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DE KLERK SE AGTERBAKSHEID
Vir jare word gespekuleer oor enorme bedrae geld wat
uit switzerland oorbetaal is aan NP politici en regeringsoperateurs om Suid-Afrika aan die ANC te oorhandig.
Niks kon ooit bewys word nie – tot nou toe....

EUROPESE PARLEMENT SE GEMATIGDES VERLOOR
SPANNING LAAI OP IN MIDDE-OOSTE
SWIG, VLUG OF VEG
EN MEER...

E
I
D

A
A
V

D
N

D
L
E

A
R

R
E

Die VAANDELDRAER

Jaargang 23 (Junie 2019)

INDEX
DE KLERK SE AGTERBAKSHEID VOOR DIE 1994 

5

SWIG, VLUG OF VEG

7

SPANNING LAAI OP IN MIDDE-OOSTE

9

AANRANDINGS, VERKRAGTINGS EN MOORDE IN SKOLE 10
DIE MANLIKHEID VAN DIE ALMAGTIGE WORD ONTKEN

12

EUROPESE PARLEMENT SE GEMATIGDES VERLOOR

12

ESKOM SE PROBLEME WORD NET AL ERGER

14

RAMAPHOSA ONTKEN PLAASMOORDE

16

BRITTE MENG IN IN SA VERKIESING

17

SKANDELIKE UITSPRAAK IN DIE HOOGGEREGSHOF.

18

ADOLF HITLER IN MUNCHEN, 12 APRIL 1922

20

DIE REGERING HOU ONS DOP

20

Posbus 316, Ladismith, 6655 | Tel: 028 551 2516 | Faks: 086-270 6347
Navrae: info@vaandel.co.za

2

Die VAANDELDRAER

Jaargang 23 (Junie 2019)

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

trums, ‘n eie munisipaliteit, polisiekantoor, ens.
Maar dis nog glad nie al nie. President Cyril
Ramaphosa het in Sept. 2018 ‘n ooreenkoms met
die Chinese onderteken om ‘n nuwe 4 600 megawatt steenkoolkragstasie in Limpopo te bou. Dit het
sedertdien uitgelek dat die beplande nuwe kragsentrale, die “Power China International Energy Project” genoem, nie elektrisiteit vir Suid-Afrikaanse
huishoudings en sake sal produseer nie. Dit sal slegs
gebruik word om vir ‘n massiewe nuwe Chinese beheerde nywerheidspark te bedien, wat minstens 7
metallurgiese verwerkingsaanlegte sal bevat.

Die Chinese het met ‘n slenter en skelmstreek die
ontginningsregte daarvoor verkry en dit toe sommer
ook uitgekoop. Hulle bring hulle eie Chinese burgers om die ontginningswerk te kom doen, want hulle
vertrou nie die swartes nie. Hiervoor is letterlik honderde Chinese tronkvoëls in China vrygelaat en na
hierdie gebied verskuif.

Die Chinese het ook reeds hul eie kragsentrale kort
duskant Lydenburg gebou met ‘n skool, asook sportgeriewe. Die dorp koop alreeds krag van die aanleg.
Dieselfde geriewe is by Machado-dorp opgerig.

Planne is reeds opgetrek om ‘n groot dorp
daar te bou wat duisende Chinese kan huisves. Dit sluit in ‘n hospitaal, skole, inkoopsen-

Vir die mense in die omgewing is hierdie dinge
glad nie vars nuus nie, hulle weet dit reeds.
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Maar omdat dit in die media stilgehou word, is
die res van Suid-Afrika totaal onbewus daarvan.
Die meegaande foto is van reuse-woonstelblokke
wat nou onlangs opgerig is tussen Carletonville en
Potchefstroom. Dit is geleë by Welverdiend. Die foto
is deur een van ons eie mense Marthinus Winter,
geneem en volgens hom is die hele projek geheim
gehou dat die woonstelle vir Chinese opgerig is, daar
is glo gesê dis vir Indiërs bedoel. Tog het dit intussen
uitgelek dat Chinese daar gaan intrek en heelwat
bykomstige sentrums gaan ook daar vir hulle gebou
word.
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die Oranje-rivier loop met wapens en dat hulle besig
is om die oewer te patrolleer.
Prof. Theo Neethling van die departement politieke
studies en regeerkunde aan die Universiteit van die
Vrystaat (UV), het verlede jaar al gewaarsku “dat
China se buitelandse beleid in Afrika regstreeks besig is om al meer ingrypend te
raak.”
Hy het verder uitgewys dat China sedert die ontstaan
van die Verenigde Nasies (VN) tot in 2013 nie regstreeks by vredesoperasies betrokke wou raak nie,
maar dat Chinese weermagpersoneel tans in Mali en
Suid-Soedan diens doen, dat China ’n groot belang
uitgespreek het in vredesmag-aktiwiteite in SuidSoedan en dat daar deesdae ’n Chinese weermagbasis in Djiboeti in die Horing van Afrika aan die Golf
van Aden is.

En soos te wagte kan wees, is en word al hierdie projekte uitsluitlik met Chinese kapitaal tot
stand gebring. Die hele gebied is omhein en
beskik ook oor sy eie elektrisiteit. Dit het verder aan die lig gekom dat die Chinese ook mynhospitale in die omgewing opgekoop het, en het
intussen in besit gekom van aptekers-lisensies.
Volgens Marthinus het ‘n familie-lid van hom
omtrent agt jaar gelede gedroom hy sien die Chinese in kamoefleerdrag duskant op die oewer van

Maar China is al meer as ‘n halfeeu in Afrika bedrywig. In Tanzanië het hulle sowat 50 jare gelede die
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TAZARA-spoorlyn van Dar es salaam na Zambië in ‘n
rekordtyd van vyf jaar gebou!
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het hy in ‘n verklaring van 67 bladsye sy kennis en
betrokkenheid by Project Hammer uiteengesit. Tien
dae later is hy aan pankreaskanker oorlede. Hy was
‘n betekenisvolle en en hoogs betrokke speler in ‘n
wêreld waarmee min van ons bekend is.

Wat China deesdae doen, is ‘n slinkse spel wat stadig en geleidelik Afrika op die lang duur in Chinese
besit sal plaas. Hulle is die rykste ekonomie en hulle
gebruik die posisie om in Afrika te belê met die
uiteindelike doelwit om Afrika-lande met die lenings onder te ploeg. Hulle weet dat Afrika nie sal terugbetaal nie (danksy korrupte leiers) en neem dat
groot openbare instansies soos hawens en lughawens oor as betaling vir die lenings.

Volgens hom was Citibank die halfwegstasie vir riskante finansiële transaksies van Project Hammer
met ongeveer 30 rekeninge wat byna almal in een
soliede blok in Citibank was.
Wat was Project Hammer?
Teen die einde van die 1980’s was die VSA regering
desperaat om van sy grootste banke van insolvensie
te red – onder andere Citibank, HSBC, Chase Manhatten en die Bank of New York. Project Hammer
was dus ‘n desperate onderneming om die reddingswerk te doen. Die idee was om goud en diamante
te gee as sekuriteit en as ‘n nood boei vir kwynende
banke, alles om die VSA se ekonomie weer op die
spoor te kry. Dus Suid-Afrika moes daarvoor betaal.

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

Dis waar FW de Klerk in die prentjie gekom het. As
Hoof gold- en diamantverskaffer was dit die maklikste en die goedkoopste pad om die VSA se banke te
red. Die enigste probleem was dat Suid-Afrika in politieke onrus was met die regse groepe en partye wat
die NP regering op alle fronte gekonfronteer het.

DE KLERK SE AGTERBAKSHEID
VOOR DIE 1994

Die beste rookskerm vir die verskuiwing van groot
hoeveelhede geld en staafgoud waaraan Citibank kon
dink, was om onstabiliteit tussen die NP en die ANC
te skep. Dan kon ‘n politieke vakuum geskep word
waar sluwe goud- en diamanttransaksies gemaak
kon word sonder dat te veel vrae gevra word. ‘n NP/
ANC interimregering was ‘n moontlikheid waar die
minimum beheer die geheime beweging van goud
en diamante sou vergemaklik. Daar kon biljoene uit
Suid-Afrika gemaak word deur die Amerikaners.

