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DIE GROND GAAN GEVAT WORD

DIE

BOERVOLK SE VRYHEID KOM NADER
WIE SE SKULD IS ESKOM SE PROBLEME?
DIE ‘GROEN DING’!
EN MEER...

VAANDELDRAER 

Die boere is vandag in die spervuur, want begin Maart sal 
die wetgewing oor grondgrype van krag wees en kan die 
hordes ‘wettiglik’ toesak op die blanke boere se plase en 
Ramaphosa moedig dit ook aan. 
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‘n Mens het simpatie met die blankes in Zimbabwe, 
maar daar is werklik niks wat ons aan die saak kan 
doen nie. Onsself sit hier met ‘n dreigende volks-
moord en burgeroorlog wat ons moet probeer 
afweer.

Dit maak nie saak hoe ‘n mens oor swartes voel nie, 
hulle barbaarsheid begin al hoe meer kop uitsteek 
en tog is dit verstommend hoeveel Blankes nog met 
oogklappe aan deur die lewe gaan en glo dat niks 
hiervan hulle ooit sal raak nie, want “God sal dit nie 
toelaat nie”.

So skryf Frik Pretorius bv. op sy webblad: “Siener 
het nooit gesê dat ons grond en eiendom wegge-
vat gaan word nie – in elk geval nie deur die huidige 
regering en sy trawante nie. My verwagting is dat 
die swartes op die een of ander manier in die mil-
joene uitgemoor gaan word deur die een of ander 

geheime organisasie.” (Hier gee Frik erkenning aan 
‘n organisasie wat ons van ons vyand moet verlos. 
In teenstelling met wat Siener gesê het, nl. dat ons 
net deur die Vader-hand verlos sal word en dat Hy 
dan die eer daarvoor moet kry.) Dan sê Frik verder: 
“Hierdie dinge moet noodwendig vóór die verwagte 
algemene verkiesing in Noordwes gebeur waar die 
VF Plus die oorwinning sal behaal...”

Dis nou Constand Viljoen se Vryheidsfront wat 
basters in hulle gelede opgeneem het, o.a. Peter 
Marais, die gewese burgemeester van Kaapstad!

Wat Frik en baie van ons volksgenote nie verstaan 
nie, is dat die swartes die roede is waarmee die 
Vader ons tugtig omdat ons sy wette verlaat het. Die 
Almagtige gaan nie die straf oor ons verlig deur van 
Frik se ‘geheime organisasie’ gebruik te maak nie. Hy 
sal dit op Sy manier doen die dag as ons met ons 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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voorspoed, het ons aan Sy vyande weggegee. Dit 
was ‘n gelooflose, papbroekige besluit, en as gevolg 
daarvan stuur ons af op die uiteindelike verskrikking 
in die res van Afrika, maar min sien dit raak.

Baie boere en ander Blankes het lankal reeds uit Zim 
padgegee. Dié wat nog daar is, is die bittereinders 
wat nie die skrif aan die muur gesien of verstaan het 
nie. Noudat hulle in groot benoudheid verkeer en 
uiteindelik besef wat op hulle wag, roep hulle na ons 
om te kom help, terwyl dieselfde ondier ons bedreig.

Hier in Suid-Afrika het ons, anders as hulle, nêrens 
om heen te vlug nie. Dit help nie om te sê dat daar-
die verskrikking nie gaan kom nie, want kom, sal dit 
kom, net so seker as wat dit Angola, die Belgiese 
Kongo en nou Zimbabwe oorval het. In Afrika is feit-
lik alles al verwoes en leef baie swartes reeds van 
rotte, muise, sprinkane en krieke.

Zimbabwe se verhoogde brandstofprys sal dit ook 
onmoontlik maak vir die boere om saad in die grond 
te kry. Verder kan die geweld uitkring en weer hul 
lewens bedreig soos in 2000 toe Mugabe se bendes 
hulle van hul plase af verdryf het. Dit kan tot gevolg 
hê dat die oorblywende Blanke boere ook na Suid-
Afrika toe uitwyk.

om Klasie het dit in ‘n visioen sien gebeur en gesê 
‘ons dinge’ begin kort daarna.

hele hart na Hom toe terugkeer. Solank jy oortree, 
gaan jy gestraf word. Punt.

Die Blankes is al geslagte lank in Zimbabwe. Onder 
hulle is gelowiges met besighede, mense wat al hul 
lewe lank in Zimbabwe bly. Soos baie van ons eie 
mense het hulle gebly waar hulle is en geglo dat die 
ergste nie sal gebeur nie. Nou sit hulle met ‘n situa-
sie wat lyk of dit in ‘n aaklige nagmerrie kan ontaard, 
soos destyds in Angola toe Blankes en selfs nonne, 
met bandsae middeldeur gesaag is; honderde met 
pangas afgemaai is; beeste se hakskeensenings met 
pangas afgekap en stukke vleis lewendig uit die diere 
geslag is.

Daardie bloedstroom van geweld het geleidelik na-
der gekruip tot op ons grens. Baie van die moeilik-
heidmakers het reeds oor die grens hierheen gekom 
om te kom “help” met “Our Great Day” van afreken-
ing, maar steeds is daar Blankes wat vas glo dat NIKS 
sal gebeur nie. Hulle hoef net te bid.

Hierdie swart gepeupel het nie net byna alles wat 
ons besit reeds gevat nie. Hulle het selfs ons  ple-
kke van aanbidding oorgeneem. Sondae sit hulle die 
kerkebanke en groot tente vol, hulle stroom na ons 
“aanbiddingsessies”. Daar sing hulle hartlik saam 
“Prys die Heer met bly galme” en ons Blankes sien 
niks verkeerd daarmee nie. Hulle besef nie dat die 
teenwoordigheid van swartes in plekke van aanbid-
ding een van die groot redes is waarom hierdie ver-
skriklike straf oor ons kom en reeds deels gekom het 
nie. Hulle dink dat as hul met die vyand hande vat en 
saam bid, dit die straf sal wegkeer.

Intussen het honderde duisende blankes hulle werk 
verloor omdat hulle onderdanig saam met die hei-
den/vyand “in die juk trek”. En ek praat nie hier van 
werksplekke waar ons mense dikwels geen ander 
keuse het nie, maar van onderlinge verhoudinge en 
broederskappe waar hulle omarm word. Die seën 
wat God vir ons as volk gegee het, ons land en sy 
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aak van die ‘Boervolk’, wat natuurlik baie ver van die 
waarheid is. Die Boervolk aan wie die land behoort, 
bestaan nie net uit plaasboere nie. Die benaming 
kom uit die negentiende eeu toe ons mense nog 
besig was om die noorde mak te maak. Hulle het 
later eers dorpe gestig, maar hulle het die naam 
Boervolk behou. Die Boervolk was nié oor die hele 
land versprei nie en die Kaapse boere was nie deel 
van hulle nie. Later, toe die Tweede Vryheidsoorlog 
uitgebreek het, het Kaapse Rebelle by die Boervolk 
aangesluit, nie die hele Kaap nie. Dus die term Bo-
ervolk sluit enige afstammeling van die destydse 
‘Boere’ in, vanaf Bloedrivier tot vandag. Die swartes 
het dus die kat aan die stert beet. 

Volgens die VN se definisie, is daar ‘n volksmoord 
aan die gang teen blankes in Suid-Afrika. Ernst Ro-
ets en sy organisasie, Afriforum, lieg openlik oor die 
getal blankes wat in Suid-Afrika vermoor is. Meer as 
125 000 van hulle is reeds doodgemaak en sowat 
99% van die moorde is deur swartes gepleeg. Hoe 
verklaar ‘n mens dit sonder om die patroon te sien? 
Hoe ignoreer ‘n mens sulke statistieke?

Die ras van die moordenaars word nie eens meer 
genoem nie in ‘n poging om die blanke volksmoord 
weg te steek en dié bedrog word deur blankes ge-
pleeg. Dit wil amper begin lyk asof dit deur daardie 
persone goedgekeur word.

Dan word daar word ewe skynheilig beweer dat dit 
blote misdaad is, nie die stelselmatige uitmoor van 
een ras nie. Hierdie sogenaamde ‘misdaad’ veroor-
saak ernstige liggaamlike en geestelike skade aan 
lede van die geteikende groep. Geestelike skade 
word gepleeg wanneer swartes na die blankes wys 
en sê dat húlle die probleem is, terwyl almal weet ho-
eveel daar al vir die swartes gedoen is in die verlede. 
Daar is ook ‘n doelbewuste poging om die groep fi-
sies te vernietig. Die BEE/AA dwing maatreëls op die 
groep af wat daarop gemik is om geboortes binne 
die groep te beperk. So word hulle bv. verarm deur 

DIE GROND GAAN GEVAT WORD, 
KOM WAT WIL
Die boere is vandag in die spervuur, want begin 
Maart sal die wetgewing oor grondgrype van krag 
wees en kan die hordes ‘wettiglik’ toesak op die 
blanke boere se plase en Ramaphosa moedig dit 
ook aan. ‘n Blanke boer in Transvaal het ‘n plaas met 
‘n waarde van R40 miljoen gehad wat hy in die lig 
van wat kom, wou verkoop. Hy kon slegs R3 miljoen 
daarvoor kry, want wie koop ‘n plaas wat in elk geval 
deur die swartes gevat gaan word?

