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Goud- en platinummyne in Suid-Afrika illustreer die Albert 
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ingenieur en nywerheidskenner Roger Dixon, op ‘n Afrika-
mynbou-netwerk byeenkoms opgemerk het.



2

INDEX

MYNE: ‘N MILJOEN ARBEIDERS SONDER WERK 4

DIE ANC SE LEUENS 5

BLANKES GEBLAMEER VIR SWART KROTBUURTE 9

VERRAAD OF POLITIEKE SKELMS? 11

AARDVERWARMING: ‘N FOEFIE VAN DIE CIA 13

POETIN: DIE EINDE VAN DIE LIBERALIS HET AANGEBREEK 15

STAATSAMPTENARE MOET OPDOK OM ESKOM TE RED 18

AANVALSWAPENS WORD MET TAXI’S VERSPREI 19

Jaargang 23 (Julie 2019)Die VAANDELDRAER

Navrae: info@vaandel.co.za

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

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


3

“Die wyse waarop die Europeërs hulle herkoms-, 
taal-, kultuur-, godsdiens- en volkstrots sonder enige 
teenprestasie prysgegee het net om die onwettige, 
bloedsuier- immigrant ter wille te wees, is niks an-
ders as verraad nie,” skryf ‘n bekende professor aan 
die Birmingham Universiteit onder die skuilnaam 
Stephen Jenkins. Hy erken dat as hy sy eie naam sou 
gebruik, hy nie net deur sy kollegas veroordeel sou 
word nie, maar dat hy moontlik ook sy pos kan ver-
loor.

“Die eens superieure Westerse beskawing met sy 
ongeëwenaarde kulturele waardes  het in harmonie 
met die Mandela-era geleidelik onder druk van die 
barbaar uit Afrika en die Ooste verkrummel en lê 
vandag aan skerwe.

“Maar dit was nie net verraad teen alles wat hulle 
voorvaders geskep, georden en tot stand gebring 
het nie, ook hulle bloedeie familie en landgenote 

se belange word op die altaar geoffer, want vandag 
is hierdie onwettige immigrante se belange heel bo 
aan die lys.

“Ons moet voor sy god buig,” sê die professor.

“Sy vreemde kultuur het die norm geword.

“In ons skole word die kinders volgens húlle voor-
skrifte opgevoed.

“Sekere stedelike gebiede is vir ons as landsburgers 
verbode – self die polisie waag dit nie om daar in te 
gaan nie.

“Ons vrou mag nie meer in tradisionele Westerse 
kleredrag op straat verskyn nie, of hulle word gemo-
lesteer en die skuldige barbaar vrygespreek.

VAN DIE 
REDAKTEUR
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Hy het verduidelik dat die tipiese Suid-Afrikaanse 
myn se ondergang is die toenemende dieptes, 
versengende temperature, verminderde ontginning-
syfers en lang ure wat vermors word om by boor-
plekke uit te kom, en ondanks dit alles het die myn-
boumetodes of die organisatoriese strukture oor die 
jare niks nie verander nie.

Daarbenewens het die myne hardnekkig volgehou 
met verouderd metodes, ten spyte daarvan dat 
produksie, veral goudproduksie, sedert 1999 skerp 
gedaal het.

Dixon onthou gevalle waar hy meer as twee uur 
lank saam met masjienoperateurs moes loop voor-
dat hulle by hul boorplekke kon uitkom. “Twee uur 
soontoe en twee uur terug – en die skof is agt uur... 
jy het nie ‘n genie nodig om jou te vertel wat met 
produksie gebeur nie,” het hy gesê.

Roger Dixon

Hy het verder daarop gewys dat gemiddeld 10% van 
die skofpersoneel altyd op ‘n gegewe tydstip afwesig 
is, wat as gevolg van die ure wat verlore gaan en die 
algemene afname in produksie, ‘n resep vir ‘n ramp 
is.

“Wat huisvesting betref, kry hulle voorkeur bo die 
plaaslike inwoners.

“En daar is geen weerstand nie. Inteendeel, hierdie 
ongewenste invallers geniet die steun van die libera-
le denkers in ons midde en is vry om te doen en te 
kom en gaan soos hulle wil.” 

“Maar die finale stryd het so pas begin: aan die kon-
serwatiewe kant van die spektrum is daar ‘n ontwak-
ing besig om plaas te vind, veral in die politiek waar 
regdenkendes besig is om die oorhand te kry en die 
liberaliste se doodsklok al hoe harder begin lui...”

Tot sovêr die geagte professor se striemende aanval 
op sy mede-Europeërs.

Kommentaar: In aansluiting hierby het pres. 
Wladimir Poetin op die vooraand van die G20-
beraad in Osaka, Japan, prontuit aan die Financial 
Times gesê die einde van liberalisme – die domi-
nante Westerse ideologie sedert die einde van die 
Tweede Wêreldoorlog in 1945 – klop met die op-
bloei van konserwatiewe leiers soos Amerika se pre-
sident Donald Trump, Hongarye se Viktor Orban, 
Matteo Salvini van Italië en die Brexit-opstand in die 
VK. Liberalisme se paadjie is besig om dood te loop,” 
het hy gesê en bygevoeg: “Liberaliste kan nie meer 
soos in die afgelope dekades vir enigiemand dikteer 
wat om te doen nie.”

MYNE: ‘N MILJOEN ARBEIDERS 
SONDER WERK
Goud- en platinummyne in Suid-Afrika illustreer die 
Albert Einstein-aanhaling oor kranksinnigheid, het 
die raadgewende ingenieur en nywerheidskenner 
Roger Dixon, op ‘n Afrika-mynbou-netwerk byeen-
koms opgemerk het.
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Met Anglovaal in die 1990’s, waarby Dixon gewerk 
het, het hy opgemerk dat die kundiges die beste 
praktyk toegepas het deur gemeganiseerde myne 
in Kanada, Ierland en Australië se voorbeeld te volg. 
Verder het die maatskappy die “regte” aansporings 
toegepas, en sodra die myn se produksie gestyg het, 
is die aansporingskema verander na een gebaseer 
op die hoeveelheid goud wat geproduseer word.

Hy het bygevoeg dat die gemiddelde werker nie in 
die minste belangstel in die moontlike voordele van 
meganisasie nie.

By Lonmin in die vroeë 2000’s het Brad Mills probeer 
om sy visie te implementeer, hy het so ver gemaan 
as om saam met ‘n vervaardiger van oorspronklike 
toerusting te werk en miljoene op navorsing te span-
deer. Dixon meen dat dit suksesvol kon gewees het 
as hy samewerking binne die organisasie gehad het, 
veral met die direksie.

Mills se idee was gesond, maar hy het geen onder-
steuning gehad van ‘n raad wat teruggedeins het vir 
die kostestruktuur nie.

Kommentaar: Soos ons reeds vroeër berig het, het 
die doodsklok vir Suid-Afrika se mynboubedryf ge-
lui...

DIE ANC SE LEUENS
Zuma het beweer dat die 1913 Grondwet swartes 
van hulle grondeiendom ontneem het. Soos al die 
nonsens wat hulle praat, is dit ook maar net nog 
‘n infame leuen. ‘n New Observer korrespondent, 
Yochanan, skryf dat dit ook net deel vorm van die 
vier kernleuens oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis. 
Yochanan se opmerkings was die volgende:

“Leuen nommer een: Daar word algemeen in Suid-
Afrika geglo dat die Naturelle Wet van 1913 swartes 

Dixon het ook gesê dat die Mynbouhandves beleg-
gers totaal afskrik, en dat dit, in kombinasie met ‘n 
523% toename in elektrisiteitskoste vir mynmaat-
skappye die afgelope jare, asook onderinvestering 
in mynnavorsing, beteken dat, veral goudmyne, nou 
die einde van die tonnel bereik het.

Hy het bygevoeg “daar moet ‘n besef van alle bel-
anghebbendes wees dat as hulle nie nou dringend 
gesamentlik aksie neem nie ... kyk ons na ‘n miljoen 
plus werksgeleenthede wat binnekort verlore sal 
gaan”.