Twee dekades lank is aantygings teen die FW de
Klerk regering rond en bont gegooi. Baie mense het
gefluister oor enorme bedrae geld wat deur ‘n Switserse Bank oorbetaal is aan NP politici en regeringsoperateurs om die Suid-Afrikaanse regering aan die
ANC te oorhandig. Vir 18 jaar lank kon niks bewys
word nie – tot nou toe.
Genl. Erle Cocke was aan die hoof van die Nugan
Hand Bank se kantoor in Washington. In April 2000

In Oktober 1998 het ‘n Duitse intelligensie operateur
‘n dokument uitgestuur gemerk Hoogs Geheim, aan
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Gehard Laubsher van die SA Nasionale Intelligensie
Agentskap. Die dokument was gemerk MZ/HRB/1010/98 ser. Noj/IBI en daarin word die verdwyning
van meer as $223 triljoen uit die Suid-Afrikaanse
ekonomie deur “swart goud” transaksies gesiteer.
Altesaam 47 name word in die verslag genoem
onder andere: FW de Klerk, Hernus Kriel, Chris Stals,
Japie Jacobs, Org Marais, Anton Rupert, Johann Rupert, James Cross, Christo Wiese, Dr. Swanepoel, Dr.
Groenewald, Mnr. Potgieter, Alwyn Lombard, Jan
Lombard, Barend du Plessis, en ander.

Tony GEorgiades

Hier is ‘n kort uittreksel uit die skokkende verslag en
‘n mens kan net jou hande saamslaan:

Die samesweerders het een groot probleem gehad –
die lojale lede van die Verdedigingsmag, Militêre Intelligensie en die Suid-Afrikaanse Polisie wat onmiddellik die transaksies sou keer indien hulle daarvan
sou uitvind.

“4.7 Die RSA stoor meer as 3 000 ton goud. Ons
kan bewys dat Cloten in Switserland, Luxemborg en
Londen ekstensief gebruik word vir die stoor van die
goud.

Op 19 Desember 1992 het De Klerk 23 lojale Generaals en senior offisiere wat ‘n bedreiging vir sy
onderduimse planne van verraad sou wees, uit die
Weermag afgedank, vlootoffisiere ingesluit. Dit het
gevolg op die afdanking van 19 polisie generaals in
Augustus van dieselfde jaar. Dit was alles deel van
die suiweringsproses om die polisie in lyn te bring
met die onderhandelings vir hoogverraad.

“4.8 Die RSA het ‘n klein raffinadery in Switserland
en handel met ‘n ander klein raffinadery in Luxemburg, wat Italianers besit, om goud te raffineer en
alle merke op die goud te verwyder.
“4.9 Die RSA verkoop elke jaar 550 ton goud waarvan
50 ton elke jaar gesteel word.

Nasionale Intelligensie Dienste het vroeg in Augustus ‘n vergadering gereël met die Suid-Afrikaanse
Weermag (wat gestroop was van almal wat maar
net geruik het na patriotisme en vaderlandsliefde),
en Umkhonto We Sizwe. Die vergadering was versoek deur die kabinet wat toe reeds vol verraaiers
was. Desember se ‘rasionalisasie’ het ingesluit die
afdanking van 6 000 middelrang offisiere.

“4.12 ‘n Deel van die geld word hergebruik terug in
Suid-Afrika.”
Dis maklik om geld tussen bankrekeninge te verskuif
as die groot banke en die regering saamwerk, maar
om goud en wapens oor die wêreld te verskuif is nie
so maklik nie.
Dis waar die Griek, Tony Georgiades, in die prentjie
kom. Hy was die sleutelspeler in die wapenskandaal
waar $22 miljoen aan die ANC amptenare uitbetaal
is. Hy is deur De Klerk in 1990 besoek in Griekeland.

In net 5 maande het De Klerk die deur vir ons uitverkoping en die grootste verraad in die geskiedenis
wyd oopgemaak en ons bitterste vyande binnegenooi vir die feesmaal.

6

Die VAANDELDRAER
Genl. Tienie Groenewald wat deel was van die verraad, het heel in sy skik verklaar: “Ek het nog nooit
tevore gesien dat ‘n regering sy eie magsbasis vernietig soos wat hierdie een besig is om te doen nie.”
Terwyl die land koersvas op pad na totale chaos was,
het die regering effektief die Weermag se intelligensie vermoëns geneutraliseer deur hulle oë, ore en
neus te verwyder.

Jaargang 23 (Junie 2019)

hervorming was bestuur deur internasionale banke/
finansiers asook buitelandse intelligensie agentskappe soos die CIA en die FBI. Dit alles het uiteindelik afgestuur op die vernietiging van hierdie eens
florerende land.
Dus, mense wat dink dat die Amerikaanse regering
ons goedgesind is, dink weer. Deur hulle is ons land
vernietig en ons as blankes verlaag tot bywonerstatus. Al ons voorspoed is weggevat en dit het na
AMERIKA gegaan om hulle ekonomie reg te ruk, iets
waaruit ons GEEN voordeel trek of getrek het nie.
Wanneer Amerika sy sin wil kry, dan boelie hulle
daardie betrokke regering tot hy kry wat hy wil hê.

Die Griekse skeepsmagnaat kon nou doen wat hy wil
in die land.
In daardie tyd het De Klerk sy hande op Georgiadis
se vrou gekry en so amper alles verongeluk, maar die
ontsaglike somme geld het die Griek en sy trawante
verblind en De Klerk het sy minares as vrou gevat.
Georgiades en die CIA het die hele gemors onder die
mat ingevee.

Trump het ‘n wet onderteken wat Amerika die reg
gee om in te tree as ‘n volk of groep vir uitwissing
gemerk word en ons mense was baie bly daaroor,
want ons het mos nou ‘n beskermer. Maar hy het
ook duisende troepe op ons grense saamgetrek en
tonne wapentuig hierheen gebring. Die wet wat
onderteken is, is waarskynlik net ‘n foefie om ons
dom Afrikaners te laat dink dat hulle ons wil help.
Ons moet liewer hoop die oorlog in die Midde-Ooste
versprei na die Weste sodat Trump sy soldate hier
kan wegneem om daar op die slagvelde van Europa
te gaan veg teen Sjina en Rusland. Indien ons Amerika sou toelaat om ons te help, dan het hulle weer ‘n
vastrapplek in ons land en dit sal nie lank duur voor
hulle ons finaal uitskuif uit ons regmatige erfenis nie.

Maar daar was ‘n kinkel in die kabel – Marike de
Klerk. Toe FW van Marike geskei het, is daar ‘n klousule in die egskeidingsooreenkoms ingeskryf dat De
Klerk enige boeke of artikel wat Marike mag besluit
om te skryf, kon sensor, wat hy natuurlik gedoen het
toe hy die publikasie van die hoofstuk Grotgesprek in
die outobiografie “’n Plek waar die Son weer Skyn”
gekeer het.
Maar Marike was nog nie klaar nie. Op 2 Desember
het sy ‘n faks waarvan die inhoud nooit bekend gemaak is nie na Holland gestuur. Ure later is sy gruwelik vermoor in haar Bloubergstrand woonstel in die
Dolphin Beach kompleks.

SWIG, VLUG OF VEG

Die Europese Unie (wat ook betrokke was by alles
wat hier gebeur het) het R30 000 oorbetaal in die
rekening van Mboniswa, die een wat van die moord
beskuldig is. Hy is in ‘n Weskaapse Hooggeregshof
verhoor, maar geen kans gegee vir verdediging nie.

Mnr. Jaap Marais het by geleentheid die volgende
gesê oor die toestand in Suid-Afrika na afloop van
die 1994 verkiesing:
“Wat in Suid-Afrika aan die gebeur is, is ‘n herhaling
van wat in Kenia, Zambië, Mosambiek, Zimbabwe en
Namibië gebeur het.