As gevolg van hierdie grondgrype het die banke ook 
geskrik en ons weet van ongeveer 25 mielie- en ko-
ringboere wat geen lening by ‘n bank kon kry om 
saad in die grond te kry nie. Want watter bank leen 
miljoene aan eienaars van plase terwyl hulle weet 
dat die plase in swart hande gaan beland?

Suid-Afrika se landboubedryf-liggaam AgriSA sal 
banke, landboubesighede en die regering nader om 
R3 miljard beskikbaar te stel om aan boere droogte-
hulp te gee, het sy uitvoerende direkteur Vrydag 
gesê.

Boere het die afgelope jaar droë toestande oor die 
grootste deel van die land ondervind, terwyl hulle 
nog nie herstel het van die rampspoedige El Nino-
geïnduseerde droogte in 2015 nie.

Ernst Roets het allerhande dinge op Internet kwyt-
geraak oor die boere, swart boere en plaasmoorde. 
Hy hou glo van statistieke, maar skryf dit in ‘n ander 
kleur pen as wat die werklikheid is. Iemand het hom 
aangevat eers oor die plaasmoorde en daarna oor 
die grondgrype en swart ‘boere’.

Voor ons verder gaan, ons sit met ‘n doringbos van 
definisies. Die swartes is onder die indruk dat as 
hulle plaasboere uitmoor, dan het hulle ontslae ger-
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hulle van werksgeleenthede in die openbare sektor 
te ontneem; verder word hulle gedwing om swart 
kinders aan te neem. Dit is doelbewuste maatreëls 
om blankes uit te wis.

Ernst Roets hou van statistieke, maar hy weier om na 
die statistiek van sy sogenaamde ‘suksesvolle swart 
boere’ te kyk en te erken dat hulle nie kan boer nie, 
want dit sal rassisties wees. Om te kan boer, vereis 
‘n paar baie belangrike eienskappe. Dit verg veral 
langtermyn beplanning en nog belangriker, ‘n gemi-
ddelde IK van meer as 75. Daar was onlangs weer 
‘n studie in Afrika gedoen om te bepaal wat die 
swartes se gemiddelde IK is, en daar is bevind dat 
dit slegs 70 is. 

Swartes kan nie boer of enigsins iets opbou nie. Dit is 
nie in hulle aard om dit te doen nie. Die vroue werk 
tradisioneel op ‘n stukkie grond waar daar bestaans-
boerdery gevoer word en die mans sit in die skadu-
wee, drink bier en praat van oorlog en kleintjies 
maak. Dis hulle kultuur – dis al waaruit dit bestaan.

Stede in Europa en Japan is gedurende die Tweede 
Wêreldoorlog feitlik platgeskiet en so totaal verwoes 
dat daar net bouvalle oorgebly het; maar skaars 10 
jaar later kon mens nie eens sien daar was oorlog 
nie. 

Op Dinsdag 12 Januarie 2010 het ‘n aardbewing van 
7.0 op die Richterskaal Haïti getref en groot lewens-
verlies en skade veroorsaak. ... Vandag nege jaar lat-
er is die gevolge van die aardbewing nog oraloor sig-
baar en het die inwoners nog feitlik niks gedoen op 
die verwoeste plekke te herbou nie. Wat die impak 
betref, is 190 000 huise beskadig, waarvan 105 000 
heeltemal vernietig is en die bouvalle net so staan.

Intelligensie en kundigheid ontbreek hier en onge-
lukkig kon wetenskaplikes dit nog nooit regkry om 
by sekere groepe iets daaraan te doen nie.

ANC VERTRAP AFRIKANER-
PÊRELS
CJ Marnewick skryf per e-pos:

“Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi 
julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie 
miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle 
verskeur nie.”

“Ten spyte van hierdie waarskuwing deur die Here 
Jesus Self, het die Afrikaner gegaan en sy heilige 
erfenis deur God aan hom gegun voor die spreek-
woordelike varke gegooi en aan die spreekwoorde-
like honde afgegee. Hulle ervaar nou dat die ANC en 
ander die pêrels vertrap en ook besig is om ons te 
verskeur.

“Die duister tydperk is op ons, want wanneer Eskom 
finaal tot niet gaan – en dis naby – sal dié wat iets 
besit die eerste en die ergste deurloop – Siener van 
Rensburg se duister tydperk met gepaardgaande 
lyding. Die blinde en Skrifongehoorsame en gevol-
glik onverstandige ja-stemmers sal dit vir seker nog 
berou.”

OEPS! PEDOFIELRING PERONGE-
LUK ONTBLOOT
Die komediant, Sacha Baron Cohen, het per ongeluk 
‘n pedofielring ontbloot tydens die verfilming van 
sy Who is America?-reeks. Dit het gebeur nadat ‘n 
deurwag by ‘n hotel in Las Vegas waar politici en bil-
joenêrs tuisgaan, erken het dat hy ‘n kontak het wat 
kinders vir hierdie smerige mense verskaf vir hulle 
siek tydverdryf.
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Daar is vyf lande waarin hierdie probleem hoog-
ty vier: Die VSA, Engeland, Frankryk, Duitsland 
en Swede. Daar is honderde ander lande op die 
aardbol, maar hierdie vier wat beskou word as die 
hoogtepunt van die Westerse beskawing, het ook 
die meeste smerigheid op aarde. Liberalisme en 
Linkse neigings het permissiwiteit onder blanke 
volke ingevoer onder die dekmantel van ‘bevryding’. 
Soos met die Franse Rewolusie, waar hierdie siening 
vir die eerste keer kop uitgesteek het, word ‘vryheid’ 
gesien as sinoniem met “ek maak soos ek wil, want 
ek het regte”. Dit gaan uiteindelik die ondergang van 
die blanke beskawing tot gevolg hê. Geen regse sal 
ooit ongestraf wegkom met hierdie soort ding nie, 
dis iets waarin liberaliste uitblink. Dit kan ook net ge-
beur in Liberale utopias.

Terwyl Cohen die rol gespeel het van ‘n Italiaanse 
playboy-karakter, Gio Monaldo, het Cohen ‘n deur-
wag by ‘n hotel omgepraat om hom te help om ‘n 
minderjarige seun vir hom te kry om te molesteer.

Cohen het gesê hoekom hy dit gedoen het: “Ons 
wou ondersoek instel hoe iemand soos Harvey 
Weinstein kon wegkom met sy verskuilde kriminal-
iteit, asook die netwerk wat hom omring. Ons het 
besluit dat Gio ‘n onderhoud sou hê met ‘n deurwag 
in Las Vegas.”

Gio het aan die deurwag gesê dat hy ‘n 8-jarige se-
untjie gemolesteer het.

Cohen sê: “Die man het my begin raad gee oor hoe 
om van die probleem ontslae raak. Ons het self op 
‘n punt daaroor gepraat om die seun te vermoor en 
die deurwag het net gesê: “Wel, luister, ek is baie 
jammer. In hierdie land kan ons nie die seun sommer 
net verdrink nie. Hierdie is Amerika en ons doen nie 
dit nie.”

Die deurwag het toe aangebied om Gio in kontak te 
bring met ‘n prokureur wat kan help om die seun ‘stil 
te maak’ voordat Cohen toe die man gevra het hoe 

hy ‘n afspraak vir die aand kon kry.

“Die man wou toe weet: ‘Wat bedoel jy by ‘n af-
spraak?’ Ek sê toe: ‘Jy weet, soos ‘n jongman’. Sy vol-
gende vraag was: ‘Watter ouderdom?’ en ek sê toe: 
‘Jonger as Bar Mitzvah, maar ouer as agt.’ Hy het toe 
gesê: ‘Ja, ek kan jou in aanraking bring met iemand 
wat vir jou ‘n paar sulke seuns kan bring.’”

In plaas daarvan om die gedeelte uit te saai, het Co-
hen die filmmateriaal aan die FBI oorhandig “omdat 
ons gedink het dat daar moontlik ‘n pedofielring in 
Las Vegas is wat met hierdie skatryk mans werk.”

Cohen sê dat die FBI niks hieromtrent gedoen het 
nie. Inteendeel, hulle het die pedofielring beskerm 
en Cohen aangesê om sy mond te hou.