Dixon het dit alles in ‘n voorlegging oor meganisa-
sie gemaak. Hy het sy ervaring in diepvlakmynbou 
gebruik om die vereistes vir die implementering van 
‘n suksesvolle gemeganiseerde operasie in Suider-
Afrika uiteen te sit.

Hy het die belangrikheid van visie in die myn-
boubedryf, beklemtoon. ‘n 20-jaar strategiese visie 
wat die lewe van myne, die verwagte produksie, die 
toekomstige werksmag oorweeg; daar sal ook gekyk 
moet word waar die werkers vandaan sal kom, wat-
ter vaardighede hulle sal hê, hoe die maatskappy sal 
lyk en hoe dit sal funksioneer.

Hy het daarop gewys dat toekomstige suksesvolle 
meganisasie, die herontwerp van infrastrukture ver-
eis. Stelsels moet ook aanpasbaar en prakties wees 
en aansporings effektief.

Hy noem vier meganisasieprojekte wat verskillende 
grade van sukses gehad het. Die program wat in die 
laat 1980’s deur Johannesburg Gekonsolideerde 
Beleggings (JGB) geïmplementeer is, het uiteindelik 
beperkte sukses behaal omdat JGB die bestaande in-
frastruktuur aangepas het, maar wat nie ideaal was 
nie. Daar was geen organisatoriese herstrukturering 
nie, en “in wese het hulle ook die verkeerde span 
gekies”.
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uitgeskuif het na reservate (7% van die land) en hulle 
verhoed het om grond in blanke gebiede te koop. 
Ook dat swartes gewelddadig na hierdie reservate 
verwyder is en dat hierdie reservate (of tuislande) 
op die slegste dele in die land was met geen min-
erale rykdom nie en dat blankes al die beste grond 
en minerale vir hulleself gehou het.

“Nou, as ek ‘n swartman was sou ek dalk ook graag 
hierdie mite wou glo, want dit sou my van ewige 
slagofferstatus verseker en kompensasie vir geslagte 
vorentoe. Ongelukkig is dit ‘n blatante leuen en kan 
toegeskryf word aan die onvermoë van joernaliste 
en historici van ons tyd om te kan lees of regskun-
dige terme te verstaan.

“Swart stamgebiede, is deur die 1913 Grondwet ge-
waarborg en nie gedefinieer nie. 

“Die waarheid lyk soos volg: Eerstens gaan die groot-
ste platinum reserwes in die wêreld deur die voorma-
lige swart tuisland, Bophuthatswana in die Noord-
wes provinsie. Die voormalige Nasionale regering 
het geen probleem daarmee gehad om dié gebied 
aan die Tswanas toe te staan vir selfregering nie – al 
het hulle reeds ‘n massiewe grondgebied gehad, nl. 
Botswana, wat deur die Britte aan hulle gegee is. Dit 
was oorspronklik deel van Suid-Afrika en is genoem 
Bechuanaland wat gestig is op 31 Maart 1885.

“Swartes het verder twee ander massiewe stukke 
grond van die Britte ontvang naamlik Lesotho en 
Swaziland. En daar gaan die 7%!

“Tweede Leuen: Swart tuislande is geleë op die 
swakste dele van Suid-Afrika.

“Die waarheid: “Wanneer mens die reënvalkaart 
van Suid-Afrika van nader bekyk, sal enigeen met 
‘n basiese kennis van Suid-Afrika vir jou kan sê dat 
die grootste deel van Suid-Afrika die Karoo genoem 
word. Dit is ‘n semi-woestyn wat vergelyk kan word 
met Arizona of die Nevada-woestyn in die VSA.

“Swartes het nog nooit eens in hierdie gebied in-
gegaan nie, laat staan nog om hulle daar te vestig. 
Blankes het dit omskep in suksesvolle skaapplase 
wat wol en vleis van wêreldgehalte produseer.

“Swart ‘nedersettings’ word gevind aan die noorde-
like en oostelike kuste van Suid-Afrika. Die Ooskus 
het ‘n subtropiese klimaat en die noorde ‘n grasv-
lakte klimaat met somerreënval en donderstorms. ‘n 
Uitsondering hiervan is die Wes-Kaap met ‘n Medi-
terreense klimaat en winterreënval.

“Die noordelike en oostelike dele van Suid-Afrika 
(Natal) met sy pragtige groen graslande en vrugbare 
grond is waar die swartes uiteindelik saamgesmelt 
het en dit is die gebied wat hulle vir hulleself gekies 
het. Hulle uiteindelike tuislande kon gevind word op 
die grond wat hulle bewoon het uit eie vrye wil.

“Die derde leuen: Swartes is inheems aan Suid-Afri-
ka en het hulle eerste daar gevestig.

“Die waarheid: Swartes in Suid-Afrika vertel vandag 
dikwels vir die Afrikaners en ander minderhede soos 
die Kleurlinge, Indiërs, Sjinese en Jode, om aan te 
pas by hulle slegte regering en korrupsie of ‘Gaan 
huis toe’. Daardeur impliseer hulle dat ons, wat hier 
gebore is, wat die wettige burgerskap van die land 
het deur opvolgende geboortereg; na Europa, Ma-
leisië, Indië of Israel behoort te emigreer. Dat die 
enigstes wat ‘n wettige reg op Suid-Afrika het, alles 
wat daarin is, die swartes is. Swartes glo dat hulle 
‘inheems aan Suid-Afrika’ is – maar hulle is nie: dit is 
bewys deur DNA navorsing. Ons is almal setlaars in 
Suid-Afrika.

“Alle Suid-Afrikaners is setlaars, ongeag die vel-
kleur, en hulle DNA dra die bewys.” So sê Dr. Wilmot 
James, hoof van die African Genome Project. Hy is 
‘n bekende en vername akademikus, sosioloog en, 
meer onlangs, ere-professor van menslike genetika 
aan die Universiteit van Kaapstad.
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“Waar is die argeologiese bewyse dat swartes hulle 
in Suid-Afrika ‘gevestig’ het?

“Afgesien van ‘n paar verspreide argeologiese oorblyf-
sels van swart kultuur in die verre Noord-Transvaal 
voor 1652, word daar algemeen saamgestem dat 
swartes en blankes kontemporêre setlaars in Suid-
Afrika is.

“Ons gebruik die term ‘setlaar’ losweg omdat 
swartes hulle nooit in Suid-Afrika gevestig het nie. 
Swartes was swerwers wat van plek tot plek getrek 
met geen vaste tuiste nie.

“Hele stede van pondokke kon verskuif word as die 
weiding uitgeput raak. Hulle het geen afgebakende 
gebiede gehad nie, geen heinings, geen grense, geen 
kaarte, geen transportakte om eienaarskap te bewys 
van enige grond nie buiten mondelike bewerings en 
die wedersydse verstandhouding dat hulle tydelike 
teenwoordigheid in ‘n sekere gebied vir ‘n sekere 
tyd maak hulle ‘eienaarskap’ van die gebied uit.

“Hulle het geen fondasies van geboue nagelaat nie, 
geen standbeelde, geen paaie, geen rotstekeninge 
nie, nie ‘n enkele bewys van ‘vestiging’ in die land 
voor die blankes hulle in Suid-Afrika gevestig het 
nie. Die enigste rotstekeninge was gedoen deur die 
Boesmans en die Hottentotte (Khoi-Khoi en die San) 
in die grotte waar hulle tydelik gewoon het. Swartes 
was herder-nomades en die Boesmans/Hottentotte 
was jagter-versamelaar en ook nomades.

“Blankes aan die anderkant het stede gebou, asook 
spoorlyne, damme en ‘n eerste wêreld wat verge-
lyk kon word met die beste in Europa en die Nuwe 
Wêreld ... hulle nalatenskap spreek van ‘n volk wat 
daar wou bly woon vir ‘n duisend jaar of selfs die 
ewigheid.