Wat gevolg het, was die georkestreerde en bestuurde “politieke hervorming’ in hierdie land soos
voorgeskryf deur buitelanders en veral Amerika. Die
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“Die Blankes daar is waarskynlik wysgemaak dat ‘n
rasgemengde regering die voorwaarde vir goeie verhoudings tussen wit en swart sou wees; dat Blankes se regte beskerm sou word, dat demokratiese
waardes verseker sou wees deur grondwette; dat
daar groot ekonomiese opbloei sou wees wanneer
die Blankes hulle politieke magsposisie sou prysgee;
dat die Kommuniste African Nationalists is.
“Uit die beloftes en versekerings het die grootste
ontnugtering vir die Blankes gevolg. Eenpartystate
en diktature in Afrika het vinnig opgeskiet op die
murasies van demokratiese strukture; Blankes is
beroof, vermoor en verjaag van hulle eiendomme;
en die betrokke state se ekonomieë het, ondanks
buitelandse hulp, baie gou tot byna armlastigheid
gedaal.
“Dis wat wag op Suid-Afrika as die De Klerk-regering
aangaan op die dwaalweg waarop hy deur die Kommuniste gesleep word.
“Die keuse wat gemaak moet word, is baie duidelik:
swig onder die Kommunistiese juk soos in Zimbabawe en Namibië; vlug na ander lande en laat die
ander Afrikaners en blankes oor aan die lot wat deur
die Nasionale Party geskep is; of, soos HF Verwoerd
in Junie 1963 gesê het:

Tot sover mnr. Jaap Marais se kommentaar.
Die geslag van vandag tussen 20 en 60 het nooit
oorlog geken nie. Hulle het nooit nodig gehad om
te verdedig wat aan die volk behoort nie. Hulle het
geen bloedoffers gebring nie en dus is die oorgrote
meerderheid van hulle se lewensbeskouing goedkoop, oppervlakkig en sonder enige betekenis.

“Maar daar kom ‘n punt dat ‘n nasie met die volle
besef van die ellende en gevare nie mag terugdeins
nie. Nou sê ek dat daar een prys is wat ons nie kan
betaal nie, hoe afskrikwekkend wapen- en ekonomiese stryd ook al mag wees. Daar is één prys wat
ons Republiek nie mag betaal nie, en dit is die prysgawe van die blankedom en die ondergang van die
nasie van die Republiek. Sou Suid-Afrika bedreig
word, sal ons alles moet offer, hoe verskriklik ons
ook daaronder sal ly. Die behoud van die Blankedom
van Suid-Afrika is die uiteindelike doel waarvoor niks
ons sal stuit nie.”

Hierdie mense besef nie dat ons vandag in ‘n bittere
oorlewingstryd gewikkel is nie en dat ons moet dink
soos vegters in ‘n oorlog – paraat en gereed vir wat
kom. Of hulle dit wil weet of nie, binnekort gaan ons
almal in die denkbeeldige loopgrawe in die voorste
linies van ‘n werklike oorlog wees, want ons het nie
genoeg mense om ook die agterhoede te dek nie.
Dis waar ons geloof en vertroue op God ons sal
deurhaal en beskerm.
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Altair erger was omdat die ontploffing ‘n brand aan
boord van die skip laat ontstaan het.

Oom Jaap het toe nog nie geweet hoe diep die verraad in werklikheid was nie.

Maar een van die kleefmyne wat aan die romp van
die Kokuka Courageous geheg is, het nie tydens die
aanvalle ontplof nie. Toe die skip se bemanning die
myn ontdek het, het hulle inderhaas met die hulp
van die Hollandse sleepboot Coastal Ace en die
Amerikaanse vloot die Destroyer USS Bainbridge,
die skip verlaat.

SPANNING LAAI OP IN MIDDEOOSTE
Die Amerikaanse weermag het meer as ‘n dosyn foto’s vrygestel van die onlangse olietenkskipaanvalle
in die Golf van Oman, aangesien dit die saak versterk
dat Iran daarvoor verantwoordelik was.

Later het ‘n Irakse span van die Islamitiese Revolusionêre Wag (IRW)in ‘n Gashti-klas patrollieboot die
skip aangedoen en die toestel verwyder.

Die Amerikaanse weermag het tot dié gevolgtrekking gekom dat die tenkskepe, die Kokuka Courageous en die Front Altair, beskadig is deur Iraanse
kleefmyne wat aan die rompe van skepe geheg word
met magnete of spykers en dan met afstandbeheer
of met ‘n tydmeganisme ontplof word.

Die bemanning van ‘n Amerikaanse Vloot MH-60R
helikopter het die optrede van die Islamitiese Revolusionêre Wag op beeldmateriaal vasgelê terwyl
hulle die onontplofte kleefmyn verwyder het

Die nuwe foto’s, wat die aanvalle skynbaar defnitief
met Iran verbind, bevestig glo getuienis wat reeds
vrygestel is.

Oorblyfsels van die myn saam met die vingerafdrukke van die bemanning wat dit verwyder het,
is op die romp van die olietenkskip aan die stuurboordkant gevind.

Beeldmateriaal wat geneem is aanboord van ‘n
Amerikaanse Vloot MH-60R helikopter van die ontploffingskade aan die Kokuka Courageous. Die olietenkskip het skade opgedoen soortgelyk aan dié van
die Front Altair se kleefmynaanval op 13 Junie in die
Golf van Oman.

In ‘n verklaring het die Amerikaanse leër hom soos
volg daaroor uitgelaat: “Iran was verantwoordelik
vir die aanval, aangesien net Iran die “hulpbronne
en vaardighede het wat nodig was om die onontplofte limpetmyn vinnig te verwyder, want hulle is
goed vertroud met dié soort kleefmyne.”

Iran, wat in die laat tagtigerjare myne in die Persiese
Golf tydens die “Olietenkskipoorlog” geplant het,
het hierdie kleefmyne toe reeds gebruik. Tot meer
onlangs is daar ook geglo dat Iran verantwoordelik
was vir verlede maand se aanval op vier olietenkwaens aan die kus van die Verenigde Arabiese Emirate.

“Dis die mening van die Amerikaanse regering dat
Iran verantwoordelik was vir die aanvalle in die Golf
van Oman.”
Mnr. Mike Pompeo, minister van buitelandse sake,
het dit in ‘n mediaverklaring bevestig.
Op sy beurt het mnr. Patrick Shanahan, waarnemende
sekretaris van verdediging, hom in ‘n verklaring soos
volg oor die insident uitgelaat: “Iran se voortgesette
uittartende aanvalle in die streek is ‘n bedreiging vir

Volgens die Amerikaanse weermag is die skade aan
die Kokuka Courageous, veroorsaak deur een van
hierdie kleefmyne, terwyl die skade aan die Front
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begryp of werklik gebruik nie, moet nou die uitkoms
gee. Geeneen van hulle verstaan dat geweld ‘n fundamentele deel van die swarte se kultuur is nie en
dat dit nie moontlik is om dit onder beheer te kry
nie. Dit kom al uit die Donker Eeue met hulle saam.

Iran het die bewerings teen hom herhaaldelik ontken en beskuldig die VSA daarvan dat hy onregverdige druk op sy regering plaas.

Daar word van Suid-Afrikaanse skole in die algemeen gepraat wat geweld betref, maar dit is hoofsaaklik beperk tot swart skole. Swartes sal wel tot
geweld oorgaan in blanke skole, maar dit word nie
deur blankes geïnisieer nie.

Intussen het pres. Trump nog ‘n 1 000 troepe na die
Midde-Ooste gestuur om gereed te wees vir enige
verdere agitasie deur Iran.
Intussen het die situasie in die Midde-Ooste verder
versleg nadat ‘n Iranse olietenkskip deur die Britte
gekaap is.

In September verlede jaar het die regering ‘n beroep
gedoen op belanghebbendes om bymekaar te kom
om die eskalering van geweld in skole aan te spreek.
Foeitog!

AANRANDINGS, VERKRAGTINGS
EN MOORDE IN SKOLE

Hier is net ‘n paar gevalle wat in 2018 plaasgevind
het:
In Noord-Wes is ‘n Graad 1 leerling deur ‘n sewentienjarige hoërskoolleerling verskeie kere met ‘n mes
gesteek in Makapanstad. Die jonger kind is dood en
die ouer kind se rede was dat hy ‘n uitval gehad het
met die kleintjie se ouer suster.