Dit is skokkend. Wat as jou eie kind wegraak en in die 
hande beland van hierdie walglike, siek mense? En 
die FBI doen niks selfs nadat die bewyse aan hulle op 
‘n skinkbord oorhandig is. Die rede is dat hulle groot 
somme omkoopgeld van die pedofiel-biljoenêrs ont-
vang.

Wat hierdie dinge betref, is Amerika net so ‘n bar-
baarse piesangrepubliek as die ergste in Afrika. Daar 
is altyd ‘n verband tussen pedofielringe en die lib-
erale elite en die politici dwarsoor die wêreld. Dis 
nie iets wat ‘n mens onder konserwatiewe gemeen-
skappe kry nie, net waar daar baie geld, liberalisme 
en permissiwiteit is. Die kinders self is net ‘goedere’ 
wat ‘verhandel’ word.

Die Trump administrasie het gesweer dat hy ‘human 
trafficking’ sy hoogste prioriteit gaan maak en sed-
ertdien is daar talle groot pedofielringe opgebreek.

Die waarskuwing word egter aan alle ouers gerig, 
veral blanke ouers van jong kinders. Hierdie siek 
mense verkies kindertjies tussen 4 jaar en 12 jaar 
oud en dan weer tussen 16 jaar en 18 jaar oud. Ons 
kinders is kosbaar. Pas hulle soos goud op.
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NET DIE BLANKE RAS MOET ‘N 
SKULDGEVOEL HÊ
Van al die nasies op aarde is dit net die blanke ras 
wat ’n skuldgevoel moet hê. Dit word selfs van hom 
verwag om oor sy witvel skuldig te voel. 

Hy word ook daarvan beskuldig dat al die kennis en 
besittings waaroor hy beskik, van die gekleurde na-
sies gesteel is. En niks wat hy tot stand gebring, óf 
vir ander nasies gedoen het, was ooit goed genoeg 
nie. Sy ganse bestaan, beskou hulle as boos en word 
deur hulle verag en hulle spoeg daarop. So ook op 
sy identiteit, herkoms, geskiedenis, godsdiens, geor-
dende samelewing, ontdekkingsreise, prestasies op 
landbou-, mediese- en tegnologiese gebied. Ja, selfs 
sy verkenning van die ruimte, maak op hulle geen 
indruk nie.

Daarenteen is daar niks waaroor enige van die 
gekleurde nasies nog ooit ’n skuldgevoel gehad het 
nie. Hulle kan maak en breek net soos hulle wil, 
en hulle grootste doel in die lewe is om die witte 
genadeloos te treiter en te vervolg. Hulle vertrap 
hom op elke manier; plunder sy huis, beroof hom, 
verkrag sy vrou en dogter; vermink en vermoor sy ou 
mense; maar geeneen van hulle het hoegenaamd 
enige skuldgevoel daaroor nie.

En daardie witte wat nie met ’n skuldgevoel opge-
saal wil sit nie, word uitgeskel as ’n rassis. Nou loop 
hy maar liewer met ’n skuldgevoel rond, want om 
’n rassis te wees, is die skande en doodsonde van 
hierdie eeu!

Op die aarde kry ons die wit, geel en swart nasies. 
En die vraag is nou, waarom word net die wit nasie 
onder hulle uitgesonder as die groot sondebok? Wat 
het hy dan verkeerd gedoen?

Die antwoord kry ons waar alle vrae beantwoord 
word. In die Bybel en dit staan sommer al in die ee-
rste hoofstuk opgeteken: “En God het gesê: Laat Ons 
mense maak na ons beeld, na ons gelykenis” (m.a.w. 
na ONS karakter en voorkoms). Toe maak Hy twee 
mense en Hy noem hulle Adam en Eva. Dit is dus lo-
gies dat net hierdie twee mense draers van sy karak-
ter en voorkoms kon wees, want net soort kan soort 
voortbring.

Omdat God self sê hy is lig en ons weet almal lig is 
wit; daarom moes Adam en Eva as sy beeld en ge-
lykenis ook wit gewees het, want ook Hy wou ’n ge-
slag van sy eie hê (Mal. 2:15).

Die gekleurde nasies kon dus nie ook na sy karakter 
en voorkoms geskape gewees het nie.

In die King James-vertaling lees ons in Gen. 5:1 “Dit 
is die boek van die generasies (geslagte) van Adam”. 
Om dit anders te stel: Die Bybel is die boek wat han-
del oor die blanke generasies. Die ander nasies kom 
slegs ter sprake waar hulle in direkte kontak met die 
Adamiete gekom het.

En vanuit hierdie hoek gesien, behoort dit ons nie 
meer te verbaas dat die gekleurde nasies die blanke 
ras so haat nie. Daardie haat spruit uit suiwer jaloe-
sie, want hulle weet hulle is nie ook volgens sy beeld 
en gelykenis voortgebring nie. Dan lees ons ook nog 
in Luk. 3:15: “Adam was die seun van God.”

Daarom kan ook net sy stamboom gereken word as 
die nakomelinge (kinders) van God...

TOE REGS SINONIEM WAS MET 
REG
Ek het in ‘n huis grootgeword waar Regs sinoniem 
was met Reg. Daar was nie ‘n grys gebied nie, jou 
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ja was jou ja en jou nee jou nee. Ek het geweet wat 
integriteit en volkstrots beteken. Volksfeeste het al-
tyd ‘n godsdienstige kleur gehad en predikante het 
gepreek om jou uit die hel weg te hou. Dit het alles 
drasties verander.

Mense lieg, politici lieg, die regering pleeg bedrog 
en steel, volksfeeste het politieke breinspoelsessies 
geword en predikante preek nonsens of anders ver-
soening met ons vyande buite volksverband.

Die tyd waarin ek grootgeword het, is vandag bekend 
as die Baby Boom era. Na die Tweede Wêreldoorlog 
is jong getroudes aangemoedig om kinders te hê om 
die vol uit te brei, soos daar in 1:28 geskryf staan: 
“wees vrugbaar en vermeeder en vul die aarde”. 
Ekself kom uit ‘n gesin met vier kinders en dit was 
nie ongewoon nie. Ons is die regte waardes geleer, 
ons is volkstrots geleer, ons het hard geleer en sport 
was nie ‘n loopbaan nie. Ons het nog predikante 
gerespekteer en geleerdes en politici as volksleiers 
gesien. Nou het mense min of geen kinders nie, ons 
verag ons volk en ons enigste waarde is geld.

Toe ek self al kinders gehad het, het die tyd aange-
breek waarin daar met aktiewe breinspoeling begin 
is. Balpuntpenne en plastieksakkies het hulle ver-
skyning gemaak. Daar was gefluister oor regte en 
onregverdigheid, oor armoede en hulp aan Afrika en 

Operasie Honger. Kinders uit daardie tyd is anders 
grootgemaak. Hulle was volgens Dr. Spock se reëls 
opgevoed, m.a.w. geen reëls nie en geen straf vir 
oortreding nie (ek het my nie daaraan gesteur nie). 
Kinders kon doen wat hulle wil en so het die hippies-
kultus begin. Toe moes ons al besef het watter ver-
woesting liberalisme kan aanrig deur breinspoeling. 
Destyds was dié soort denkrigting permissiwiteit ge-
noem. Daardie geslag staan bekend as Generation X.

Met die aanbreek van die negentigs het die era van 
die Millennials ingestap. Dis hulle wat alle grense 
stukkend skop, wat verslaaf is aan tegnologie en 
dwelms, alles bevraagteken, plesier najaag. die In-
ternet besnuffel en dus dink hulle weet beter as dié 
met jare se ondervinding. Hulle ‘kuier’ of ‘fliek’ ter-
wyl hulle boodskap na boodskap op hulle selfone 
uitstuur en weet hoe werk Watsup en Youtube, Fa-
cebook en Google. Daar is nie meer respek vir eni-
giemand nie. Geld en tegnologie het die nuwe afgod 
geword. 

En nou het die Millennials plek gemaak vir die Gen-
eration Y geslag. Kenners en sielkundiges is dit eens 
dat hulle geen idee het van waarheen dit gaan lei 
nie.

Van die Baby Boom Era af het die mensdom gelei-
delik teen die skuinste afgedaal na onder. Die liber-
aliste was woelig met hulle breinspoeling, menser-
egte, skuldgevoelens wat gekweek is, valse inligting, 
gebeure uit verband ruk, ens., en het die mense op 
‘n dwaalweg gestuur waar hulle waardes in die slag 
gebly het. Die gevolge van liberale invloed kan van-
dag duidelik gesien word en dit geld nie net in ons 
land nie, maar dit het slegs betrekking op Blankes. 
Die ander is in elk geval ‘n verlore saak.