“Om te beweer dat die ‘hele Afrika aan die swartes 
behoort’, is absurd. Dit is soos ‘n Italianer wat be-
weer dat die hele Europa aan die Italianers behoort, 

Noorweë ingesluit. Om die waarheid te sê, die pi-
ramides van Egipte is ‘n bewys van blanke vestiging 
wat duisende jare teruggaan – asook die Fenisiërs se 
vestiging in Cartage en die Griekse vestiging in Alex-
andria.

“Kort na Mohammed se dood, het die Arabiere hulle 
in Noord-Afrika gevestig en die blankes het vanaf 
1652 en verder hulle in Suid-Afrika gevestig. Eschel 
Rhoodie sê in sy boek The Third Africa (1968) daar is 
drie Afrikas. Die Arabiere bo in die Noorde, Swartes 
in die middel en die Blankes in die Suide.

“Die blanke setlaars van die Kaap het vir die eerste 
keer van aangesig tot aangesig gekom met die Ban-
toe rondom 1770 op die walle van die Visrivier, 120 
jaar nadat Jan van Riebeeck na die Kaap gekom het 
en 1 000 kilometer oos van Kaapstad.

“Leuen nommer vier: Blankes het swart tuislande 
geskep.

Die Difaqane van swartes het plaasgevind nadat die Blankes in 
Suid-Afrika aangekom het.

“Die waarheid: Swartes het hulle eie tuislande 
geskep, danksy Tsjaka die Zoeloe. Daar word alge-
meen geglo dat die ‘swart stamme destyds almal in 
vrede met mekaar saamgeleef het in die gees van 
Ubuntu in ‘n wesenlike liberale paradys’.

“Niks kan verder van die waarheid wees nie. Tsjaka 
was ‘n moorddadige maniak wat ongeveer twee mil-
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joen swartes in die Difaqane (die groot verstrooiing) 
uitgewis het.

“Die Zoeloe-tiran, Tsjaka, van destyds, het volks-
moord teen ander stamme gepleeg. Die Swazi’s en 
Ndebeles het teruggevlug na die noorde in die rigting 
van Sentraal-Afrika waar hulle vandaan gekom het. 
“Die Soto’s het in die berge van Lesotho ingevlug. 
Die res van die kleiner stamme het saamgebondel 
en probeer om krag te kry uit samewerking. Dit is die 
geskiedenis van swart Suid-Afrika wat swartes verk-
ies om te ignoreer ... dat swartes ander swartes uit 
hulle grondgebied verdryf het, nie blankes nie. 

“Dit is in hierdie maalstroom van swart chaos wat 
die Boere in 1838 ingetrek het. So ver as wat hulle 
gegaan het, het hulle groot, oop ruimtes beendere 
gekry van ‘n landstreek wat deur niemand bewoon 
was nie. Swart stamme wat weggevlug het van Tsjaka 
se slagting het hulleself gegroepeer in gebiede waar 
hulle beskerming gevind het in gekonsentreerde 
getalle.

“Dit is hoe Sir Theophilus Shepstone later die oorblyf-
sels van swart vlugtelinge gevind het, saamgebondel 
op selfgeskepte reservate of tuislande. Hy het hulle 
net afgebaken om hulle teen mekaar te beskerm.

“Die skepper van die Bantoestans was nie die Boere 
of die blankes nie, dit was ‘n swartman met die 
naam Tsjaka.

Vandag word ‘n heeltemal ander prentjie oor Suid-
Afrika voorgehou vir die buitewêreld. Vir afgelope 
jaar of twee word daar voortdurend gedruk vir 
‘grondhervorming’ wat inderwaarheid slegs ‘n nuwe 
woord is vir ‘gewettigde diefstal’. Die geskiedenis 
dui immers duidelik aan dat Suid-Afrika nie aan die 
swartes behoort het in enige stadium in die verlede 
nie. Al waaroor dit eintlik nou gaan, is die finale re-
wolusie van haat teenoor enige blanke. Kry hulle die 
grond, sal hulle iets anders vind om ‘wettig’ te steel, 
want dit is in hulle aard.

Na Ramaphosa se Staatsrede, dreig Malema hom 
dat daar chaos en bloedvergieting sal wees as die 
kwessie van ongelykheid tussen swart en wit in Suid-
Afrika nie opgelos word as die regering nie hou by sy 
belofte van onteiening van grond sonder vergoeding 
nie.

Hy het onder andere gesê: “Ons mense gaan ‘n re-
wolusie begin want daar sal baklei word vir wat reg-
verdiglik aan hulle behoort.”

Hy het verder gedreig: “As dinge voortgaan soos 
nou, sal daar ‘n rewolusie in hierdie land wees. Ek 
kan julle dit nou sê. Daar sal ‘n leierlose rewolusie 
wees in hierdie land, en ‘n leierlose rewolusie is die 
hoogste vorm van anargie.” En verder: “As ons nie 
die patroon van eienaarskap van grond in Suid-Afri-
ka verander nie, sal witmense voortgaan om te dink 
dat hulle superieur is omdat hulle oor die middele 
beskik om te produseer.”

Vir hierdie sotlikheid het ons die liberaliste om te 
bedank. Die swartes het suidwaarts hierheen getrek 
omdat die blankes die land begin ontwikkel het en 
hier was baie vir hulle om te kom vat – of steel soos 
dit beter bekend is. Hulle eie genl. Kehla Sithole het 
dit mooi in die kol gehad toe hy gesê het: “Blankes 
het misdaad na Suid-Afrika gebring, hulle het goed 
saamgebring wat hulle geweet het ons in die ver-
soeking sou plaas om te steel net om ons sleg te laat 
lyk.” (Wonder hoeveel hyself gesteel het?)

Die kwessie oor die grond sal nooit opgelos word 
met ydel woorde in die Parlement nie. Lank voor die 
1994 verkiesing het Constand Viljoen die Vryheids-
front gestig en hulle sit steeds in die Parlement – ‘n 
patetiese groepie misleide en verdwaalde wesens.

Of ons ooit weer as volk uit hierdie stof gaan op-
staan, sal net ons Vader weet. Daar is mense wat 
hard probeer om iets te doen, maar dan word hulle 
daagliks aangeval, sleggesê, verneder en verkleineer 
deur ander wat voorgee dat hulle ook deel van ons 
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volk is. Dit is egter gewoonlik betaalde NI agente wat 
kwaad stook om ons van binne te verswak.

Suid-Afrika behoort aan die blanke Afrikaans-
sprekendes, niemand anders nie. Elke parasiet hier 
het ‘n land waarheen hy of sy teruggepos kan word 
... ons moet net bereid wees om dit te doen.

BLANKES GEBLAMEER VIR 
SWART KROTBUURTE
Ons het Pretoria in die sestig- en sewentigerjare 
geken as ‘n mooi, oop stad, veilig en hoofsaaklik Af-
rikaans. Met die koms van die stormloop swartes en 
buitelanders, het dit tragies verander. In my dae kon 
buitelanders nie ‘n duim grond in ons pragtige land 
besit nie, vandag besit hulle plase, geboue en be-
sighede en leef asof hulle ‘n reg hier het.

Die middestad van Pretoria het met die koms van die 
swartes begin agteruit gaan omdat hulle nie omgee 
vir hulle omgewing nie. Ons sien hoe hulle rommel 
strooi, brand stig en sommer net vernielsugtig is. Die 
Pretoriase tak van die ANC plaas nou die blaam vir 
die toestand waarin die middestad van Pretoria is 
op die blankes.  Die swart inwoners het die eertydse 
glorie van die middestad verander in wat die media 
noem ‘n ‘misdaad en vullis deurtrekte krotbuurt’.

Die ANC se Jeugliga was vinnig om die skuld op ‘ras-
sisme’ te pak en het beweer dat blankes ‘doelbewus 
die woonstelblokke verwaarloos’. Dit word nie so-
seer verwaarloos as dat die swart vandale dit verniel 
nie. As gevolg van die gedurige skade, gee die eien-
aar uiteindelik maar op.