By Masuku Primêre skool in Suid-Durban het ‘n
leerling ‘n onderwyser vermoor. Die departement
se Muzi Mahlambi het daaroor gesê: “Dinge soos
moord en aanvalle op ons onderwysers en leerders
gebeur.”

Op 16 November het ‘n leerling ‘n onderwyser met
‘n klip gegooi en beseer op dieselfde dag as wat ‘n
“Common Wealth” Ambassadeur die skool sou besoek. Op die sekuriteitskamera kan gesien word hoe
die leerling die onderwyser jaag. Daar word nie gesê
waaroor dit gegaan het nie, net dat die leerling gesê
het: “Ek was vir lank genoeg geduldig. Vandag sal hy
self k.k”

In Gauteng is geheime agente van die polisie by die
Forest High skool in die suide van Johannesburg ontplooi nadat die dood van ‘n sestienjarige leerling in
‘n geveg. Die South African Democratic Teacher’s
Union het gesê dat om onderwysers aan te moedig
om hulleself te bewapen, is roekeloos en gevaarlik.
Hulle redenasie is dat as hulle onderwysers sou toelaat om hulleself te bewapen, sal die leerlinge dit
ook begin doen. “Wat ons moet doen, is om die mag
van die onderwys te gebruik om seker te maak dat
ons leerders en ons gemeenskappe (ingelig word)
sodat hulle onderwys en lewe sal respekteer.”

Op 24 Oktober het die Metro Polisie ‘n Graad 11
leerling by Fumana High School gearresteer nadat
hy probeer het om van sy medeleerlinge met ‘n mes
te steek. Hy het hulle oor die skoolterrein gejaag met
die mes totdat hulle skuiling in die hoof se kantoor
gesoek het en hulleself daar toegesluit het.

Hierdie soort siening is tipies van die swart liberaliste. Hulle het geen benul van wat die blanke se
kultuur behels nie. Onderwys, iets wat hulle nie kan
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In ‘n ander geval het ‘n sestienjarige Graad 10 leerling van Grey College in Bloemfontein besluit om sy
studies tuis te voltooi nadat hy twee keer gewelddadig aangeval is.

Jaargang 23 (Junie 2019)

Die koshuisvader is aanvanklik aangekla van 327
gevalle van seksuele aanranding, maar het skuld
erken op net 144 aanklagte.
In Julie is ‘n 38-jarige man gearresteer vir moord
op ‘n Graad 10 leerling op die skoolgrond in NoordKaap. Die sewentienjarige seun was geskiet.

In September is ‘n aanval deur ‘n leerling op ‘n busbestuurder verfilm en is wyd op die internet versprei.

Dis heeltemal aanvaarbaar om in hierdie gevalle die
vinger te wys. Ons onderwysstelsel het dramaties
verswak onder ‘n swart regering. Toe swartes by die
Blanke skole registreer, het die slaagsyfer vir matriek
spoedig afgekom en toe is die werk al makliker gemaak en uiteindelik is daar gesê dat die leerling slegs
3 maal in sy hele skoolloopbaan mag druip, maak nie
saak hoe swak hy of sy presteer nie.

Op 24 September het ‘n sestienjarige leerling ‘n ander leerling by dieselfde skool in die Oos-Kaap met
‘n mes gesteek. Hy is aangekeer vir moord nadat die
agtienjarige slagoffer in die hospitaal dood is.
Op 13 September is ‘n 17jarige skoolseun by die
Hoërskool in Zeerust gearresteer nadat hy ‘n onderwyser met ‘n mes doodgesteek het. Hy het glo in
‘n ry gestaan vir kos, iets verkeerd gedoen, en die
onderwyser het hom aangespreek. Hy het dit persoonlik opgeneem, huis toe gegaan en volgende dag
met ‘n mes teruggekom. Hy het die onderwyser in
die klaskamer gekry en hom daar doodgesteek.

As gevolg van hierdie absurde reëls, kon die blankes
al beter presteer, maar matriek het uiteinlik selfs
vir hulle nie veel beteken nie, want die buitewêreld
se standaarde het steeds hoog gebly en selfs hoër
gestyg. Jongmense uit Suid-Afrika wat vandag aan
‘n buitelandse universiteit wil gaan studeer, moet
‘n toelatingseksamen daar skryf. Ons sogenaamde
standaarde word nie meer erken nie. Selfs ‘n mediese graad word nie sommer oorsee aanvaar nie.

In Augustus is twee leerlinge van die Kwamasakhane
High School in Natal saam doodgesteek deur ‘n skoolmaat. Die een het ‘n argument met die moordenaar
gehad en die ander een het hulle probeer stop.
Park Town Boys’ High het in Augustus onder die
soeklig deurgeloop toe dit aan die lig gekom het
dat daar onaanvaarbare praktyke bedryf is. Hierdie
praktyke sluit in “seksuele roofsugtige gedrag” deur
senior leerlinge teen junior leerlinge, ‘n kultuur van
aanranding en seksuele aanranding onder die dekmantel van “inisiasie praktyke” en deur en deur “skokkende” dinge wat onderwysers in die teenwoordigheid van leerlinge gesê het.

Miskien was daar mense wat gedink het dat ons nou
aansien sou kry omdat ons die land aan die swartes
oorgegee het, maar uiteindelik was ons vernedering
baie, baie groter as wat hulle ooit kon droom. Daar
word nie net vir ons gelag nie – ons word uitgelag
omdat ons so onnosel was om ons wonderlike land
sonder slag of stoot aan barbare te oorhandig. Daarom word ons onnosel en breindood genoem. Ons
het, wat die buitewêreld betref, uit die geskiedenis
verdwyn. Niemand vra meer na ons nie. Niemand
dink meer aan ons nie. Ons mense praat net Engels
en gaan eenhonderd persent op in die wêreldkultuur waar alles toelaatbaar is. Dis mense wat hulle
kinders oorsee stuur vir ‘n toekoms, wat hulle uit
ons regeringskole weghou omdat hulle uiteindelik
die prys vir hulle onbesonnenheid besef.

‘n Voormalige Park Town Boys’ High School water polo assistent afrigter is skuldig bevind op 114
aanklagte van seksuele aanranding en 12 aanklagte
van gewone aanranding.
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Gewoonlik is die geweld in skole tot swart skole
beperk, maar dit verander soos wat daar meer en
meer swart kinders in blanke skole toegelaat word.
Baie blanke skole het reeds ‘n proses soggens om
kinders te deursoek vir wapens. Dit is iets waaroor
ons blanke, beskaafde Christene ons kop in skaamte
behoort te laat sak.

Jaargang 23 (Junie 2019)

Kollege by Coorparoo, St Rita’s Kollege en Stuartholme is almal besig om tradisionele terme soos “Vader” en “Seun” weg te laat omdat hulle nie “inklusief” is nie.
Stuartholme het selfs die woord “Homself” vervang
met “Godself” en verklaar dat hulle wil hê dat hulle
leerlinge hulle “begrip van wie God vir hulle is, hoe
God Godself openbaar deur die skepping, ons verhoudings met ander en die persoon van Jesus”,
moet verdiep.

Tuisonderrig is besig om hand oor hand toe te neem
terwyl blanke skole verswart. Die hartseer kant aan
die verhaal is dat daar blank en swart ouers is wat
hulle kinders se punte “kook” en dan stuur hulle
goeie punte op na die sentrale beheerpunt. Daardie
ouers word egter glo keer op keer uitgevang omdat
hulle nie weet hoe die stelsel werk nie en dat jy nie
maklik verkeerde punte kan opstuur nie.

Die beleid het egter ook gelei tot veranderinge aan
gesange en is gebrandmerk as as ‘n oordrewe en bizarre veldtog om godsdiens “geslagloos” te maak in
weerwil van wat in die Bybel staan.

Ander ouers skryf self hulle kinders se opstelle of
werkstukke, maar weereens is die kontroleerders nie
dom nie. Dis nie moeilik om te sien wanneer ‘n ouer
self die werkstuk gedoen het nie. Kinders het eenvoudig nie die insig of woordeskat van grootmense
nie. Dis net bitter jammer dat sulke dinge gebeur,
maar die oneerlikes sal ons maar seker altyd by ons
hê. Tuisonderrig bly steeds die enigste teenvoeter
vir regeringskole.