Waar daar veertig jaar gelede nog grense was tussen 
reg en verkeerd, is daar vandag net ‘n wollerige, grys 
gebied waar enigiets toelaatbaar is. Die gees van die 
tyd is nie meer gekoppel aan God nie, maar aan die 
ego, die eie ek, die mens self. ‘n Meisie word getak-
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seer op haar voorkoms, nie haar karakter nie, soos 
skoonheidswedstryde getuig. Dieselfde geld vir die 
mans. Jou waarde as mens word geskat volgens jou 
besittings, voorkoms en inkomste, nie volgens jou 
karakter en inbors nie. Ons het ‘n siek volk van plast-
iek geword, waardeloos en oppervlakkig. Siener het 
ons geslag “veragtelik” genoem.

Hierdie nuwe geslag, die Generation Y, is ons volk se 
toekoms, glo dit as u wil – hulle wat hulle vriende 
kies volgens hulle inkomste, die kleur maak nie saak 
nie, wat hulle ouers in ‘n ouetehuis sit en min of 
meer van hulle vergeet. Dis die geslag wat hardloop 
agter groot godsdiensbyeenkomste aan omdat hulle 
dink dis die pad hemel toe waar die lewe net nog le-
kkerder voortgesit word, dis ‘n geslag wat nie geleer 
word om te bewaar nie, maar om te verbruik. As ek 
nie meer van my vrou hou nie, dan kry ek nuwe een. 
Alles word gedurig met nuwe goed vervang en die 
oue gaan asblik toe. Dit is die geslag van ons toe-
koms. Hulle is ‘n verwarde geslag wat ervaar het hoe 
die samelewing om hulle inmekaar tuimel, hoe teg-
nologie die wêreld begin beheer en hulle toekoms 
aan dom, minderwaardige mense weggegee word.

Wat kan ons van Generation Y verwag? Geen mens 
weet nie. God se Woord sê ons sal deur kinders re-
geer word en wat anders is Macron van Frankryk? 
‘n Onverantwoordelike kind. En ons? Ons onverant-
woordelikheid is baie groter as syne. Ons het nie 
eens kinders oor ons aangestel nie, maar barbare 
van ‘n ander ras.

Hierdie gruwel van onverantwoordelikheid het in 
die Generation X era begin met sedelike verval toe 
dwelms en hippies ons strate getref het en toe daar 
op ons jammerhartigheid gespeel is soos ‘n kitaar. 
Mense het gedans op die maat van die bose lied-
jies van die liberaliste, dronk van hulle eie ego’s en 
beïndruk met hulle eie sogenaamde hoë moraliteit, 
skynheiligheid en belangrikheid.

Dwarsdeur die bekende geskiedenis van die wêreld 
het sedelike en morele verval die uiteindelike in-
eenstorting van ‘n beskawing voorafgegaan. Wan-
neer die mens hom nie meer aan morele en sedelike 
wette steur nie, is die skrif aan die muur. Dan volg 
oorlog en geweld omdat wetteloosheid ‘n houvas op 
die samelewing gekry het.

In ons beskawing vandag sien ons die morele en se-
delike verval voor ons oë plaasvind. Dan vra ‘n mens 
jouself af: Hoe ver kan dit nog gaan voordat alles in-
eenstort? Nie ver nie. Ons weet al van ‘human traf-
ficking’ en van gevaarlike dwelms, van korrupsie en 
bedrog, van seksslawe, rituele moorde, mishande-
ling en moorde op kinders, kannibalisme ... alles wat 
nie in enige ordentlike beskawing tuishoort nie. En 
wat kan nog erger wees as dit wat ons nou sien of 
beleef?

Die verval is reeds hier, ons wag net op die logiese 
gevolge ... ‘n vernietigende oorlog waarin biljoene 
mense hulle lewes gaan verloor omdat niemand be-
reid was om die bose gees van ons tyd te besweer en 
teen te staan nie. Solank die Christene nie terugkeer 
na God nie, solank hulle ander paaie soek en hulle 
eie boosheid ontken, sal die blanke beskawing se 
son ondergaan. Saam kan ons ‘n verskil maak, maar 
elkeen op sy eie bring net ons vernietiging gouer.

WIE SE SKULD IS ESKOM SE 
PROBLEME?
Volgens Dan Mashigo, die sogenaamde Hoofbestu-
urder van Eskom, is hulle bekommerd oor die toe-
name in kompetisie vir Eskom-kwaliteit steenkool 
deur kragstasies in Indië, Pakistan, Sri Lanka en Suid-
Korea. Hy sê dat Eskom nie langer ‘n kliënt van keuse 
is (client of choice) vir hulle graad steenkool nie, met 
sommige mynmaatskappye wat aandui dat hulle ver-
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skeie kopers oorsee het en dat hulle dit eerder daar 
van die hand sal sit omdat hulle goeie geld daarvoor 
betaal word – iets wat Eskom nie kan doen nie.

Wie se skuld is dit? Die swartes met hulle swak 
bestuursvernuf, korrupsie en diefstal.

Oor die afgelope paar jaar het ons toenemend ber-
igte ontvang oor Eskom en hulle manewales. Wel-
iswaar is sommige daarvan wolhaarstories, maar ‘n 
mens kan ook nie die baba met die badwater uit-
gooi nie, of hoe? Elke bewering moet die kans gegun 
word om waar of onwaar bewys te word.

Die volgende ‘datum’ waarna ons kyk, is Maart-
maand, die hele maand. Ons inligting sê dat Eskom 
nie langer as die einde van Maart staande gaan bly 
tensy iemand ‘n haas uit die hoed trek nie. Tipies 
van die swart nasie doen hulle niks om enigiets in 
stand te hou nie en miskien is die inligting hierdie 
keer in die kol.

Die berge as in die kragstasies wat met steenkool 
werk, het reeds ‘n hoogte bereid waar van die tur-
bines afgeskakel het. Die as moet weggewerk word 
en die skade herstel word. Die voerbande wat die 
as moet uit die kragstasie wegneem, staan lankal en 
werk nie meer nie. Of dit die geval by alle kragstasies 
is, weet ons nie, maar dis wel so by sommige van 
hulle.

Van die enorme kragopwekkers het ook reeds opge-
pak. Dis ‘n wonderwerk dat daar nog nie groter 
kragonderbrekings is nie. Eskom vat nou soveel die-
sel as wat hulle in die hande kan kry om kragopwek-
kers wat nog loop, aan die gang te hou. Hoe lank 
hulle daarmee sal kan volhou, is ‘n ope vraag.

DIE ‘GROEN DING’!
Terwyl ‘n vrou by die betaalpunt van ‘n kettingwinkel 
staan om te betaal, het die jong kassiere voorges-
tel dat sy haar eie sakke in die vervolg bring omdat 
plastieksakke nie goed is vir die omgewing nie. Die 
vrou het verskoning gevra en verduidelik: “Ons het 
nie hierdie Groen Ding gehad in my jong dae nie”.

Die Kassiere het gereageer: “Dis ons probleem van-
dag. Julle generasie het nie genoeg omgegee om die 
omgewing te bewaar vir toekomende geslagte nie.”

Sy was reg – ons geslag het nie die Groen Ding in 
ons dae gehad nie. Destyds het ons melkbottels, 
koeldrankbottels en bierbottels teruggebring na die 
winkel. Die winkel het hulle dan teruggestuur na die 
aanleg om gewas te word, gesteriliseer en hervul te 
word sodat hulle dieselfde bottels oor en oor kon ge-
bruik. Hulle het dus in werklikheid dit herbenut (re-
cycle). Ons het skryfpenne met ink hervul en ons het 
skeerlemme vervang in plaas daarvan om die hele 
skeermes weg te gooi omdat die lem stomp geword 
het.

Maar ons het nie die Groen Ding destyds gehad nie.

Destyds het ons ons babas se doeke gewas omdat 
ons nie die weggooi soort gehad het nie. Ons het 
ons klere aan ‘n wasgoeddraad droog gemaak, nie 
in ‘n energievretende masjien wat 2200 Watt opsluk 
nie. Wind en sonkrag het in werklikheid ons klere 
destyds droog gemaak. Kinders het klere van ouers 
boeties of sussies geërf, nie altyd splinternuwes nie.

Maar sy was reg. Destyds het ons nie hierdie Groen 
Ding gehad nie.