Die middestad van Pretoria, soos Johannesburg, is 
bekend vir sy hoë digtheid woonstelblokke. Toe die 
gebied deur Afrikaanssprekendes gedomineer was, 

Pretoria-Sentraal se vullishope
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het dit ‘n aktiewe naglewe gehad en het ‘n veilige 
infrastruktuur voorsien vir die studente van die stad 
se universiteite bygewoon het.

Die toestroming van swart sogenaamde ‘studente’ 
na blanke universiteite na 1994, het veroorsaak dat 
teen 2000 die koshuise op kampusse onbewoon-
baar was vir blankes weens die vieslike lewenspeil 
van die swartes. Die relatiewe goedkoop woonstelle 
in die middestad van Pretoria is toenemend gevul 
deur swartes en saam daarmee het die agteruitgang 
begin omdat hulle niks ooit in stand hou nie. Nou 
word die blanke geblameer vir die swartes se van-
dalisme.

Die Independent Online van Suid-Afrika het op 16 
September 2016 gesê dat die middestad “verander 
het in ‘n nagmerrie soos wat die realiteite van ‘oor-
bevolking’, pessiektes, waansinnige geraasvlakke, 
misdaad in die woontelblokke asook op straat, 
smerigheid en die algemene verwaarlosing van die 
woonstelle en hoë huur nesgeskrop het.”

In die Ultramargebou oorkant die Pretoria-sentraal 
Polisiestasie sê die inwoners dat verblyf in die ge-
bou ‘n lewende hel is. Alle soorte dwelms is vrylik 
beskikbaar. Die swart polisie weet reeds daarvan, 
maar hulle doen niks daaromtrent nie. Die rede is 
dat geeneen van die swart polisie hul lewens wil 
waag om daar in te gaan en die skurke vas te trek 
nie en die misdadigers weet dit.

‘n Malawiese burger stel dit so: “Ek vrees elke dag 
vir my twee kinders.” Wat soek die Malawiër dan 
hier? Gaan terug na waar jy vandaan gekom het en 
hou op met kla.

Oorbewoning het ‘n ernstige probleem geword om-
dat onwettige onderverhuring nou die norm geword 
het. Tot drie gesinne beset een vertrek. In die Busi-
ness Tech Journal van 2015 is daar gesê dat volgens 
amptelike data is Pretoria-Sentraal nou derde op die 
ranglys as die mees misdaadgeteisterde gebied in 

Gauteng en dit sluit Johannesburg in.

Die skuld vir hierdie toestande word nou geplaas op 
die gebou-eienaars eerder as die huurders. Die eie-
naars word nie geïdentifiseer nie omdat byna al die 
woonstelblokke deur korporatiewe agentskappe ge-
hanteer word. Nou sê die ANC dat die eienaars almal 
blank is en dat hierdie agentskappe doelbewus die 
gebied agteruit laat gaan. Hulle fokus glo hul aandag 
op eiendomme in meer welgestelde voorstede waar 
blankes in die meerderheid is; met ander woorde 
hulle beweer dat dit gaan oor die inkomste van die 
inwoners van die woonstelblok. Die meerderheid 
van die inwoners van die woonstelblokke in die mid-
destad is glo swart ‘studente’ en daar is talle wat ook 
glad nie huurgeld betaal nie.

Huurkor, een van die agentskappe wat wooneenhede 
dwarsoor die stad bestuur, sê dat van die woonstel-
blokke in die middestad deesdae aan buitelanders 
behoort en nie deur hulle bestuur word nie. Hulle 
bestuur nie al die blokke nie en van die eienaars 
van die woonstelblokke wat in Suid-Afrika bly, het in 
dekades nog nooit die gebied besoek nie.

In hierdie land wil niemand die waarheid praat nie. 
Daar word altyd oor en weer en rondom ‘n feit ge-
praat, maar dit word nie genoem nie – swartes is 
vandalisties van aard. Hulle breek af, dis wat hulle 
die beste kan doen. Hulle aanvaar ook nooit verant-
woordelikheid vir wat hulle doen nie – dis altyd ie-
mand anders se skuld.

Toe blankes die middestad van Pretoria bewoon het 
(ek was een van hulle) was die geboue ook al oud, 
maar in perfekte toestand. Geen wasbakke was ge-
breek nie, daar was geen mielies in baddens geplant 
nie, vloerteëls het tot twintig jaar lank mooi gebly, 
die mure is gereeld gewas of geverf. Die geboue is 
in stand gehou beide deur die inwoners en die ver-
huurders.

Die feit dat daar nie aandag aan die geboue gegee 
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word nie, sê vir ‘n mens daar is ‘n diepliggende rede 
daarvoor. Die eienaars het die geboue as belegging 
gekoop en nou word dit deur die swartes totaal ver-
woes.

Die eens pragtige Jakarandastad is besig om van 
binne af na buite te vrot en daar is niks wat enigie-
mand kan doen om dit te keer nie.

VERRAAD OF POLITIEKE 
SKELMS?
Behoudende kiesers het in 1992 ‘nee’ gestem, 
maar niemand het toe besef dat daar reeds agter 
die skerms hard gewerk is vir die uitlewer van die 
behoudendes aan die swart massa nie. Hierin het 
Constand Viljoen ‘n belangrike rol gespeel. Dit was 
‘n koverte operasie wat uit die binnekringe van die 
Nasionale Party beheer is.

Hier volg die besonderhede van hoe dit alles gebeur 
het:

“Kort na die stigting van die linkse Afrikaner Volks-
unie (AVU) onder leiding van die volksverraaier An-
dries Beyers, word genl. Viljoen op onverklaarbare 
wyse die ‘militêre adviseur’ van die party wat toe 
reeds as ‘doodgebore’ bestempel is.

“Sy (Constand se) gade verklaar tydens die stigtings-
vergadering van Aksie Vrouekrag: ‘Ek weet nie wat 
my man by die Volksfront soek nie, want polities het 
ons niks in gemeen met die regses nie’.

“Constand se verbintenisse met die Afrikaner Broed-
erbond, asook sy vriende in die Vrymesselary, het 
die wenkbroue laat lig. Die Vrymesselaars verklaar 
rondborstig: ‘Noudat PW Botha vir genl. Viljoen 
aangestel het as hoof van die Weermag, is ons in be-
heer van sake ...’

“Constand Viljoen, onder leiding van sy geesgenoot, 
Genl. Tienie Groenewald, reël in 1990 met FW de 
Klerk om die sogenaamde regse politiek binne te 
dring en hulle te lei tot verdeeldheid.

“Viljoen begin met sy aktiewe verraad deur militêre 
beplanning binne die Afrikaner Volksfront (AVF), 
saam met ander generaals soos Tienie Groenewald 
wat steeds tot hierdie dag toe verbintenisse het met 
Militêre en Nasionale Intelligensie.

“Hy was behulpsaam met die skryf van FW de Klerk 
se berugte toespraak van Februarie 1990.

“Hy dring die Boere Krisis Aksie (BKA) binne, ver-
samel die name van die top leiers in die BKA en 
verskaf dit aan Tienie Groenewald om aan Nasion-
ale Intelligensie (NI) bekend te maak. NI stuur ‘n 
inligtingsdokument (genommer 93G1092MG) aan 
die hoof van NI wat weer opdrag gee om verdere 
name van BKA lede te identifiseer. ‘n Groot aantal NI 
agente word afgesonder vir hierdie doel om die BKA 
binne te dring en te moniteer. (Wat hulle gedoen het 
en steeds doen)

“Viljoen gaan in 1993 ‘n ooreenkoms aan met Nel-
son Mandela wat onder meer insluit dat ‘hy belang-
rike take vir die Regering van Nasionale Eenheid’ 
moet verrig ná 27 April 1994. Een voorwaarde bly 
egter dat hy moet toesien dat die Boere nie oorgaan 
tot geweld nie. Hierdie onderneming gee Viljoen 
ook aan FW De Klerk.

“Hierna hou hy ‘n geheime vergadering te Winburg 
waarin hy versoek dat die BKA gereed maak vir mil-
itêre oorname. Kort hierna volg die oproep om na 
Bophuthatswana op te ruk, maar wapens en toe-
rusting is nie nodig nie ‘want julle sal daar met toe-
rusting uitgereik word’.