EUROPESE PARLEMENT SE GEMATIGDES VERLOOR
Die groot middelregse en middellinkse blokke in die
Europese parlement het as gevolg van groter steun
aan die liberale partye, die Groenes en nasionaliste,
hul gesamentlike meerderheid verloor in die verkiesings van die Europese Parlement op Sondag 26
Mei. Die middelregse European People‘s Party (EPP)
bly die grootste blok en sal na verwagting ‘n pro-EUkoalisie vorm, berig The Guardian.

DIE MANLIKHEID VAN DIE ALMAGTIGE WORD ONTKEN

Kiesers uit 28 volke moes stem vir hulle verteenwoordigers in die EU parlement. Brittanje se Konserwatiewe Party wat vir die afgelope eeu die politiek
daar domineer, het slegs 9% van die stemme getrek.
Dit was ‘n skokkende neerlaag. Robert Peston van
ITV sê hy het nooit gedink dat die dominerende party in Engeland tot die vlak van 9% sou of kon daal
nie. Die Arbeiders Party het self maar swak gedoen
met 14%.

Beskrywings van ons Hemelse Vader as manlike
Wese word in elite skole in Brisbane in Brittanje uitgeskryf omdat hulle daarvoor staan dat die Skepper
polities korrek ook van neutrale geslag moet wees.
Dit is ‘n inisiatief wat deur Katolieke kerke geneem
word, maar, soos die meeste van ons sekerlik reeds
weet, aanbid die Katolieke Kerk NIE ons Christelike
Hemelse Vader nie, maar Lucifer soos deur hulleself
erken. Top Katolieke skole soos All Hallows, Loreto
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In die verkiesing in Frankryk vir die Europese parlement het Marine Le Pen en haar party, Rassemblement National (RN), op ’n golf van nasionalistiese
sentiment ’n oorwinning oor pres. Emmanuel Macron se La Republique En Marche! (LREM) behaal.

Jaargang 23 (Junie 2019)

Dennis Franceskin, ‘n verteenwoordiger van die
nasionale byeenkoms in Washington, het gesê die
sukses van Euro-skeptiese partye toon toenemende
ontevredenheid binne die blok. “Die struktuur van
die Europese Unie is ‘n mislukking,” het Franceskin
aan RT gesê.

Maar dit was die nasionalistiese partye wat na die
oorwinning gejuig het, aangesien die EU toenemend
vervreemd geraak het van die gewone kieser en die
afgelope tyd ‘n struikelblok geword het.

Baie lande het nou besef dat die EU nie ‘n oplossing
is nie, dit is eintlik ‘n probleem.
Die politieke wedywering tussen die groeiende Euro-skeptiese beweging en die pro-Brussel-blok kan
beskryf word as “gesonde verstand” teenoor “globalisme”, het Maximilian Krah, ‘n politikus wat aan
die Alternatief vir Duitsland (AfD) behoort, aangevoer.

Uitvoerige meningspeilings toon dat regse en Euroskeptiese partye aansienlike winste behaal het. In
Frankryk het die nasionalistiese partye in die VK en
Oostenryk selfs hul pro-EU-teenstanders verbygesteek. As gevolg daarvan het die pro-Europese blok
EPP en die Sosiaal-demokratiese alliansie S&D nou
hul gekombineerde meerderheid verloor.

Krah het gepraat oor die verkiesingswinste wat deur
sy eie party gemaak is, en het sy land se politieke
instelling daarvan beskuldig dat dit onverskillig staan
vir die behoeftes van gewone Duitsers. “Ons het ons
wortels in landelike gebiede met gewone mense, en
hulle het massamedia en die groot korporasies,” het
hy gesê.

“Hierdie neerlae van die EPP en S&D (Sosialiste en
Demokrate) is glad nie verbasend nie as daar na die
groter prentjie gekyk word nie,” het Uli Brueckner, ‘n
professor in Europese studies aan die Stanford Universiteit in Berlyn, gesê. Volgens Brueckner bied die
verkiesingsuitslae ‘n ernstige uitdaging vir Brussels
se poging om ‘n verenigde, geïntegreerde Europa
daar te stel.

‘n Soortgelyke anti-vestiging sentiment kan gevind
word in die Verenigde Koninkryk, waar Nigel Farage
se Brexit Party 31.6 persent van die stemme ontvang
het en die konserwatiewe met meer as 20 punte verslaan het. Die Brexit Party het kiesers ‘n alternatief
vir die tradisionele status quo aangebied,” was sy
woorde.

“In die verlede was daar eenstemmigheid en het almal meegedoen aan die strewe om Europa tot ‘n eenheid saam te smelt, want dit sou vrede, stabiliteit
en voorspoed bring, terwyl die lande net oor enkele
ideologieë sou verskil – soos of dit skoon genoeg,
regverdig genoeg en pro-besigheid is,” het Brueckner opgemerk.
Maar Euro-skeptiese partye het hierdie konsensus
totaal omvêrgegooi en beskou die integrasiebeleid
van die EU as ‘n probleem eerder as ‘n oplossing vir
Europa.

“Ek dink baie mense is moeg vir die gemors van die
laaste twee of drie jaar. En veral diegene wat die Europese Unie wil verlaat, was beslis baie teleurgesteld
met die konserwatiewe party wat rondgeval het in
‘Never-Never Land’, en in teenstelling hiermee het
mnr. Farage, ‘n baie duidelike en eenvoudige boodskap aangebied.”

Die momentum teen Europa se vestigingspartytjies
is veral kwaai in Frankryk gevoel.

“Die geslaagde sukses wat deur die Liga-party in
Italië, die Rassemblement National (RN) in Frank-
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Die samestelling van die parlement sal deur die 28
staatshoofde en regeringshoofde behartig word om
te besluit wie gaan Jean-Claude Juncker, president
van die Europese Unie en sy eweknie in die Europese raad, Donald Tusk, vervang.

ryk en die Brexit-party in die Verenigde Koninkryk
tydens die regverdige verkiesings na die Europese
Parlement behaal is, is ‘n teken van veranderinge in
Europa en die begin van ‘n nuwe Europese Renaissance,” het mnr. Matteo Salvini, die adjunk-premier
van Italië, minister van binnelandse sake en leier van
die Liga party by Lega se hoofkwartier in Milaan gesê.
“Dit is ‘n teken dat Europa verander, Europa is moeg
om ‘n slaaf van die elite, korporasies en geldmagte
te wees,” het hy aan verslaggewers in Milaan gesê.

Die 426 miljoen kiesers wat aan die verkiesing deelgeneem het, was die hoogste in twee dekades.
Dit begin al duideliker word dat die blankes van
die wêreld op soek is na beter oplossings. Vir die
afgelope tagtig jaar is die doel en siening van die
liberaliste gevolg en die uiteinde vandag is totale
verwoesting op geestelike en morele gebied. Die
nageslagte van die eerste liberaliste is moeg en sat
vir alles.

Terug in Maart 2018 het Matteo Salvini se Liga derde
gekom in die land se algemene verkiesing, met net
17 persent van die stemme, terwyl M5S meer as 32
persent gelok het. Vyf jaar gelede het Liga skaars die
6 persent versperring oorwin.

Vladimir Lenin het gesê: “As ons effektief die nasionale trots en patriotisme van net een geslag kan vernietig, het ons daardie land oorwin. Daarom moet
daar aanhoudende propaganda oorsee wees om die
lojaliteit van die burgers in die algemeen te ondermyn en tieners in die besonder. Deur verskeie soorte
dwelms maklik bekombaar te maak, deur die skep
van die noodsaaklike houding van chaos, luiheid en
waardeloosheid, en deur hom psigologies en polities voor te berei, sal ons kan slaag.”