Destyds het ons nie eens TV in die huis gehad nie 
– nie een in elke kamer soos vandag nie. In die kom-
buis het ons met die hand geklits en gemeng omdat 
ons nie elektriese klitsers gehad het wat alles vir ons 
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gedoen het nie. As ons ‘n breekbare item verpak het 
om met die pos te stuur, het ons opgefrommelde 
koerant gebruik om dit te beskerm, nie polystyrene 
of bubble wrap nie. Destyds het ons nie ‘n enjin 
aangeskakel en brandstof gebruik om die gras te sny 
nie. Ons het ‘n grassnyer gehad wat jy moes stoot 
en wat met menskrag gewerk het. Ons het geoefen 
deur te werk en dus het ons nie nodig gehad om 
na ‘n gesondheidsklub te gaan om te hardloop op 
treadmills wat op elektrisiteit werk nie.

Maar sy was reg. Ons het nie die Groen Ding destyds 
gehad nie.

As ons dors was, het ons water uit ‘n kraan of fontein 
gedrink omdat die water skoon was in plaas daarvan 
om aan te dring op ‘n plastiekbottel wat ingevlieg 
is uit ‘n ander land. Ons het aanvaar dat baie kos-
soorte seisoenaal is en het nie verwag dat buite sei-
soen produkte duisende kilometers van rondom die 
wêreld ingevlieg word nie. Ons het kos gekook wat 
nie uit ‘n plastiekpakkie, blik of plastiekomhulsel ge-
kom het nie en ons kon selfs ons eie groente was en 
opsny en ons eie slaai maak.

Maar ons het nie destyds die Groen Ding gehad nie.

Destyds het mense ‘n bus of ‘n trein gehaal en 
kinders het fietsgery skool toe of anders geloop in 
plaas daarvan om hulle ma’s te verander in ‘n 24 uur 
taxi-diens. Ons het een elektriese punt in ‘n kamer 
gehad, nie ‘n hele bank van punte om ‘n dosyn ele-
ktriese toestelle van krag te voorsien nie. En ons het 
nie ‘computer gadgets’ gehad om ‘n sein te ontvang 
wat van satelliete 3 000 kilometer in die buitenste 
ruimte gestuur word net om uit te vind waar die 
naaste pizzaplek is nie.

Maar is dit nie hartseer dat die huidige geslag kla 
oor hoe verkwistend ons oumense was net omdat 
ons nie die Groen Ding gehad het nie?

PRAGTIGE KUSDORPE IN DIE 
WES-KAAP VERNIETIG DEUR 
BRANDSTIGTING
Vier kusdorpe in die Wes-Kaap is verwoes nadat 
renegaatplakkers brande gestig het uit blote straat-
boewery en omdat hulle ‘n dispuut met die stad-
sraad gehad het. Om dorpe af te brand is algemeen 
onder Suid-Afrikaanse swartes as hulle veronreg 
voel.

Miljoene rande se eiendomme is vernietig en inwon-
ers langs die kusdorpe moes hulle huise ontruim 
voor die vlamme wat aangeblaas is deur winde van 
tot 45 km/u. In ‘n stadium was die vure heeltemal 
buite beheer. Een en dertig blanke wonings is verni-
etig en 28 gedeeltelik beskadig net in die kusgebied 
van Overstrand in die Wes-Kaap. Meer as 12 800 
hektaar plantegroei is vernietig.

Ontruimings was in Betty’s Baai, Gansbaai, Karwy-
derskraal, Camphill, Bona Dea, plase aan die onder-
punt van Hemel-en-Aarde, gedeeltes van Northcliff, 
Eastcliff, Fernkloof Natuurreservaat en Hermanus-
Heights.

‘n Paar paaie is ook gesluit soos die R44 en R43, 
Mountain Drive en Magnolia Road, Hemel-en-Aarde 
Pad en Karwyderskraal. Die winde het versterk tot 
94 km/u omdat die brande hul eie winde veroorsaak 
het. By Overstrand het die wind teen 60 km/u ge-
waai.

Op Hermanus het die brand afgekom teen die heu-
wel  na die agterkant van die begraafplaas en dele 
van Hermanus moes ontruim word.

Hierdie verwoesting is veroorsaak deur swart Suid-
Afrikaners. Hulle het geen skuldgevoel en geen 
gewetenswroeging nie. Dit is ook nie die eerste keer 
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dat hierdie soort vernietiging op so ‘n groot skaal 
deur swartes veroorsaak is nie. Baie onlangs was dit 
George en Knysna wat deurgeloop het met baie mil-
joene rande se skade.

 Die brande in die Kaapse wynlande het duisende 
akker wingerde verwoes, die Knysnabrande het mil-
joene akker fynbos en tien woonhuise en besighede 
verwoes, met die Kaapstadse en die Wes-Kaapse 
brande is verskeie vragmotors aan die brand ges-
teek, honderde treintrokke is uitgebrand, asook die 
Kaapstad- en Pretoriase stasiegeboue is vernietig. 
Dit is alles gedoen uit nydigheid en/of deur politiese 
motiewe aangehits.

Die feit van die saak is dat Suid-Afrikaanse swartes 
‘n baie destruktiewe geaardheid het wat hulle apart 
van die res van Afrika en die wêreld plaas. Die nut-
telose plutokrate in die ANC regime doen niks om 
hierdie boewe te stop nie. Om die waarheid te sê, 
hulle ondersteun dit!

In Sjina word brandstigters tereggestel, in Amerika 
word hulle in die tronk gegooi, in Suid-Afrika kry 
hulle gratis kospakkies, ANC T-hemde, gratis behuis-
ing en dienste, asook ‘n kans om weer te stem. Hulle 
is ‘beskermde wild’.

Hulle sal ook nie ophou hiermee nie. Hulle voel niks 
en hulle is glo die “voorheen benadeelde slagoffers 
van apartheid”. Hulle is niks, hulle het niks nie en is 
verantwoordelik teenoor niks en niemand nie. Hulle 
sluip van lokasie tot lokasie en plakkerskampe en 
plak dan daar waar hulle leef van gratis koskaartjies 
wat voorsien word deur die werkersklas belasting-
betalers.

Hulle is die ANC se geheime stedelike ‘Derde Mag’ 
wat stede wat beheer word deur die opposisie, 
moet vernietig. Die liberale wêreld voel jammer vir 
hulle, want dis hulle plakkershutte wat aanhoudend 
gebruik word om sentiment aan te blaas in die me-
dia wanneer die ANC meer ‘donasies’ soek. Dit is die 

vloek wat die ANC met hulle saamgebring het 25 
jaar gelede.

Hulle gee vir niks om nie en vernietig potensiële 
inkomste en belasting van die dorpe deur besighede 
te vernietig. Hulle gee nie eens vir hulle eie om nie. 
Die feit dat beleggers wat werk en geld sou inbring, 
nou uit die land vlug, spesifiek as gevolg van hierdie 
soort swart mentaliteit, maak ook nie vir hulle saak 
nie.

Al wat saak maak, is swart lewes en swart ‘griewe’. 
En dit is juis hierdie ‘swart lewes’ wat die een groot-
ste vernietigende mag van die Suid-Afrikaanse ekon-
omie is. Honderde lewes en eiendomme is vernietig 
net omdat ‘n klompie swart plakkers ‘ongelukkig’ 
was. Hulle kry altyd iets om oor ‘ongelukkig’ oor te 
wees.

Daar moes lank gelede al stappe geneem gewees 
het teen hierdie kultuur van brand alles af wanneer 
jy lus het. Hierdie onbevoegde ANC regime sal egter 
eerder nuwe wette maak teen ‘rassisme’ en ‘haat-
spraak’ as om wette te maak wat stedelike terror-
isme aan bande te lê.

Die lafhartige Demokratiese Alliansie het nie eens 
die gebied besoek nie, geen hulp aangebied of hier-
die brandstigting veroordeel nie, maar kyk hoe vin-
nig reageer hulle as iemand “rassis!” skree.

Oor drie maande gaan daar gestem word en op 
hierdie oomblik sal geen politikus dit waag om ‘n 
piep te maak teen die geweld en vandalisme nie. 
Maar die idiote het baie te sê gehad oor daar-
die een insident in ‘n skool by Schweizer Reneke. 
White Nation skyrf daaroor: “Dit was blankes wat 
betrokke was en blankes se stemme tel niks nie, dus, 
het die vuil politici en media mal gegaan en die arme 
onderwyser beet gekry. Dit was die DA se Youth 
League wat die moeilikheid op Schweizer Reneke in 
die eerste plek begin het met ‘n vals tweet oor die 
kinders wat in groepies verdeel is.
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“Rassisme is ‘n baie meer strafbare kriminele oor-
treding as die totale verwoesting van baie mense se 
eiendom, asook ‘n baie groot deel van die land se 
toerisme industrie.”