“Viljoen se optrede tydens die operasie veroor-
saak verdeeldheid tussen die BKA en AWB lede en 
hy voer onderhandelinge met die ANC?-NP allian-
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sie wat uiteindelik lei tot onttrekking van AWB en 
BKA magte. Viljoen staan vandag bekend as die uit-
verkoper omdat hy BKA lede ongewapen ingestuur 
het in ‘n gebied wat huiwer op die rand van rewo-
lusie.

“Op 29 Januarie 1994 probeer hy die KP, AWB en AVF 
lede (sonder waarskuwing of toestemming van die 
onderskeie leiers) swaai om aan die verkiesing van 
27 April deel te neem. Hy word heftig teengestaan 
deur die skare.

“Dit is algemeen bekend dat Viljoen niks gedoen 
het om die beplanning van ‘n militêre oorname te 
bevorder nie, behalwe om die BKA lede deurlopend 
te mislei. Hy kom met FW de Klerk ooreen dat hy 
later ‘n verklaring sal uitreik ‘waarin die feite gestel 
word dat ‘n oorname nie moontlik was nie omdat 
die BKA magte nie goed genoeg georganiseer was 
nie’. (Wat min mense weet, is dat Tienie Groenewald 
in een van Casspir militre voertuie gesit het en toe-
gekyk het hoe daar tydens die moeilikheid rondom 
Bophuthatswana op ongewapende regses geskiet 
word en niks gedoen het om dit te keer nie.)

“Tydens AVF vergaderings probeer hy ook op slinkse 
wyse die vergadering oorhaal tot deelname aan die 
verkiesing. Hy slaag daarin om die verdeeldheid 
te skep deur lede soos Dries Bruwer en andere op 
sleeptou te neem. Dit is opvallend dat diegene wat 
wou deelneem, feitlik almal om finansiële redes 
saam met hom op die nuwe pad begin loop het.

“Hy verseker die AVF herhaalde kere dat hy nie op 
eie stoom die verkiesing sal ingaan nie, terwyl hy 
toe reeds ‘n tjek van R70 000 ontvang het (uit linkse 
oord) om as politieke party te registreer. Na afloop 
van die vergadering begin Viljoen sy verraad deur 
die AVF kantoor te gebruik om kandidate vir die ver-
kiesing te werf. Daardie selfde aand, kort voor sluit-
ingstyd, registreer hy die Vryheidsfront as politieke 
party met die verskoning ‘om alle moontlike opsies 
oop te hou’.

“Viljoen was nooit lid van enige regse politieke party 
nie. Hy het letterlik uit die bloute op die voorgrond 
getree as die ‘regse leier’ en die media betree met 
politieke verklarings wat uitgereik is namens die AVF. 
Die boodskap is deur Tienie Groenewald deurgegee 
aan o.a. die SAUK om Viljoen op die voorgrond te 
plaas terwyl ander regse leiers soos Hartzenberg en 
Jaap Marais geïgnoreer was.

“Viljoen maak van die media gebruik om ‘nader te 
beweeg aan die NP’ deur omstrede uitlatings te 
maak soos bv. ‘nie-rassige demokrasie’ te bevorder 
en ‘volkstaat sonder rassisme’ as hoekstene vir toe-
komstige Afrikanervryheid te propageer.”

Viljoen het daarna voortgegaan om Afrikanervry-
heid binne ‘n volkstaat te propageer. En as die plaas-
like verkiesings nie gunstig sou verloop nie, sou hulle 
voortgaan om Afrikaner-eenheid te bepleit. Hulle 
sou glo met ‘uitgewerkte strategie’ die regse Afri-
kaner betrek. Hulle het geglo dat hulle die blanke 
regses agter hulle sou kon versamel, maar dit het nie 
so uitgewerk nie. Sy groot fopspeen was natuurlik ‘n 
“eie volkstaat”.

Ten spyte van die feit dat die NP en VF saam besluit 
het sake soos: Afrikanereenheid op kulturele ge-
bied moet beskerm bly, Afrikanerverdeeldheid moet 
gestop word, Afrikanerkundigheid moet behoue bly 
vir die ekonomie en die landbou, Afrikaneronderwys 
en -werkloosheid moet aangespreek word en Afri-
kanersentimente sal voorrang geniet, het die skeur-
ing in Afrikanergeledere groter geword en hulle het 
ondergronds nader aanmekaar beweeg en begin 
gereedmaak vir geweld deur swartes.

Van al die voornemens van die NP, VF, ens. het daar 
vandag niks oorgebly nie. Die rotte is besig om die 
skip te verlaat, want die droogte wurg die boere op 
die plase, diefstal en bedrog van die regering het die 
land ekonomies op sy knieë. Nog iets waarop Vil-
joen en sy trawante nie gereken het nie, is dat die 
Boere van Transvaal, Vrystaat en Natal (die ou Nata-
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lia) daagliks verder wegbeweeg van die linkse, libe-
rale Kaapse Afrikaners. Die kloof word al groter en 
hierdie beweging het ‘n lewe van sy eie ontwikkel. 
Daar word nou onderskeid gemaak tussen die Boer 
(van die Noorde) en die Afrikaner (van die Suide) 
omdat laasgenoemde geassosieer word met liber-
alisme, ruggraatloosheid en ‘n traak-my-nie-agtige 
houding oor die rassekwessie. Die begrip van Na-
sionale Eenheid het in die stof van die dor Karoo ver-
dwyn. Al wat Viljoen reggekry het, is om elke blanke 
in Suid-Afrika te laat besluit waar hy of sy werklik 
wil wees. Geeneen van hulle planne het uitgewerk 
nie. Net hulle stiksienige volgelinge hou hardnekkig 
hulle oogklappe aan en sal met hulle oogklappe en 
al uiteindelik graf toe gaan.

Wat die res van ons betref – ons hou net so hardnek-
kig vas aan wat God se Woord vir ons sê.

AARDVERWARMING: ‘N FOEFIE 
VAN DIE CIA
Edward Snowden sê dat Aardverwarming (Global 
warming) ‘n uitvinding van die CIA was. 

Die Groen Party van Duitsland was die eerste party 
om hierdie idee van aardverwarming te bevorder. 
Vandag is Duitsland ‘n model van buitelandse magte 
en dit word gesê dat die CIA as deel van hierdie 
buitelandse magte betrokke was by die instel van die 
Groen Party. Dit is ook die party waarin ‘n mens die 
meeste George Soros-agente vind.

Soros is ook die finansier van die meeste Green 
Movements, asook verskeie partye van die wêreld 
deur sy “open society” in die besonder. Laasge-
noemde werk hard in die rigting van “Oop Grense”. 
As ‘n George Soros-agent, ondersteun die effens 
dom Angela Merkel ook hierdie agenda.

Die Groen Party van Duitsland is ook ten gunste van 
die Islamitisering van Duitsland, Europa en sommer 
ook die hele Westerse wêreld, onbewus daarvan dat 
dit hulle as volksverraaiers brandmerk. Die kleur van 
Islam is groen en dit is ook die kleur van die Groen 
Partye. Groen staan vir die Islamatisering van ‘n land.

Dis ook hierdie Groen Partye wat druk vir “groen” 
krag soos windlaaiers wat besonder duur is om op 
te rig en te onderhou. Vandat Duitsland heeltemal 
oorgegaan het na Windkrag, betaal die Duitsers die 
hoogste kragrekeninge ter wêreld. Die Rockefellers 
het reeds van hulle geld uitgeneem uit die olie-in-
dustrie en dit in groen tegnologie belê en hulle lag 
al die pad bank toe. Hulle maak baie meer wins, en 
behalwe daarvoor, kry hulle nog vet subsidies van 
die regering. Die onnosel belastingbetalers van Duit-
sland wat gelei word deur ‘n ewe onnosele, Angela 
Merkel, betaal daarvoor. Een van die groot rampe 
van hierdie windlaaiers is dat hulle baie voëls en in-
sekte doodmaak. Is dit nou eintlik “Omgewing vrien-
delik”?

