons vandag iets 
nie, maar in die derde visioen sê sy onder andere: 
“Ek sien die oorlogsvelde van ‘n rampsalige land, 
deurdrenk met die bloed en trane van miljoene 
ongelukkige wesens van alle dele van die wêreld. Dit 
was ‘n verskriklike toneel –”

Sy beskryf ‘n groot Wêreldoorlog met sy verwoest-
ing en bloedvergieting. Die Engel het dan ook hier-
oor vir haar gesê: “Aan die einde van die dae sal die 
Duisternis oor byna die hele wêreld toesak en die 
Lig sal baie min wees. Maar daar waar mense nog 

vashou aan God en sy Woord, sal die lyding nie so 
erg wees nie.”

Vir Johanna was die visioen ‘n skok. Tot hier toe was 
haar volk verdruk en verguis, het duisen van hulle 
in twee oorloë omgekom sonder dat hulle vrede en 
onafhanklikheid bereik het. En nou moes sy hoor 
dat daar nog baie, baie meer en erger dinge vir hulle 
voorlê.

Die Engel het dit dan ook bevestig: “Ons is nog maar 
aan die begin van die smarte, want met en na hi-
erdie oorlog (2de WO) sal daar wees rewolusies, 
stakings, burger-oorloë, aardbewings, pestilensies, 
hongersnood en storms.”

En dan, dekades na die 2de WO het sy ‘n staking 
gesien wat gou-gou dwarsoor die land versprei en 
hoog bo in die lug het die letters XL gehang. Alles 
staan, selfs die groot besighede is gesluit en verla-
te, niks funksioneer meer nie. (XL is 40 in Romeinse 
syfers. Daar word bespiegel dat dit dat die jaar 2020 
kan wees – 20+20=40.) Terwyl hierdie staking aan 
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die gang is, organiseer die swartes in die geheim en 
kom in een nag bymekaar in Johannesburg. Dan ge-
beur dit onverwags – hulle sny die kragverbindings 
binne en rondom die stad af.

Dan sien sy vaar hulle die blanke gebiede in en 
vermoor ons mense voor die voet. Duisende en 
duisende gaan sterf in daardie ‘Egiptiese nag’ wat 
oor die blankes in Johannesburg gaan toesak. “Toe 
ek in die visioen die talle verminkte lyke rondom 
my sien lê, het ek geskok en hardop uitgeroep: ‘Dit 
kan tog nie wees nie, want daar is nie so baie mense 
in Johannesburg nie!” Vanweë die verskrikking van 
hierdie gesig het Johanna Brandt in een enkele nag 
heeltemal grys geword.

“Die wyse waarop hulle die Blankes vermoor het, is 
te afgryslik vir woorde. Soos meer as 150 jaar ge-
lede by Bloukrans, het ek gesien hoedat die swartes 
Blanke babas aan die voete vat en hulle koppies teen 
die naaste harde voorwerp vergruis. Die gille was 
ontsettend. Vrouens en kinders, oud en jonk, is voor 
die voet afgemaai met gewere, assegaaie, knopkier-
ies, kapmesse of enige soort wapen wat die swartes 
in die hande kon kry. Mense het probeer vlug, maar 
is ingehaal, doodgemaak en net so in hulle bloed 
laat lê.”

Sy het ook gesê dat die swartes teen dagbreek na 
Pretoria beweeg het as teken dat swartes in ander 
dele van die land blankes in hulle dorpe moet uit-
moor. Sy het ook gehoor hoe hulle onder mekaar na 
hierdie dag verwys as “Our Great Day.”

Johanna se Boodskapper het gesê dat dit sal gebeur 
in die tyd wat Engeland finansiëel in ‘n krisis is en 
hongersnood sal ervaar waarin miljoene gaan sterf. 
En dan sê sy dat die gevaarlikste vyand en verdruk-
ker “been van ons been en vlees van ons vlees is”.

(Aanhalings uit ‘n nuwe, uitgebreide publikasie Jo-
hanna Brandt – Engele Boodskap waarin al Johanna 
Brandt se visioene, Die Smeltkroes en dele uit Die 

Millennium opgeneem is, asook inligting uit artikels 
en radio-onderhoude wat sy gehad het).

Einde Januarie het Engeland die EU verlaat met ‘n 
sterk moontlikheid dat hulle dan nie met die EU sal 
kan handeldryf nie en voedselvoorsiening sal so in 
die gedrang kom.

Iran het ‘n losprys van $80 miljoen op Donald Trump 
se kop en as hy iets sou oorkom, sal nie net die Ameri-
kaanse aandelebeurs tot in die as val nie, maar ook 
Engeland se ekonomie sal saamgesleep word.

Deur Brexit gaan Ierland uiteindelik ook haar onaf-
hanklikheid kry en daarmee saam sal ons dinge be-
gin, soos wat Siener voorspel het.

Ons eie regering kan nêrens meer geld leen nie 
en die druk raak al groter. Die bosluise begin mur-
mureer oor ‘n verhoging in hulle pasella en as die 
regering die pensioenfonds vat om die wolf van die 
deur af weg te hou, sal daar groot opstand onder 
die swartes wees. Eskom is ‘n faktor, maar nie die 
enigste een nie.

Mabuso is oortuig daarvan dat hy binnekort die lei-
sels by Ramaphosa gaan oorvat, hetsy deur manipu-
lasie of geweld. En hy is in alle opsigte ‘n veel gro-
ter jakkals as wat die gewetenlose Dingaan en Tjaka 
was.

Ja, die tafel is gedek.

Dan wil dit ook lyk asof die droogte eindelik besig is 
om te breek en as mens die ongelowige Thomasse 
raad kan gee, haal eerstens die rooskleurige bril af 
waarmee julle so graag rondkyk. Vergeet van jou 
sepies en ‘n universiteitsgraad vir jou kinders. Nie-
mand is meer veilig nie.

Kyk 2020 in die oë en wees voorbereid op enigiets.

Sterkte!!
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HIERDIE NUUSBRIEF WORD 
MOONTLIK GEMAAK DEUR DONASIES

Hierdie nuusbrief word moontlik gemaak 
deur donasies 

Aan u almal wat ons so getrou gedurende die afgelope meer as 
20 jaar ondersteun het, wil ons ons opregte dank oordra.

Bankbesonderhede:  
 

Vaandel Uitgewers 
Standard Bank 

Rek. Nr. 188 263 217 
Tak Kode: 051001

Navrae: info@vaandel.co.za

Posbus 316, Ladismith, 6655 |  Tel:  028 551 2516  |  Faks: 086-270 6347  

Jaargang 24 (Februarie 2020)Die VAANDELDRAER

mailto:info%40vaandel.co.za?subject=