En verder: “Dit is die baie siek verhaal van 
die Suid-Afrikaanse swartes se denke en dit 
sal uiteindelik daartoe lei dat Suid-Afrika bin-
nekort net nog ‘n verarmde nasie en ‘n bede-
laarsparadys sal word omdat dit ook nie saak maak 
nie – want net ‘black lives matter’ maak saak. 
”Sedert die verraderlike gespuis in die Nasionale 
Party die land aan die ANC Kommuniste in 1994 
oorhandig het, maak niks meer saak nie. Dit is waar-
om leiers soos Donald Trump na Suid-Afrika verwys 
as ‘n ‘Sh..hole’.

White Nation is heeltemal reg, niks maak meer 
saak nie. As ‘n hele lokasie afbrand en tienduisend 
swartes sit sonder kos of heenkome, maak dit regtig 
nie saak nie. Die Engelse het ‘n spreekwoord wat sê: 
What comes around, goes around. En vandag praat 
onsself van ‘as dit jou beurt is, is dit jou beurt’. Dit 
geld vir swart, wit, bruin en geel.

BOERVOLK SE VRYHEID KOM 
NADER
‘n Verregse ondergrondse netwerk wat bestaan uit 
lede van die Duitse elite kommando mag en militêre 
veterane, beplan om top politici te vermoor wan-
neer die orde in die land in duie stort, is in ‘n sensa-
sionele mediaverslag berig.

Volgens openbaringe deur Fokus het die Duitse poli-
sie ‘n geheime, verregse netwerk blootgelê wat be-
weer word ‘konkrete planne’ het vir wat hulle noem 
Dag X. Dit is die oomblik wat Duitsland se burgerlike 

orde in duie stort. Die ontstellende plan sluit in dat 
‘ongewenste’ politieke figure na ‘n afgeleë plek ge-
neem sal word waar hulle dan in ‘n massa sal afge-
maai word. 

Die name van die persone op die tref lys moet nog 
vasgestel word, maar daar word aanvaar dat Dietmar 
Bartsch, hoof van die Linkse Party se parlementêre 
groep, een van dié is wat uitgehaal sal word. Ons kan 
ook seker daarvan wees dat Angela Merkel se naam 
bo-aan die lys is.

Daar word gesê dat die verregse ondergrondse 
netwerk lede insluit van die KSK, die Duitse weer-
mag se elite spesiale operasie eenheid, saam met 
militêre en wetstoepassingsveterane. Hulle is ten 
volle voorberei op Dag X, hulle het reeds geheime 
wapens en ammunisie opslagplekke geskep, asook 
brandstofstoorplekke.

Maar soos in elke geheime organisasie van die 
regses, is daar altyd die rugstekers en verraaiers wat 
ter wille van ‘n bietjie applous hulle medemens aan 
die vyand sal uitlewer. Ook hierdie groep was nie 
daarvan gevrywaar nie.
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Om hierdie geheime groep te infiltreer, sou on-
moontlik gewees het as dit nie was vir een van hulle 
leiers nie. Klink dit bekend? Verraad word gewoonlik 
gepleeg onder leiers van ‘n groep omdat hulle die 
meeste kan bied en die meeste daarvoor in ruil kry. 
Volgens Focus was hierdie leier van die groep die 
“mees betroubare bron van inligting” vir MAD. die 
Duitse Militêre Inligtingsdiens.

Diegene van julle wat Siener van Rensburg lees, 
hou gerus die Duitser van die opposisie dop, Borne 
Hocke. Hy is ver regs en een van die kandidate van 
die AFD party, die derde grootste politike party in 
Duitsland. Dis weens sy volgehoue druk dat Merkel 
besluit het om haarself nie weer verkiesbaar te stel 
nie.

Ons weet Siener het die Duitsers gesien as “Blou” 
van kleur. Ek het nog altyd gewonder hoekom. In ‘n 
onlangse toespraak sê Bjorn Hocke dat hy Duitsland 
sal red van die immigrante krisis en Duitsland weer 
“Blou” gaan maak. 

Hierby het ‘n Nuwe Regse party die lig gesien, ge-
naamd die “Blou party”. En skielik kry Siener se 
gesigte weer nuwe betekenis. Blou wys toe al die tyd 
op “Regse Duitsland”  - wat dit verstaanbaar maak 
hoekom hulle ons eventueel gaan kom help. Alles in 
Europa sal momentum en spoed kry na die vervull-
ing van die ou man se gesigte.

Dis net ‘n kwessie van tyd of die heer Bjorn Hocke 
gaan die traktate van 1914 onder oë kry.

EMMANUEL MACRON – VER-
RAAD TEEN DIE BLANKE
Enoch Powell het eenkeer gesê: “Om te sien en nie te 
praat nie, is die grootste verraad.” Erger as dit is om 
te sien, te weet, te praat en dan in elk geval vernieti-

gend op te tree. Angela Merkel, Blanke Renegaat het 
dit in 2015 gedoen toe sy ‘n massa immigrante vloei 
in Europa in verwelkom het, jare nadat sy verklaar 
het dat multikulturalisme misluk het.

En toe het hierdie jaar se renegaat, Emmanuel Ma-
cron, minder verskoning as Merkel. Hy is duidelik 
gewaarsku oor die gevolge van massa-immigrasie, 
maar het steeds ‘n katastrofiese beleid op sy mense 
afgedwing – selfs in die aangesig van mislukking en 
woedende teenkanting.

Hy het sy kritici aanvanklik gedurende die eerste 
maande verras. Dit het gelyk of hy ‘n ander soort lib-
erale politikus is. Vroeg reeds het hy vriende gemaak 
met Donald Trump wat gelyk het of hy baie meer op 
sy gemak met Macron was as met Angela Merkel.

Macron het die vakuum in die Franse politiek wat 
geskep was deur die afwesigheid van ‘n monargie, 
bepeins, asook die noodsaaklikheid van sterk leier-
skap. Alhoewel dit gelei het tot ‘n mate van kritiek, 
het Macron ook probeer om beide die waardigheid 
van sy amp en politiek in die algemeen te herstel.

Aanvanklik het hy die regses se verbeelding aangegr-
yp. Hy het bv. gesê dat die sogenaamde “Marshall 
Plan for Afrika” nie gaan werk nie. Daar moet ‘n plan 
gemaak word met die hoë geboortesyfer in Afrika. 
Hy was uit alle oorde beskuldig van kolonialisme, 
imperialisme en natuurlik ook rassisme, insluitend 
deur die veronderstelde konserwatiewe National 
Review. Hy het die verskil tussen ekonomiese mi-
grante en asielsoekers verdedig en op immigrasie 
toegesak op maniere wat sommige joernaliste as 
“brutaal” bestempel het.

Hy het ook ‘n wet deur die Parlement geloods wat 
die deportasie van mislukte asielsoekers verhaas het. 
Hy is deur sommige nasionaliste daarvan beskuldig 
dat hy nie sterk genoeg is nie. Oor die ‘vlugteling-
kwessie’ het hy in ‘n onderhoud gesê dat as daar ‘n 
gekoördineerde benadering jare gelede al was, “sou 
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ons nooit nodig gehad het om te handel met daar-
die eerste vlaag uit die Balkan wat toegelaat het dat 
miljoene “vlugtelinge” Europa binnegekom hetnie”.

So het Macron die beleid geïdentifiseer wat die EU 
kon red. Baie joernaliste het hom dan ook die ‘red-
der van die EU’, van nasionalaisme en die verregses 
genoem.

Steve Sailer het herhaaldelik gesê dat die EU meer 
gewild sal word as dit migrasie kan stuit. Dit sou ook 
beteken dat die EU pro-Europeër sal wees in plaas 
van pro-Siriër, pro-Afganistanner en pro-Eritean.

Op die oomblik is die EU net ‘n klomp bureaukrate 
wat Europese volkstate gestroop het van hulle soew-
ereiniteit, wat hulle patriotte onderdruk en soos 
kleinsielige tiranne regeer. Terwyl hulle die ergste 
eienskappe van ‘n empire aangryp, tree hulle op op 
maniere wat heeltemal vreemd is aan die mense oor 
wie hulle regeer. Dit is soos om te leef onder ‘n raad 
van verskeie koördineerders wat die mag het van 
Napoleon Bonaparte.

Die meeste voorstanders van die Blanke ondersteun 
nasionalisme en om die EU se mag te verminder, in-
dien nie om heeltemal weg te doen daarmee nie. 
Sommige van hulle erken die voordele van die EU 
soos die geldeenheid, vrye beweging oor grense en 
die moontlikheid van ‘n gemeenskaplike verdedig-
ing. Behalwe vir Italië ondersteun al die ander Eu-
ropese volke die EU en glo dat hulle voordeel daaruit 
getrek het.

Die EU se huidige benadering tot immigrasie is sinies, 
met lande wat probeer om ongewenste migrante af 
te smeer aan mekaar terwyl hulle skynheilig praat 
oor kollektiewe verantwoordelikhede. Die Eu se 
howe probeer state soos Hongarye en Slowakye 
dwing om honderde duisende onwelkome swartes 
in te neem.