Behalwe daarvoor moes die pragtige woude in 
Noord-Europa ontwortel word om plek te maak vir 
dié onooglike goed. Hulle skend die panoramiese uit-
sig van ‘n mooi landelike toneel. Hulle is eenvoudig 
visuele besoedeling.

Karsten Hilse, lid van die Duitse parlement, noem 
die Groen Party ‘n oordeelsdag- kultus.

Die VN het bekend gemaak dat hulle nie kan bewys 
dat menslike uitwerpsel ernstige aardverwarming 
veroorsaak nie.

Hierdie aardverwarmingsvrees word aangevuur 
deur die oortuiging dat ons dit veroorsaak het en 
nou erken die VN dat daar geen bewyse vir die bew-
ering bestaan nie.

Richard Treadgold, sameroeper van die Climate Cov-
ersation Group, het gesê: “Dit maak mens diep be-
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kommerd dat die VN beweer dat hulle geen bewyse 
het van aardverwarming nie – dit definieer bedrog. 
Hulle verwring die wetenskap.” Hy het verder ver-
duidelik: “Aangesien die VN geen bewys het dat 
menslike afval skade doen nie, hoef regerings nie 
die temperatuur van die planeet te probeer beheer 
nie en volke kan voorspoedig wees met moeder 
natuur se gawe van koolwaterstof. Ons termostaat 
is nie CO2 nie, dis water. Skokkende vooruitskattings 
woeker in die naam van die VN en tog is voorspel-
lings van verwoestende stygende seevlakke, enorme 
herstel vir klimaatsonreg en ‘n eskalerende oortuig-
ing in ‘n klimaats noodtoestand ongegrond.”

En raai wie is nog in Soros se sak? Die Pous. Pous 
Francis is nog ‘n onnosel marionet van Soros. Hy 
het glo gewaarsku oor rampspoedige gevolge as die 
mensdom nie onmiddellik iets doen oor klimaats-

veranderinge nie, aangesien die wêreld die ‘kritieke 
punt’ bereik het.

Klimaatsverandering is ‘n gekskeerdery, ‘n kullery, ‘n 
misleiding, noem dit wat jy wil. Dit kan teruggespeur 
word na Rockefeller se de-industrialisering en ver-
mindering in bevolkingsprogram vir ‘n eenwêreldre-
gering.

Daar is klimaatbeheerders wat baie groter is as 
CO2 aan die werk. Geen plek op aarde bestaan in 
die mistieke gemiddelde aardtemperatuur nie. Die 
aarde se temperatuur dans op maat van die kring-
loopritmes elke uur, elke dag, elke maand, elke jaar 
en volgens elke sonvlek en ys-siklusse.

Daar is ‘n 22 jaar sonvlek-siklus wat ooreenstem 
met siklusse van vloede en droogtes. Sonvlekke 
is aanduiers van solar-aktiwiteit wat tydperke van 
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aardverwarming en aardverkoeling veroorsaak. Die 
Aarde wek ook nie minder voorspelbare El Nino kli-
maatsgebeurtenisse op wat ‘n baie groot uitwerking 
het op wêreldwye weers- en temperatuurpatrone. 
Die siklus wat die minste herken word, maar die 
mees gevaarlike klimaatsiklus is, is die ys-siklus.

Ons leef in die Holoseentydperk, die laaste helfte 
van die warm fase van die Pleistoseen-ystydperk. 
Die klimaatsgeskiedenis van die Holoseen en sy 
voorloper, die Emeein, is goed gedokumenteer in 
die yskernopgawes, asook ander geologiese verslae. 
Een siklus bestaan uit ‘n ystydperk van ongeveer 
80 000 jaar, gevolg deur ‘n warmer tydperk van min 
of meer 20 000 jaar. Die hoogste verwarming kom 
voor ongeveer 12 000 jaar in die warmer tydperk. 
Ons moderne warm-era het 12 000 jaar gelede be-
gin en is dus moontlik naby sy einde. Die aarde se 
klimaat is nooit vir lank stil nie.

Die yskern toon dat in die ys-lente die temperature 
styg voordat die CO2 vlakke styg. Die styging dus 
van CO2 kan nie die oorsaak wees van die verwarm-
ing nie – dit is die gevolge van CO2 wat vrygelaat 
word uit die warm oseane. Aan die toppunt van elke 
somertyd in die ys-siklus was die hoë vlakke van CO2 
in die atmosfeer heeltemal onvoldoende om die 
verkoeling na die volgende ys-siklus te verhoed. CO2 
vlakke het later gedaal soos wat die afkoelende os-
eane meer CO2 kon absorbeer.

Bietjie tegnies, maar hopelik verstaanbaar.

Ons is reeds in die herfs van die huidige ys-siklus en 
niks wat die mens kan doen, sal dit verander nie. 
Aardtemperature vandag is laer as wat dit was in die 
Romeinse tyd en die Middeleeue. Dit sal fluktueer 
met die effekte van daaglikse, maan, seisoene, jaar-
liks en sonvlek siklusse, maar die langtermyn neiging 
van maksimum en minimum temperature sal voort-
gaan om stadig af te daal. Sodra die somertempera-
ture in Siberië en die noorde van Kanada nie meer 
die winterys kan smelt nie, sal die groeiende gletsers 

bymekaar aansluit om ysplate te vorm wat meer son 
uitstraling (radiation) reflekteer en die aarde sal 
weereens inglip in ‘n volgende honger yswinter.

Die warm dae, seisoene, jare en tydperke was nog 
nooit ‘n dodelike bedreiging vir lewe op aarde nie. 
Ryp, sneeu, hael en ys is die moordenaars. As jou 
afstammelinge nie die energie, hulpbronne en wys-
heid het om hulle geliefdes warm en gevoed te hou 
deur die komende yswinters nie, sal die mens die 
pad van die Neandertalmens volg wat in die laaste 
yswinter omgekom het, slegs 20 000 jaar gelede.

Daar is Zero bewys in die klimaatsverslae en regis-
ters dat koolstofdioksied ‘n bespeurbare effek op 
wêreldtemperature het. As daar egter ‘n effense 
vertraging is in die begin van die volgende yswinter 
(glacial winter) dan moet ons almal op aarde onsself 
baie gelukkig ag.

POETIN: DIE EINDE VAN DIE LIB-
ERALIS HET AANGEBREEK
Poetin beskou die kanselier Angela Merkel se besluit 
om meer as 1 miljoen vlugtelinge in Duitsland toe 
te laat, hoofsaaklik uit oorlogsgeteisterde Sirië, as 
‘n “kardinale fout”. Maar hy het Donald Trump ge-
prys vir sy poging om te probeer om die vloei van 
migrante en dwelms uit Mexiko te stop.

“Hierdie liberale idee veronderstel dat niks gedoen 
moet word nie; dat migrante net straffeloos kan 
doodmaak, plunder en verkrag omdat hul regte as 
immigrante beskerm moet word.”

Die bewys hiervan is dwarsoor Europa te sien en nou 
het dit ook na Swede uitgekring waar Sweedse jong-
mense dit uiters moeilik vind om blyplek in hul eie 
land te kry, omdat die owerheid voorkeur gee aan 
onwettige immigrante.
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‘n Opname in al Swede se 290 stede het aan die lig 
gebring dat 130 van hulle prioriteit gee aan immi-
grante bo permanente landsburgers Slegs 12 stede 
verkies nog jong Swede.

“Die syfers is egter steeds ontstellend hoog, en toon 
‘n baie gespanne situasie vir jongmense in die huis-
mark,” skryf Boverket, die Sweedse Nasionale Raad 
van Behuising, bou en beplanning.

Die situasie is nie goed vir jong Swede nie, aangesien 
verlede jaar se telling aandui dat voorkeurbehuis-
ingsbehandeling hoër was.