In die parlementêre verkiesings in Europa het die
Euro-skeptiese en regse magte regdeur Europa
winste behaal. Die twee sentristiese partye wat die
afgelope 40 jaar die EU oorheers het, het ‘n meerderheid behou, maar het die setel in die blok se wetgewer verloor.
In Frankryk het ‘n vroeë peiling aangedui dat Marine Le Pen se regse, anti-immigrant Rassemblement
National-party ‘n klein, simboliese oorwinning oor
Emmanuel Macron se En Marche kon vier, maar die
uitslag was veel meer as ‘n simboliese oorwinning.

Na meer as 100 jaar sedert die Bolsjewieke in Rusland oorgeneem het, is dit duidelik dat hulle nié
geslaag het nie. Verkiesings dwarsoor die Westerse
wêreld bewys dat die tyd van die Kommunis verby is.

In Duitsland het peilings aangedui dat die party van
die Duitse kanselier Angela Merkel en sy sentrumlinks-koalisiemaat ook verliese sou ly.

ESKOM SE PROBLEME WORD
NET AL ERGER

Die EU-parlement was bevrees dat ‘n groter deel
van Brittanje se setels na die Brexit-party sou gaan,
aangesien dit duidelik was dat Nigel Farage se nuutgestigte party sowat 30% van die stemme sou inoes.

Eskom se HUB Phakamani Hadebe het onlangs
aangekondig dat hy gaan bedank aan die einde van
Julie 2019 as gevolg van gesondheidsredes. Hy was

Die Groenes geniet ook sukses in Europa en het van
50 lede in 2014 tot sowat 70 vermeerder.

14

Die VAANDELDRAER
glo instrumenteel in die dryf vir stabiliteit in Eskom
tydens ‘n baie moeilike tyd.

Jaargang 23 (Junie 2019)

die aanleg. Die probleem is dat die kragstasie al agt
maande lank nie vir dienste kan betaal nie. Die kontrak is intussen beëindig.

Sy aftrede sal glo meer onstabiliteit skep terwyl Eskom reeds finansiëel, struktureel en operationeel
groot probleme ondervind.

Kusili is die derde grootste kragstasie in die wêreld
met Medupi in vierde plek. Die konstruksie aan beide aanlegte is ‘n voortdurende proses wat geteister
word deur vertragings sedert 2007. Die koste het
reeds meer as R300 biljoen beloop met ‘n verdere
R18 biljoen nodig om die werk te voltooi. Dus sal
daar waarskynlik weer na die Pensioenfonds gegryp
word sodat veral bonusse vir goeie werk deur die
bestuur uitbetaal kan word. Uiteindelik sal dit onvermydelik uitloop op die totale plundering van die
Pensioenfonds wat reeds van R4 triljoen geval het na
minder as R1.7 triljoen. Die einde is dus in sig.

Tussen 1985 en 2007 was Eskom finansiëel stabiel
en beurtkrag was onbekend. Die blanke was toe nog
min of meer in beheer, al was die hoofde van die
maatkappy almal swart. Die kundigheid was nog
daar.
Vanaf 2008 tot nou het dit drasties verander. Toe
Zuma president geword het, was daar korrupsie,
bedrog en diefstal op groot skaal by Eskom. Die
Regeringspensioenfonds, wat beheer word deur die
Openbare Beleggingskorporasie (OBK), het al verbande (wat eintlik maar skuldbriewe is) ter waarde
van R54 biljoen gekoop. Dit is 16.8% van al die uitstaande skuld van Eskom en hulle het geen hoop om
dit ooit terug te kry nie. Dit is ook 5 keer meer as die
volgende skuldhouer. Die OBK hou nog ‘n verdere
R8.5 biljoen van Eskom verbande vir ander kliënte.

Die voorafgaande herinner aan wat Siener se seun,
Kallie, onthou van wat sy pa gesê het. “Kort ná die
ineenstorting van ons pensioenfondse breek die onluste in Europa uit, waar Engeland veral swaar getref
sal word.
“Geweld en bloedvergieting, val saam met ‘n staking
in Suid-Afrika. Liberale en konserwatiewes word in
twee kampe verdeel. Moeilikheid broei nog steeds
en burgeroorlog sal uitbreek.”

Die Staatspensioenfonds word dus al vir geruime tyd
geplunder deur Eskom en natuurlik ook deur ander
staatsinstansies. Eskom is egter die ergste. Penioenarisse wat staatspensioene ontvang, word blootgestel aan ‘n buitensporige risiko omdat Eskom nie
genoeg elektrisiteit verkoop om sy koste te dek nie.

Aan die einde van die visioen sê hy dat iets verskriklik in Europa sal gebeur, duisende sal in verskeie
burgeroorloë vermoor word en toestande sal vinnig
versleg. “Dit sal in Frankryk begin, in die Ryn-gebied.
Weereens sal die vrou en kinders die meeste ly, en
dan sien ek die Engelse vlug in alle rigtings.” (9 Augustus 1923).

Die Indiër, Tahir Meapa, die Pensioenfonds se onder
bestuurder van lede-sake, het in ‘n onderhoud gesê:
“Doie OBK moet uit Eskom se sake uitkom. Solank as
wat die OBK (wat nou deur swartes beheer word) as
‘n leningsbank optree, sal hulle nooit hulleself kan
onderhou en soos ‘n besigheid bestuur word nie.
Uiteindelik sal Eskom die Staatspensioen plunder tot
daar niks van hom oor is nie.”
Intussen broei die onrus. By die Kusili kragstasie is
vyfhonderd kontrakwerkers afgedank na proteste by
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RAMAPHOSA ONTKEN PLAASMOORDE
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moorde ‘n opdrag van die regering is en die swartes
gehoorsaam dit net. Om watter rede sal ons sogenaamde president dan teruggaan op sy woord en nou
skielik sê dit moenie gebeur nie? Nie eens die feit
dat hy geen geldelike steun meer uit die buiteland
kry nie, noop hom om die plaasmoorde te staak nie.

Ondanks pleidooie vanuit die georganiseerde landbou dat Cyril Ramaphosa hom uitspreek teen misdaad op plase, weier hy botweg om iets daaroor te
sê. Hy is deeglik bewus van die pleidooie, maar het
besluit hy gaan hom nie oor plaasmoorde uitlaat nie.
Hy skuif die verantwoordelikheid af op die polisie.

Henry Geldenhuys, adjunkpresident van TLU SA, het
in ‘n verklaring gesê sy organisasie is baie bekommerd oor die aansienlike toename in plaasaanvalle
en plaasmoorde en dat Ramaphosa, “sowel as die
hele kabinet, veral die minister van polisie”, daaroor
swyg. Hy sê daar word daagliks uitsprake van politieke verhoë afgemaak dat boere die grond gesteel
het waarop hulle kos vir alle inwoners van Suid-Afrika produseer. Die vraag is of die kabinet se stilswye
‘n aanduiding is dat hulle hierdie blatante leuens
steun.

Dan Kriek, president van Agri SA, sê hulle het reeds
met Ramaphosa geskakel en onmiddellik optrede
geëis oor die toenemende plaasmoorde en -aanvalle. Kriek se verklaring volg op die moord op 2
Junie op Stefan Smit (62), ‘n wynboer van die plaas
Louiesenhof buite Stellenbosch.

En soos al die ander, doen Geldenhuys ook ‘n beroep
op die regering, die polisie en die nasionale vervolgingsgesag om so gou moontlik ‘n doeltreffende en
werkbare oplossing in te stel en hy raai landbouers
aan om hul veiligheidsmaatreëls te verskerp. Soms
wil ‘n mens lag oor die gebrek aan werklike begrip
vir die benarde situasie.

Kriek sê die regering het lank nie die nodige aandag
aan plaasmisdade gegee nie. “Plaasaanvalle is meestal wreed en gewelddadig met ‘n wye invloed op die
naasbestaandes en die gemeenskap.”
Ramaphosa het in April vóór die nasionale verkiesing gelieg en valse beloftes gemaak dat boere beveilig sal word en daar word nou optrede geëis. Hy is
‘n gewoonte leuenaar, want tydens sy besoek aan
die Verenigde Nasies in New York het hy ook deur sy
tande gelieg toe hy in ‘n videogreep wat tydens sy
besoek geneem is, gesê het dat daar “geen moord
op boere” in Suid-Afrika plaasvind nie en ook geen
grondonteienings is nie.