Hierdie migrante sou in die eerste plek nie in Eu-

ropa gewees het as dit nie was vir Angela Merkel se 
eensydige besluit om die Derde Wêreld vlugtelinge 
te verwelkom of die besluit deur verskeie Westerse 
regerings om Moammar Gaddafi se regering omver 
te werp nie. Daarin het ook George Soros ‘n sterk 
hand gehad.

Soos dit nou bestuur word, is die EU ‘n beskawing-
sselfmoordverbond. En tog grom die meeste state 
binne die EU, maar verduur alles omdat hulle nie die 
voordele wil verloor nie.

Daar was dus ‘n werklike opening vir Macron as hy 
ernstig was oor die hervorming van die EU. Met 
‘common sense’ en grensbeheer en ‘n gesament-
like benadering tot die keer van migrasie, kon Ma-
cron die EU omgedraai het in ‘n beskawingsverde-
digingsverdrag. Dit kon beteken dat Macron meer 
geloofwaardigheid kon kry deur te druk vir ‘n groter 
Europese sentralisasie en selfs ‘n Europese weer-
mag en so dalk sy kwasi-inperialistiese pretensies 
vervul. Dit sou ook baie van die steun vir populêre, 
anti-immigrant politieke partye ingebring het.

Hy het dit egter nie gedoen nie, waarskynlik om-
dat hy nog te jonk is en nie opgewasse vir die taak 
nie. In plaas daarvan om hierdie weg te volg, het hy 
homself benoem as die opvolger van Angela Merkel 
(grootheidswaan a.g.v. sy jeug).

Macron is nog te jonk en onervare om die slaggate 
te sien, asook die slagysters wat vir hom gestel word. 
Daarby het hy ‘n enorme ego wat sy foute aanblaas. 
Hy het vyande gemaak van Italië omdat hy geweier 
het om van hulle ongewenste migrante in Frank-
ryk in te neem, asook van Hongarye toe hy van die 
land verwag het om hulle grens vir migrante oop te 
stel. Orban het geweier. Na die Italiaanse verkiesing 
in Maart 2017, het die Washington Post se redak-
teursforum hom aangemoedig om soos bevrydings-
demokrasie toe te pas, wat natuurlik belaglik is. En 
in April het hy in sy toespraak voor die VSA Kongres 
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isolasionisme (onttrekking en nasionalisme), veroor-
deel. Hy was dus voortvarend en skokkend ondiplo-
maties.

Daarna het hy op sy pad gekom in Augustus (met wie 
se hulp en aanmoediging?) en gesê dat hy nie ‘n duit 
sal toegee aan nasionaliste en hulle wat haatspraak 
voorstaan nie. In September het hy gedreig dat hy 
fondse sal weerhou van die lande wat nie migrante 
wil inneem nie. Nogal verstommend aangesien 
Frankryk daarvoor bekend is dat hulle gereeld mi-
grante weier en hulle op Italië aflaai.

Ook in September het sy kantoor ‘n harde hou gekry 
toe hy afgeneem is waar hy met twee jong swart 
mans in Saint-Martin verkeer. Die een wys sy mid-
delvinger vir die kamera. Dit laat die jong Fransman 
se lesing oor respek belaglik lyk. Hy het geweier om 
verskoning te vra en selfs van die geleentheid ge-
bruik gemaak om Marine le Pen aan te val in self-
geregverdigte terme: “Ek is lief vir al die kinders van 
die republiek, maak nie saak wat die probleme van 
hulle verlede is nie.” Hy verwys na die swarte se bot-
sing met die gereg en ‘n jaar na die voorval is een 
van die twee swartes deur die polisie gearresteer vir 
die besit van dwelms.

Is Macron se raadgewers ook pas uit die skool of het 
hulle opdrag gekry om hom oor te haal na ver links? 
As dit geval is, het hy voete van klei en kan ‘n mens 
hom afskryf wat die Blanke Weste betref. Uiteindelik 
sal gebeur soos Siener gesê het – dat Blanke Chris-
tene uit Europa hierheen gaan vlug om weg te kom 
van die euwels, vervolging en geweld.

HONGARYE MENG NIE BEVOLK-
INGS NIE
Hongarye was ‘n verloorder in die twintigste eeu, 
maar is gedetermineerd om ‘n wenner te wees in 

die 21ste eeu, het Eerste Minister Victor Orban gesê 
in ‘n Kersfees-onderhoud wat gepubliseer is in die 
dagblad Magyar Idok.

“Daar sal verkiesings wees in 2019, maar ons kyk 
na 2030. Danksy agt jaar van gesamentlike pogings, 
is ons nou aan die begin van ‘n nuwe era en ek is 
daarvan oortuig dat ons nie alleen begin het op ‘n 
opwaartse pad nie, maar ons sal ons doel bereik.”

In kommentaar op onlangse protesoptogte deur die 
opposisie, het hy gesê dit is ‘n area waar gevegte 
onderweg kan wees selfs op Kersaand en protesop-
togte is deel van demokrasie. nogtans is dit nie van 
toepassing op geweld, vernietiging en vandalisme 
nie, het hy bygevoeg.

Dis maklik om die situasie na waarde te bepaal: Die 
regering staan vir werk, familie en sekuriteit en die 
opposisie se beleid staan vir die teenoorgestelde, 
het Orban gesê. Kalmte mag aan die een kant staan 
teen aggressie, geweld, steun vir migrasie en belast-
ingverhogings aan die ander kant, het hy bygevoeg.

Diegene wat beswaar maak teen die onlangs aan-
vaarde wysiging van die arbeidskode, werk in werk-
likheid teen die werkers omdat die wysiging die 
werkers se belange dien en die effek sal hoër lone 
wees, het Orban gesê en bygevoeg dat “in teenstel-
ling met opposisie leuens” sal die hoër lone deur 
werkgewers maandeliks betaal moet word op die-
selfde manier as in die verlede.

Die enigste beweging deur die regeringsalliansie se 
tweederde parlementsmeerderheid wat die oppo-
sisie bereid sal wees om te steun, sal die regering 
se bedanking wees, het hy gesê. Die opposisie het 
selfs steun vir die verhoging in tuisversorging verw-
erp, hulle het konstruktiewe samewerking verwerp, 
want hulle wil die regering op enige moontlike mani-
er oorneem, was sy woorde. Maar slegs die kiesers 
het die reg om ‘n regering te verwyder en die vol-
gende keer wat dit moontlik sal wees, is in 2022.
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In sy kommentaar op die situasie in Europa het hy 
gesê groot Westerse lande ‘eksperimenteer’ met die 
ontwikkeling van ‘n gemengde beskawing en “hulle 
dink Christen Europa moet verander word in Chris-
ten-Moslem Europa”. Sentraal-Europa het egter 
besluit om nie met hierdie eksperiment te begin nie 
as gevolg van die feit dat die risiko’s wat daarmee ge-
paardgaan, buitengewoon hoog is, het hy bygevoeg.

“Ons wil nie hê dat ons land bewoon moet word deur 
‘n gemengde bevolking nie en daarom beskerm ons 
ons grense en bied ons teenkanting teen migrasie. 
Almal kan sien dat die Weste nie ons besluit respek-
teer nie ... Hulle gebruik die Hongaarse weerstand 
as ‘n instrument. George Soros en sy netwerke ver-
dra nie die weglating van Sentraal-Europa uit hulle 
groot gemeenskapstranformasie-eksperiment nie ... 
Die Europese Parlementêre verkiesings sal ‘n myl-
paal wees in hierdie geveg, want dit sal ‘n magstryd 
insluit tussen politieke magte wat Christen-Europa 
beskerm en hulle wat migrasie voorstaan. ‘n Histo-
riese situasie sal daaruit ontwikkel waarin Hongarye 
nie net vir homself baklei nie, maar ook vir Christen-
Europa.

“Migrasie bring uiterste risiko’s en die saamwoon 
van verskillende beskawings bring probleme wat Eu-
ropa dalk nie die hoof sal kan bied nie.

“Demografie is ‘n lewensbelangrike strydvraag en 
die Hongaarse regering doen alles in sy vermoë om 
gesinne te versterk omdat ons glo dat gesinne die 
sleutel is tot die voortsetting van die Hongaarse 
geskiedenis en die toekoms van die volk.

“Ons Hongare kan net op onsself staatmaak. Dit is 
waarom ons ‘n nasionale konsultasie vir gesinne van 
stapel gestuur het. Ek beskou dit as die ernstigste 
saak op die agenda van Hongaarse politiek.”

Hongarye situasie is in skrille kontras met ons eie. 
Hier word die Blanke Christen geleidelik verder uit-
geskuif tot waar hy nie een smeer sal kan oorleef nie. 