Daarbenewens kan die meeste Sweedse stede 
nie voldoen aan die behuisingsvraag van nuwe 
aankomelinge nie; dit veroorsaak dat hulle buite 
konvensionele behuisingspraktyke, ten koste van 
jong Swede, te werk moet gaan, soos een stad berig 
het.

“Die behuisingsituasie vir nuwe aankomelinge is 
ook uiters kritiek,” het een stad verklaar. “Mense 
word uitgebuit op die swartmark, woon in beknopte 
ruimtes en baie word gedwing om ‘n paar keer per 
week van behuising te verander, insluitende gesinne 
met kinders.

“Die behuisingstekort kan daartoe lei dat die muni-
sipaliteite nie kan voordeel trek uit die geleenthede 
wat deur ‘n toename in nuwe aankomelinge gebied 
word nie,” het Boverket gesê. “Aangesien die meeste 
van die nuwe aankomelinge van werkende ouder-
dom is, kan dit geleenthede vir groei en ontwikke-
ling beteken, byvoorbeeld vir munisipaliteite met ‘n 
verouderende bevolking.

“Die gebrek aan behuising kan lei tot die verlies van 
hierdie geleenthede.”

Maar wat Boverket egter verswyg om te sê, is dat al 
hierdie nuwe inkommers almal ruim staatshulp ont-
vang en dus glad nie van plan is om te werk nie!

Die regering befonds bedrog en diefstal in munisi-
paliteite

Die Ouditeur-Generaal van hierdie sogenaamde 
regering het ‘n kommerwekkende verslag vrygestel 
waarin die vlakke van kundigheid en eerlikheid in die 
Suid-Afrikaanse munisipaliteite bevraagteken word. 
Dit kom kort nadat Ramaphosa die hoop uitgespreek 
het in sy toespraak dat sy visie van ‘n “nuwe stad” 
wat verrys soos ‘n feniks uit die barre veld nog sal 
gebeur.

Volgens die verslag is daar nou baie meer munisi-
paliteite naby ineenstorting as voorheen en die ge-
brek aan samewerking het vergroot. Die staf by die 
Outiteur-Generaal word toenemend uitdagend met 
geweld gedreig en verhinder in hulle werk.

Die statistieke is skokkend:

Daar is ongeveer 257 munisipaliteite en 70 distrik-
srade. (Ongeveer? Weet hulle nie eens hoeveel mu-
nisipaliteite daar is nie?) Meer as ‘n derde is tegnies 
bankrot waar uitgawes die inkomste oortref en 18 
van hulle is in die verlede onder direkte administra-
sie geplaas.

76% van die munisipaliteite het kommerwekkende 
finansiële status, of verg onmiddellike ingryping. 
Slegs 8% van die munisipaliteite het skoon oudits 
ontvang – in die vorige was dit 14%. Byna twee 
derdes van die munisipaliteite het gevalle van mate-
riaal ongerymdhede wat deur die Ouditeur-Gener-
aal uitgewys is, geïgnoreer terwyl meer as driekwart 
van hulle geen poging aangewend het om wange-
drag en bedrog te ondersoek nie.

Ongereelde uitgawes het gedaal van R29.7 biljoen na 
25.2 biljoen, maar die skaal van doelbewuste oneer-
likheid is verbysterend. In byna ‘n biljoen (921 mil-
joen) tenders was oneerlike toekennings aan amp-
tenare in die staat gemaak. Nog ‘n R1.2 biljoen se 
verskaffing kon nie geoudit word nie omdat dit weg 
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of verlore is of omdat daar onvolledige dokumenta-
sie is. In regeringsburokrasieë is ‘foutief geliasseer’ 
of ‘verlore’ sinoniem met ‘gesteel’ of ‘vernietig’.

Meer as 824 verskaffers van goedere en dienste is 
geïdentifiseer as dat hulle valse verklarings afgelê 
het sodat hulle besigheid kon kry. In 88% van die 
munisipaliteite is die bemiddelingsproses wat deur 
die OG se personeel beoordeel is, as onregverdig of 
onmededingend bestempel.

Meer as 80% van die R2 biljoen wat onwettig “belê” 
is deur munisipaliteite in die geplunderde VBS Bank, 
kan nie teruggekry word nie. Reguleerders en ou-
diteurs het nie hierdie bedrog raakgesien nie. Van 
die 16 munisipaliteite wat betrokke is by die VBS-
skandaal, is 14 nou nie in staat om hulle krediteure 
te betaal nie, infrastruktuur te onderhou of dienste 
te lewer nie.

Die geld wat gespandeer is op konsultante om die 
werk te doen van die munisipale staf is op met 20% 
tot R907 miljoen en dit het nie eens minimale  be-
voegdheid kon koop nie. Byna twee derdes van die 
verslae oor kwaliteit verrigting was nie op standaard 
nie en dus nie aanvaarbaar nie. ‘n Volle twee derdes 
van die finansiële state het oorspandering in ‘mate-
riaal wanopgawes’ in gebiede waar die konsultante 
die werk gedoen het.

Ramaphosa het nadruklik enige graad van privatiser-
ing uitgesluit om finansiële en verrigtinguitkoms van 
die staat te verbeter.

Hy het oor die volgende prestasie gespog, maar eint-
lik daaroor gelieg: “Elke enkele dag voorsien open-
bare entiteite water, elektrisiteit, afvalverwydering, 
padinstandhouding en ‘n  horde ander essensiële 
dienste aan Suid-Afrikaners.”

Dit is nie wat die Ouditeur-Generaal of ons ewige 
oproerige lokasiebewoners ervaar nie. Die meeste 
munisipaliteite het geen padinstandhouding nie en 

byna die helfte van hulle (48% en 49% respektiewe-
lik) het geen water- of sanitasieplanne in plek nie.

Dit is duidelik uit die verslag van die Ouditeur-Gen-
eraal dat die onlangse verlangde mislukking van wa-
tervoorsiening in Grahamstad en aan die Suidkus 
van KwaZulu Natal, nie afwykings van die normale is 
nie. Hulle is die voorlopers van landswye ineenstort-
ings wat, as jy bestaande vlakke van lokasiegeweld 
in reaksie op swak dienslewering in ag neem, die 
regering se vermoë om openbare orde te handhaaf 
ernstig gaan beproef.

Volgens die verslag in 2017/18 is Eskom agterstal-
lig met R9 biljoen met ‘n verdere R6 biljoen wat hy 
skuld aan die waterrade. In die laaste jaar tot Maart 
het die bedrag geklim tot R20 biljoen.

Nege uit tien kommersiële verskaffers van goedere 
en dienste aan munisipaliteite moet ten minste 6 
maande lank wag om betaal te word en dit is onvol-
houbaar vir klein besighede.

‘n Kultuur van nie-betaling vir dienste wat vir die 
laaste kwarteeu deur die ANC toegelaat is, is ‘n 
groot deel van die probleem. Volgens die DA in die 
Vrystaat, betaal skaars 10% hulle rekeninge aan die 
munisipaliteite. In sommige gevalle is dit so laag as 
2%.

En dan kom die groot probleem – onnoselheid en ‘n 
fenomenale gebrek aan begrip; SAMWU het nou ge-
dreig dat hulle sal staak as werkers by 30 munisipal-
iteite landswyd wat nie hierdie maand salarisse ont-
vang het nie, nie onmiddellik betaal word nie deur 
middel van ‘n inspuiting van die sentrale regering as 
befondsing.

Ramaphosa sê dat SAMWU medepligting was in die 
veroorsaak van die mislukking van die munisipal-
iteite. En Ramotlou van SAMWU sê: “Dit kan nie reg 
wees dat daar van munisipaliteite verwag word om 
dienste te lewer aan amper 60 miljoen mense op net 
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9% van regeringsbesteding nie.” Daar is geen manier 
waarop die beskaafde, blanke Weste ooit tot hierdie 
mense sal kan deurdring nie.