Die burgerregteorganisasie AfriForum het uitgevaar
teen Ramaphosa en die regering omdat hy meen die
kwessie word onder die mat ingevee.
Ons het baie organisasies, heeltemal te veel, want
nie een van hulle kry enigiets reg nie. Hulle praat en
praat en dreig en staan met blink skoene en praat
dat die spoeg spat, maar niks verander nie, hulle
word net ryker van al die bydraes van mense wat
glo wat hulle sê. Dis hoe politici werk. Intussen gaan
alles ten gronde. Daar is mense wat dreig dat hulle
enigeen wat sy gesin bedreig, sal skiet sonder om te
dink. Maar wat dan van die boer wat so gedreig het
en toe die aanval kom en die eerste skoot klap, toe
lê hy buite aksie op die vloer, terwyl die swartes sy
dogter verkrag? Is dit hoe ons mense geword het?

Hy het ook tydens ’n onderhoud met Bloomberg
die stelling gemaak in reaksie op die Amerikaanse
president Donald Trump se vroeëre tweet dat hy
ondersoek gaan laat instel na die plaasmoorde in
Suid-Afrika.
Agri SA speel nog steeds politiek en leef onder die
waan dat die swartes op enige manier aandag sal
gee aan plaasmoorde. Die probleem is dat die plaas-
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Dis wat gebeur omdat ons mense nie saamstaan en
saam oplossings soek nie. As ons die dag deur die
swartes in massa aangeval gaan word, sal elkeen
van ons stoksielalleen staan teen die oormag, want
ons help mekaar nie, ons skinder en praat kwaad en
steek mekaar in die rug of verraai ons broers. Dis wie
en wat ons is.

Jaargang 23 (Junie 2019)

Die gevolg is hongersnood.
Vir sy medevolksgenote het Siener van Rensburg hierdie profetiese uitspraak gemaak: “As gevolg van
die volk se leier verafgoding, sal God alle ellendes
oor hulle bring, behalwe hongersnood.”
Net soos wat geen ander nasie deel gehad het aan
Israel se manna en kwartels in die woestyn nie, net
so sal dit nou weer wees, daar sal nie oorskiet wees
om weg te gee nie.

Ons sien op na ons godlose leiers in plaas daarvan
om op te sien na ons Almagtige God. Ons steun
op die vleeslike arm in plaas daarvan om, soos die
Voortrekkers by Bloedrivier, te steun en te vertrou
op ons Hemelse Vader. Ons glo in ons eie vermoëns,
maar nie in Sy trou nie. Dus bly ons praat en dreig en
skinder en verraai.

BRITTE MENG IN IN SA VERKIESING

Daar is egter ‘n onvermydelike uiteinde vir wat op
landbougebied aangaan.

Brittanje het nog nie sy wurggreep op ons land laat
vaar nie. Rondom die afgelope verkiesing het hulle
weermag ‘n plan van hulle eie gehad om te sorg dat
die ANC aan bewind bly, want hulle is maatjies in
misdaad. Hulle het ‘n geheime plan gehad van hoe
hulle dit sou doen.

Tommy Esterhuyse, Agri SA se hoof van landelike
veiligheid het in verband met plaasboere die volgende gevra: “Ek wil die president vra wie kos op die
tafel van sy kiesers gaan sit as daar nie meer boere
is. nie.”
Verskeie faktore gaan daartoe bydra dat Suid-Afrika
binnekort hongersnood in die gesig staar. Ten eerste
is daardie kwaai droogtetoestand in die mieliestreke.

Brittanje se Minister van Verdediging het ‘n geheime
verslag opgetrek waarin daar duidelik uitgespel
word hoe om die ANC aan bewind te hou. ‘n Groep
militêre offisiere van Brittanje se Royal College of Defence Studies het Suid-Afrika besoek. Hulle taak was
om “vas te stel wat die politieke bedreigings was vir
die voortsetting van die ANC bewind in Suid-Afrika.”

Tweedens word lorriedrywers wat kosvoorrade na
winkels moet neem, aangeval en hul voertuie aan
die brand gesteek. Drywers sal een of ander tyd begin weier om kosvoorrade te vervoer.

Dit was nie so onskuldig as wat die Britse regering
wou voorgee nie, maar omdat swartes nie verder
as die dag kan sien waarin hulle op daardie oomblik
leef nie, kon hulle nie deur al die planne sien nie.
Die Britte het ook geweier dat die verslag vrygestel
moes word. As dit so onskuldig was, waarom het
hulle geweier?

Derdens sal die voortdurende aanvalle en moorde
op boere tot gevolg hê dat oesopbrengste nie meer
voldoende sal wees nie.
Ons voer al geruime tyd groot hoeveelhede kos
in, maar daar is droogte dwwarsoor die wêreld en
selfs geld sal later nie meer kos kan koop nie. Ons
eie regering het geplunder tot die geldsak binnekort
leeg gaan wees.

Ten spyte van die korrupsie en bedrog in die ANC
is die militêre offisiere aangesê om “’n medium ter-
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feite sodat die party die mag kan behou met die verkiesing.”
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dighede en by Marikana is daar tydens die staking 34
mynwerkers doodgeskiet en 78 beseer as gevolg van
Ramaphosa se druk op politici en die polisie. Hy wou
hê hulle moes harder aksie teen die stakers neem en
gesê hulle was “eenvoudig lafhartige kriminele en
moet as sulks gekarakteriseer word.”

Die Britse Ministerie van Verdediging het gesê dat
dit “’n suiwer akademiese oefening was, slegs vir
interne kollegestudiedoeleindes, ontwerp om kursus vaardighede te ontwikkel in strategiese analise,
asook hulle vermoë om ander perspektiewe te verstaan.”

In ‘n verslag oor die Suid-Afrikaanse polisie wat ‘n
paar jaar gelede die lig gesien het, is daar gesê dat
dit twee keer meer waarskynlik is dat ons polisie iemand sal doodskiet as wat dit in Amerika sal gebeur.
Dis heeltemal moontlik omdat die meeste van ons
polisiemanne self misdadigers is of was. Dit het ook
aan die lig gekom dat die polisie gevangenes martel.

‘n Mens kan jouself die vraag afvra: Waarom is dit
hoegenaamd nodig vir enige kollegestudent om te
weet hoe om ‘n swak, korrupte regering in plek te
hou as dit niks te make het met sy eie land nie?

Engeland stel beslis nie belang in die welsyn van
die mense van Suid-Afrika nie. Hulle is hier om te
vat en te plunder, oor die loop van ‘n geweer as dit
moet. Dit is die patroon vir ‘n paar eeue lank al. Daar
was geen stadium in ons geskiedenis dat die Britte
hoegenaamd enigiets goeds vir die mense van die
land gedoen het nie. Hulle sit agter al die opstande,
die stakings, brandstigting, moorde, elke bose ding
waaraan jy kan dink. Hulle is nie ons vriende nie,
want ons kan nie vriende met slange wees nie. Jy
kan hulle nie vertrou nie en vir ons volk in die besonder hou hulle geen heil in nie.

Die versekering is gegee dat dit niks met die Britte
se beleid te doen het nie en geen invloed enige plek
sou hê nie. Nogtans het die offisiere deelgeneem aan
verskeie aktiwiteite buite ‘n normale, militêre rol, insluitend vergaderings met ‘n Britse mynmaatskappy.
Dis te verstane dat diegene wat aan die verkiesingsveldtogte deelgeneem het, omgekrap was oor die
Britte se inmenging in politieke en ekonomiese sake
in ‘n buitelandse verkiesing.
Dit was enigiets behalwe onskuldig. Richard Solly,
koördineerder van die London Mining Network het
dit verregaande genoem. Hy sê dat die Britse maatskappye oorsee steun gaan soek het, asook gunste
vir hulle maatskappye en dit terwyl daar baie groot
kommer is oor die impak wat hulle op gemeenskappe het, die omgewing en menseregte.”

SKANDELIKE UITSPRAAK IN DIE
HOOGGEREGSHOF.

Die program vir die besoek het verskeie besigheidsontmoetings gehad. Die militêre offisiere het
‘n uiteensetting gekry by die Johannesburg Effektebeurs en by HSBC aangedoen vir ‘n middagete en ‘n
bespreking van die “ekonomiese vooruitsigte vir die
streek”.