Ja, dis ‘n manier van volksmoord, maar die Blanke 
Christen het iets wat geen ander volk op aarde het 
nie – ons het die Lewende God aan ons kant en ons 
weet vir seker dat ons behoue deur hierdie gemors 
sal kom. Maar wat dan?

Gaan daar weer mense wees wat kampvegeters vir 
Kleurlinge en Swartes is?  Gaan ons op ‘n pad ged-
wing word waar ons weer ‘n keer, vir die derde keer, 
in ‘n oorlewingstryd gewikkel gaan wees teen volke 
van ander rasse?

Victor Orban gebruik sy gesonde verstand wat baie 
meer is as wat ons kan sê van al ons regerings sed-
ert die Tweede Vryheidsoorlog. Van daardie tyd af 
al was daar ‘n versteekte agenda. Verwoerd se plan 
van Bantoestans en grensnywerhede sou nie gewerk 
het nie. Ons blankes sou in elk geval die swartes se 
slawe gewees het.

Die beste en enigste beleid is GEEN persoon van ‘n 
ander ras of volk binne jou grense nie en dié daar 
buite, moet vir hulleself sorg. Hulle kan kom toer 
en vakansie hou, maar hulle mag nie grond besit of 
verblyfreg kry nie. Die enigste taal sal Afrikaans wees 
en geen persoon van ‘n ander volk mag ‘n besigheid 
in ons land bedryf nie. Die grense sal TOE wees, by 
hawens en lughawens sal vreemdelinge voorgekeer 
word en teruggestuur word na waar hulle vandaan 
kom. En laastens sal niemand ooit weer stemreg kry 
soos ons dit vandag ken nie. Dis die antwoord.

Siener het gesê dat mense uit die land gaan padgee 
omdat die ‘wette te streng’ is. Dis reg. Laat hulle 
gaan. Hier sal nie meer lokasies wees waar mans ge-
selskap kan gaan soek nie en dan pryk daar ‘n vier-
kleur op sy modderskerm en hy noem homself trots 
‘n BOER nie.
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POETIN WAARSKU OOR DERDE 
WÊRELDOORLOG
Die jaar 2019 het aangebreek, ‘n jaar wat in sowel 
finansieel-ekonomies, maatskaplik as geopolitieke 
opsig nog heftiger gaan wees as 2018. Die pro-
gressiewe Amerikaanse veteraan analis, Stephen 
Lendman, skryf dat “Washington streef na opper-
mag onder die Republikeine en die ondemokratiese 
Demokrate die grootste bedreiging vir wêreldvrede 
en die oorlewing van die mensdom is.” Dis nie ver-
niet dat die Russiese President Poetin weereens ge-
waarsku het teen ‘n moontlik kernoorlog wat deur 
Amerika veroorsaak gaan word nie.

Amerikaanse neokons wil die hele wêreld, ook Rus-
land en Sjina, oorheers. Lendman gee nie soseer 
Trump as die neokons die skuld vir die lewensgevaar-
like situasie wat wêreldwyd ontstaan het nie. Na-
sionale Veiligheidsadviseur, John Bolton, beskou di-
plomasie as tydvermorsing en is ‘n groot voorstander 
van voorkomende militêre aanvalle op Iran en 
Noord-Korea.

Onder druk van die ongenaakbares soos Bolton, 
asook Minister van BuZa, Mike Pompeo, het die VSA 
hulle onttrek uit kernverdrae met Iran, en dreig hulle 
ook om die verdrag van 2010, waarin ‘n magsver-
mindering van strategiese kernwapens bespreek is, 
nie in 2021 te hernu nie.

“Alles is ‘n deel van Washintong se oorlogsagen-
da,” meen Lendman. “Hulle wil al die lande van die 
wêreld kolonialiseer en beheer. Hulle belangrik-
ste doel is om Rusland, Sjina en Iran te verander in 
vasaalstate en so die enigste bedreiging vir Wash-
ington se wêreldwye hegemonie uit die weg te ruim. 
Politiek uit Washington bedreig ons hele beskawing 
op die planeet.”

Poetin het gewaarsku dat “die afbreek van die wap-
enbeheer-sisteem” en Washington se geo-politieke 
agenda “kan lei tot die vernietiging van die totale 
beskawing en miskien selfs ons planeet.” Die einde 
van die nuwe verdrag sou volgens die Russiese Presi-
dent “baie sleg vir die hele mensdom wees omdat 
ons dan in ‘n baie gevaarlike gebied sal inbeweeg.” 
Hy het tewens herhaal dat Rusland geen behoefte 
het aan die verkryging ‘n unilaterale voorsprong 
nie... Ons probeer om die balans te behou en ons 
veiligheid te verseker.”

Lendman sê weer: “Die VSA het ‘n eksterne 
bedreiging nodig om die NAVO-eenheid te bewaar 
... en wat oorheersing oor die wêreld betref, weet 
ons waar die hoofkwartier is wat dit probeer doen 
en dit is nie Moskou nie.”

Volgens Lendman het Trump vanaf die oomblik dat 
hy die Withuis betree het, geforseerd gewerk met 
die “duistere kragte om hom heen, waardeur alle 
kanse op verbeterde verhoudings met Rusland (een 
van die beloftes van Trump se verkiesingsveldtog) 
voorkom word en die saak het juis op onheilspellen-
de manier na die anderkant gegaan.”
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Poetin het gesê verder: “Ons sal elke aggressor met 
kernwapens vernietig.”

In Oktober 2018 herhaal Poetin dat Rusland vrede 
wil hê en geen enkele voorneme het om ander lande 
voorkomend aan te val nie. Maar teen enigeen wat 
Rusland sonder rede aanval, “is ons gereed om kern-
wapens te gebruik. Die aggressor moet besef dat 
vergelding onvermydelik is, dat hy vernietig sal word. 
En ons, die slagoffers van aggressie, sal as martelare 
hemel toe gaan, maar hulle sal eenvoudig sterf om-
dat hulle nie eens die tyd sal hê om berou te hê nie.”

Die Kremlin het ook verklaar dat as die Weste die 
INF-verdrag vir middel-afstand missiele opsê, Rus-
land missiele op die eventuele nuwe (Amerikaanse) 
missiele in Europa sal rig waardeur daar ‘n nuwe 
wapenwedloop sal ontstaan. Trump se hande is 
gebind deur byna die hele Kongres.

Lendman sê: “Poetin begryp dat ongeag hoeveel 
Trump ook al ‘n voorstander is van die normaliser-
ing van betrekkinge, is sy hande gebind die Russofo-
biese regime ongenaakbares en byna die hele Kon-
gres” wat inderdaad die nuwe wapenwedloop wil hê 
en van plan is om enorme somme geld daaraan te 
bestee.

“Rusland berei homself voor met ‘n beperkte deel 
van die begroting wat die Pentagon het (Die VSA 
spandeer tien maal soveel aan verdediging) om 
hulleself effektief te verweer teen die enorme 
gevaar wat Washington bied.”

Rusland doen dit met groot sukses, want hulle het 
superwapens vervaardig wat die beste Amerikaanse 
wapens oortref. Dit sluit in die avant-garde hiperson-
iese (kruis-) missiel wat ruim 30 000 km/u kan vlieg, 
mee kernkoppe kan saamneem wat op afsonder-
like doelwitte gerig kan word en tydens die vlug van 
rigting kan verander. Die VSA het niks wat hierdie 
missiele kan onderskep nie, waardeur die Ameri-
kaanse afweersisteem nutteloos is.

 Die skrywer van die artikel eindig met: “Daarom 
is dit die enigste sinvolle beleid om te streef na 
wêreldvrede. Die alternatief, die Russiese pad wat 
die Weste onder dwang van die VSA kies, waag die 
vernietiging van alle lewe op aarde.”

Die inligting in die artikel is goed, maar die kommen-
taar is heeltemal van koers af. Die skrywer is duidelik 
‘n voorstander van demokrasie en terwyl ‘n mens 
die artikel lees, besef jy met hoeveel sluheid die lib-
eraliste te werk gegaan het om die wêreld ‘n kous 
oor die kop te trek. Die artikel bewys hoe maklik dit 
is om mense met woorde te beïnvloed.

Almal wat oë en ore oop het, weet dat Poetin nie 
oorlog soek nie, dat hy probeer om dit af te weer, 
selfs met dreigemente. Aan die anderkant is die lib-
eraliste (demokrate) hard aan die werk om almal 
wat in hulle pad na wêreldoorheersing staan, te de-
moniseer soos wat die skrywer van die artikel doen 
en mense glo dit.

Trump soek nie oorlog nie, hy doen alles in sy ver-
moë om dit te verhoed en die Kongres staan agter 
hom.
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