Hierdie kultuur van wanbetaling kom al baie dekades 
met ons saam. Dit kom al uit die sewentigerjare en is 
geen nuwe ding aan die ANC nie. Hulle het net toe-
gelaat dat dit heeltemal handuit ruk. Wanbetaling 
was nog altyd deel van die swarte se kultuur. Dit het 
moontlik begin by die preke van die kansel af dat ons 
hulle moet jammer kry en so het wangedrag en wan-
betaling uiteindelik uitgeloop op grusame moorde, 
vandalisme op groot skaal, rooftogte en diewery, 
aanrandings en wat nog. Toe die wette toegeeflik 
geword het, was die skrif aan die muur.

Ons moes eerder onthou het van Saul wat vrouens 
en kinders (nie-blankes nie) uit ‘n gebied waar hy 
oorlog gemaak het teen hulle, saamgebring het en 
hulle buite die stad laat sit het. Hulle is waarskynlik 
daar ook kos gegee en versorg soos ons mense nou 
maar eenmaal is. En toe kom Samuel en hy vra vir 
Saul: Wat doen jy?

Dit is waar Saul moes hoor dat God van hom verwag 
om hulle almal dood te slaan. Daar was geen genade 
nie, hy moes dit doen. 

STAATSAMPTENARE MOET OP-
DOK OM ESKOM TE RED
‘n Direkteur-generaal van die nasionale tesourie, 
Dondo Mogajane, het gesê dat die beste manier om 
‘n reddingspakket vir mislukte staatsondernemings 
te finansier, is om die salarisse van alle regering-
swerknemers met 10% te verlaag, lui ‘n verslag in 
die City Press.

Die regering moet ‘n manier vind om ‘n tekort van 
R120 miljard in sy begroting aan te vul, wat die 

gevolg is van ‘n reddingspakket van R59 miljard vir 
Eskom, sowel as ‘n tekort aan belastinginkomste vir 
die boekjaar geëindig Maart 2020.

“Die skatkis van die nasionale tesourie is leeg,” het 
‘n bekommerde Mogajane aan die City Press gesê.

‘Daar is geen groei nie en belastinginkomste is ook 
nie daar nie. Ons is in groot moeilikheid. Die regering 
moet besteding verminder. ”

“As ons ernstig gaan wees – sonder dat mense hul 
werk verloor – laat ons die salarisse verlaag en die 
bonusse stopsit,” het Mogajane gesê.

In antwoord op hierdie plan het vakbonde gewaar-
sku dat hulle nie die herroeping van bonusse en sal-
arisverlagings vir hul werkers sal aanvaar nie.

Tahir Maepa, adjunk uitvoerende hoof van die Staat-
samptenare, het gesê ‘n bespreking van die vermin-
dering van salarisse en voordele sal aan die gang 
gehou word.

“Wat ons moet doen, is om verlore inkomste te ad-
ministreer en te verhaal en diegene wat daarvoor 
verantwoordelik is, aanspreeklik te hou.”

Die regering het onlangs aangekondig dat hy R59 
miljard in die volgende twee jaar aan Eskom sal toe-
wys om die skokkende staatsbeheerde elektrisiteits-
verskaffer te hulp te kom.

Hierdie skuif kan gevaarlike gevolge vir die Suid-Af-
rikaanse ekonomie hê, terwyl die rand-staatseffekte 
lwaai gedaal het ná die bekendmaking van die red-
dingsplan.

Die minister van finansies, Tito Mboweni, het gesê 
die ekonomie van die land staar ‘n buitengewone 
ernstige finansiële krisis in die gesig, wat hoofsaak-
lik toegeskryf kan word aan die finansieringslas van 
Eskom.
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Eskom bly die grootste bedreiging vir die land se fi-
nansies, het Mboweni gesê.

Suid-Afrika staar ook ‘n afgradering deur Moody’s 
Investors Service in die gesig as dit nie ‘n goeie plan 
kan bied om Eskom te laat herleef nie, tesame met 
die aansienlike reddingspakket wat hy reeds verleen 
het.

Intussen het dit ook aan die lig gekom dat die Onder-
wys- en Departement van Korrektiewe Dienste pen-
sioenfondse  so te sê uitgeput is. Amptenare wat 
nou uittree-ouderdom bereik het, se gratifikasies en 
maandelikse pensioen sal heelwat minder wees as 
wat hulle te wagte was.

In die afgelope 25 jaar het die ANC daarin geslaag 
om die land se ekonomiese hoofslagaar oop te ruk 
en dat die land hom binnekort gaan doodbloei, is 
lankal nie meer ‘n geheim nie! 

AANVALSWAPENS WORD MET 
TAXI’S VERSPREI
Met die eerste Operasie Rachel in 1995 het die Suid-
Afrikaanse Polisiediens (SAPD) se Spesiale Taakspan 
en sy Mosambiekse eweknie kragte saamspan om 
versteekte wapenopslagplekke in Mosambiek op te 
spoor en die wapens te vernietig voordat dit in die 
hande van boosdoeners en geweldenaars in Suid-
Afrika beland.

Sedert die 1995 is benewens springstof, mortiere en 
vuurpyle, bykans 15 000 vuurwapens in Mosambiek 
opgespoor en vernietig. Die vuurwapens was hoof-
saaklik ‘n verskeidenheid van gewere, veral outoma-
tiese aanvalsgewere soos die AK-47, maar ook aller-
lei handwapens. 

Die vuurwapens en ammunisie wat uit opslagplekke 
verwyder en vernietig is, was deel van die wapens 
wat destyds deur Renamo teen Frelimo in Mosam-
biek se burgeroorlog gebruik en ná die oorlog in 
afgeleë gebiede versteek is. Van dié wapenopslag-
plekke dien as bron vir smokkelhandel en van die 
wapens wat in Suid-Afrika versprei word.

Operasie Rachel is ontwikkel as die praktiese uitvo-
ering van die misdaadbekampingsooreenkoms tus-
sen die regerings van Suid-Afrika en Mosambiek. 
Albei lande het erken dat die veiligheid in die hele 
subkontinent bedreig word deur die smokkel van vu-
urwapens en dat dit in geweldsmisdade en kapings 
gebruik word. 

Hierdie onwettige vuurwapens word gewoonlik met 
‘taxi’s’ uit die afgeleë gebiede in Mosambiek na die 
‘hostels’’ aan die Witwatersrand en ander metro-
pole in Suid-Afrika vervoer. Hiervandaan word die 
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vuurwapens verder onder ‘n breë spektrum misda-
digers versprei. Dit word niet gebruik in plaasaan-
valle, om familietwiste te besleg, faksie- aanvalle uit 
te voer, voertuie te kaap en vir rooftogte nie, maar 
ook opgegaar vir ‘n beplande ‘swart rewolusie’ in 
Suid-Afrika.

Sover terug as 2001 is daar al meer as 20 wapenop-
slagplekke altesame 1 383 vuurwapens (gewere en 
handwapens), 496 magasyne, 172 handgranate, 177 
000 patrone, bykans 330 missiele (waarvan een ‘n 
hittegeleide model was) en missiellanseerders, 1 
037 mortiere en mortierlanseerders, 46 teenper-
soneelmyne, verskeie soorte slagdoppe en 12 kg 
plofstof opgespoor en met kommersiële springstof 
vernietig.

Maar ondanks al die suksesse het wapensmokkelary 
die afgelope 3-4 jaar drasties toegeneem, en die 
voorkeur vervoermiddel daarvoor, is steeds die taxi 
waarvan daar meer as 130 000 op ons paaie is.

Wapens word op elke denkbare manie oor ons 
grense gebring en die skielike instroming van 
swartes tydens die voorlaaste drastiese Zimbabwese 
brandstofprysverhoging was onder andere ‘n goeie 
geleentheid en dekmantel hiervoor. 

Die BLACK CENTRIC FOURUM hê so pas ‘n adverten-
sie geplaas waarin ‘slegs swartes’ genooi word om 
op 3 Augustus aan ‘’n skietoefening naby Johannes-
burg deel te neem.

Die gepaardgaande slagspreuk lees soos volg: “SLO-
GANS AND DIALOGUES WILL NEVER ADVANCE THE 
BLACK REVOLUTION, BLACK POWER!”
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