Die hooggeregshof in Mmabatho in Noord-Wes het
nog ‘n verregaande beslissing gelewer.
Verlede jaar het die Kleurlingregter, Ronnie Hendricks, vir Pieter Doorewaard en Phillip Schutte skuldig bevind aan die dood van Matlhomola Moshoeu
(deur hom van ‘n bakkie af te gooi omdat hy glo sonneblomme gesteel het). Nou is hul appèl teen dié
uitspraak geweier. Daar is drie redes wat elkeen op

In 2012 was Ramaphosa direkteur van die Lonmin
myn. Daar was ‘n staking oor swak werksomstan-
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sigself sterk genoeg is om regter Hendricks se uitspraak in Doorewaard en Schutte se guns te hersien
en die weiering om verlof tot appel toe te staan gaan
dus die verstand te bowe.
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Pakisi het beskryf hoe hy deur die aanvallers op
‘n hellevaart geneem is wat van Coligny tot byna
in Lichtenburg gestrek het. Selfs indien hulle teen
‘n waansinnige 120 km/h gery en die verskillende
martelings uitgevoer het — om hom tot in ‘n dam
te neem voordat hulle hom byna geskiet het, hom
gedwing het om alkohol te drink en lang afstande te
hardloop totdat hy opgegooi het en toe gedwing is
om sy eie braaksel te eet, hom gedwing het om te
hardloop terwyl hulle keëls om sy enkels geskiet het
— sou dit ‘n uur geduur het.

Die saak teen Doorewaard en Scutte is gebou op
die weergawe van ‘n enkele getuie, die deeltydse
Coligny-slagter Bendel Pakisi. Pakisi het later gesê
hy het die hele storie opgemaak, toe gesê dat hy
omgekoop is om te “erken” dat hy ‘n leuenaar was
— net om vol te hou dat sy oorspronklike bewerings
inderdaad waar was.

Doorewaard en Schutte se fone vertel egter ‘n ander
verhaal. Hulle het die oggend van Moshoeu se dood
drie fone by hulle gehad. Tussen hulle het hierdie
toestelle tydens die kritieke tydperk 23 “transaksies” geregistreer. Elke transaksie — hetsy ‘n oproep
of teksboodskap — word deur ‘n spesifieke toring
geroeteer en geregistreer.

Wat wel ter sake is, is dat Pakisi aanvanklik aan senior polisiemanne gesê het hy het gesien hoe twee
wit mans ‘n moord pleeg, maar dat hy later sy storie verander het om te sê dat daar drie was. Dit was
onverklaarbaar, want Pakisi beweer hy het ure saam
met Doorewaard en Schutte deurgebring, wat hom
na bewering na die insident ontvoer en in die sonneblomveld gemartel het. Hendricks het in sy uitspraak
nie eens die moeite gedoen om die teenstrydigheid
te noem nie, wat nog te sê ‘n verduideliking te gee
waarom die teenstrydigheid nie belangrik genoeg is
om Pakisi se getuienis te verwerp nie.

Die hoë frekwensie van gebruik van hierdie fone dui
daarop dat hulle nie daardie oggend die nabyheid
van Coligny en sy onmiddellike omgewing vir langer
as ‘n paar minute op ‘n slag kon verlaat het nie, ‘n
faktor wat heeltemal strydig met Pakisi se weergawe
is en ook grootliks in Hendricks se uitspraak geïgnoreer is.

Die staat se patoloog, dr. Ruweida Moorad, het gesê
dit is opmerklik dat daar geen beserings aan Moshoeu se handpalms, hande of polse was nie. Sy beserings het nie gestrook met ’n val waar die persoon
sou probeer om sy val met sy hande te keer nie.

Die Coligny-moord is uiters polities gelaai. Skynbaar
aangehits deur die EFF en ander politieke hoopvolles, is geboue op die dorp geplunder en afgebrand
deur ‘n kwaadwillige groep wat ‘n vorm van geregtigheid vir die gestorwe Moshoeu gesoek het. Dit
blyk dat baie van hulle bruin vreemdelinge was.

En tog het Pakisi aan die hof beskryf hoe hy Moshoeu in die duikposisie van ‘n swemmer van die
bakkie sien ‘vlieg’ het, horisontaal uitgestrek met die
kop laer as die voete, en die arms en hande vorentoe uitgestrek om sy val te breek — presies die posisie wat uitgeskakel is deur die gebrek aan hand- en
polsbeserings wat Moorad so veelseggend gevind
het. Ondanks hierdie teenstrydigheid het Hendricks
bevind dat Moorad Pakisi se weergawe van gebeure
‘bevestig’ het.

’n Deurslaggewende aspek van hierdie politieke element is die getuienis van adjt.off. Popo Seponkane
wat Pakisi geken het en van die begin af sy storie
betwyfel het. Hendricks het in sy finale uitspraak
hewige kritiek vir Seponkane gehad. Hy het egter
versuim om te noem dat Seponkane nie in die hof
verskyn het om te getuig nie omdat hv gevrees het
vir sy eie lewe en die van sy gesin.
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Hendricks het ook in gebreke gebly om enige druk
op die polisie of die staatsaanklaer toe te pas om
ondersoek in te stel waarom ‘n amptenaar van die
Suid-Afrikaanse Polisie die vooruitsig om in ‘n hof
onder eed te getuig as ‘n lewensbedreigende gebeurtenis beskou het.

ek sal nie ‘n Christen wees nie, maar ‘n duiwel as ek
nie jammerte vir hulle voel nie; as ek nie, soos ons
Heer tweeduisend jaar gelede, teen hulle deur wie
hierdie arme mense vandag geplunder en uitgebuit
word, draai nie.”

Intussen kwyn Doorewaard en Schutte in die tronk
as klaarblyklike slagoffers op die altaar van vooroordeel om ‘n “massa wat honger is vir wit vlees tevrede te stel”, soos die joernalis en skrywer Rian Malan
dit onlangs in ‘n artikel oor die gebeure gestel het.

DIE REGERING HOU ONS DOP
Wanneer jy ‘n boodskap met Whatsapp stuur, sal
jy ‘n enkele ‘regmerkie’ sien aan die einde van jou
boodskap. Dit beteken die boodskap afgelewer
is. As jy twee van hulle sien, beteken dit die geaddresseerde het dit gesien. Albei word blou as die
persoon dit gelees het. Dit is die normale proses
vir die meeste van die plasings op Whatsapp. As jy
drie blou merkies opmerk, dan word die Whatsapp
deur die regering raakgesien. As jy twee blou en een
rooie opmerk, dan mag die regering jou optrede as
‘n bedreiging van staatsveiligheid sien en kan daar
aksie teen jou geneem word.

Dis daarom geen wonder dat die veroordeeldes
se regspan die moontlikheid van ‘n verdere appel
ondersoek nie.

ADOLF HITLER IN MUNCHEN, 12
APRIL 1922
“My gevoel as ‘n Christen laat my kyk na my Heer
en Redder as vegter. Dit wys my op die Man wat as
iemand in eensaamheid, omring deur slegs ‘n paar
volgelinge, hierdie Jode herken het vir wat hulle is
en mense gevra het om teen hulle te veg en wie, sowaar as God, was die die grootste nie net as Lyer nie,
maar as Vegter. In grenslose liefde as ‘n Christen en
as ‘n man het ek die gedeelte deurgelees wat vir ons
vertel hoe die Here uiteindelik opgestaan het in sy
mag en die roede gegryp het om die gebroedsel van
adders en slange uit die Tempel te verdryf. Hoe wonderlik was sy geveg vir die wêreld teen die Joodse
gif ... As ‘n Christen het ek geen plig om myself te
laat mislei nie, maar ek het ‘n plig om ‘n vegter te
wees vir die waarheid en geregtigheid ... En as daar
enigiets is wat demonstreer dat ons die regte ding
doen, is dit die nood wat daagliks groei ... As ek uitgaan in die oggend en hierdie mans in die rye sien
staan en in hul moedelose gesigte kyk, dan glo ek,
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