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‘N AMERIKANER SE SIMPATIE VIR DIE BOERVOLK

MAHATMA GANDHI WAS ‘N RASSIS

AGENDA 21 – DIE STROP TREK NOUER

EN MEER...

As ons regering nie sy skuldlas aan Rusland kan terug-
betaal nie, dan verander die land na ‘n volbloed sosial-
istiese staat. Dit word genoem ‘kruipende sosialisme’. 
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Rewolusie is in die lug. Daar word oor gepraat en 
bespiegel of dit word doodgepraat en geïgnoreer. 
Hoe dit ook al sy, dit maak rustige waters onstuimig 
en teen hierdie tyd weet ons dat geen terugkeer na 
vredevolle paaie meer moontlik is nie. Ons storm op 
meer en meer geweld af, al wil mense dit nie weet 
nie.

En dis hier waar ‘Agenda 21’ sy wrede en bose gesig 
wys. (Sien ook Agenda 21 – die strop trek nouer)

Terwyl die buitewêreld vir mekaar grom en knor, is 
geweld besig om in ons land te eskaleer geweld – dis 
Agenda 21 se hooftaak. Al het ons dit reeds in 1994 
geweet, sou ons niks kon doen om dit te keer nie, 
want die ANC regering het nog nooit die kundigheid 
of die ervaring getoon om enige krisis die hoof te 
bied nie. Elke krisis op sy pad, loop op geweld uit, 
want dis in hulle aard om so op te tree, en vandag 
sit ons met ‘n land wat huiwer op die rand van ’n 
rewolusie.

Blankes is dekades lank gebreinspoel om die regering 
en Kerk te gehoorsaam, en albei het ons in die steek 
gelaat en in die rug gesteek. ‘n Mens kan verstaan 
hoekom hulle na Angus Buchan toe hardloop – 
mense kan nie meer vir hulleself dink en uit eie oor-
tuiging optree nie, want hulle soek ‘n kruk om op te 
leun; selfs ‘n Engelse katolieke kruk is goed genoeg.

Intussen weet almal hier kom ‘n rewolusie en geweld 
en hulle weet ook hulle is onbeskerm.

Wanneer die wapens by die burgers afgevat word 
ná 30 September gaan die prentjie oornag verander. 
Dan sal dít waarvoor ons volk in 1992 gestem het, 
hulle uiteindelik inhaal. Dit gaan ‘n bloedige realiteit 
wees wat hulle gaan wakker skud.

Pik Botha het onlangs gesê dat die blankes net nog 
‘n klein rukkie moet uithou, dan sal ons weer in die 
saal wees. Hy het net nie bygevoeg dat tienduisende 
in die proses gaan sterf nie, ons weerloos aan bar-

VAN DIE 
REDAKTEUR

Die VAANDELDRAER Jaargang 21 (Mei 2017)



4

En sou ‘n ‘Abraham’ vandag kom en van onder sy 
terpentynbome by Mamre weer so ‘n versoek tot 
God rig, kan hy byna seker wees hy sal ook weer die-
selfde antwoord kry! 

Want kyk ons om ons heen, wat sien ons en wat 
hoor ons? Net ‘n stinkende rioolput waarin ons gan-
se ‘beskawing’ weggesink het. Dis bloedvergieting, 
geweld, hoerery, kwaadpraters, skinderbekke, hui-
gelaars, skynheiliges, uitbuiters, owerspeliges, rug-
stekers, Sabbatsontheiligers, kinders wat hulle ouers 
verag en verwaarloos, mense wat verbaster – en 
élke ander boosheid denkbaar.

En ons kan maar net bid dat ons nie ook in Lot se 
bloedskande skoene gaan beland nie...

RUSLAND SE KRUIPENDE SO-
SIALISME IN SA

Zuma het Gordhan teruggeroep en hom afgedank. 
Die rand is deur Standard en Poor afgegradeer tot 
rommelstatus, maar die rand se waarde het nie 

bare uitgelewer gaan word en dat ons kaalgestroop 
anderkant gaan uitkom nie. Dít het hy nie gesê nie, 
want hy wil hê ons moet hom glo soos wat ons FW 
in 1992 geglo het.

Maar sal hy aan ons teruggee wat die volk verloor 
het? Hy en sy trawante sal (net soos destyds), nog 
vir oulaas hulle sakke wil volprop met dit wat die 
swartes nie in die land gestroop het nie. Hy is deel 
van die doringbosregering wat gereedmaak om aan 
die stuur van sake te wees wanneer die Nuwe Wêrel-
dorde ingestel word, en hy weet dat ons naïewe, 
goedgelowige volk hulleself weereens ter slagting 
gaan laat lei. Maar hy gee nie om nie. De Klerk gee 
ook nie om nie.

Om vas te skop en standpunt in te neem teen ‘n 
oorweldigende mag, is moeilik, maar dit moet ge-
doen word as ons as volk nie in die vergetelheid wil 
verdwyn nie. Lydelike verset kan verskillende vorms 
aanneem, die kuns is om nie in die drukgang na die 
slagpale te beland nie.

Agenda 21 het ons almal se verwoesting in gedagte, 
of u ‘n slagoffer gaan wees, gaan van uself afhang, 
nie van Oom Aartappel se windgebede of die buur-
man se vuurwapen nie. Niemand gaan u kom haal 
en na veiligheid neem nie.

Na drie eeue se ‘volhard in die stryd’, ‘staan in die 
geloof’, ‘jy moet jou naaste liefhê soos jouself’, huis-
godsdiens, kerkjeugverenigings, pinksterpreke, By-
belstudie, kerkdienste, Bybellees en gebede in die 
binnekamer en op die straathoeke, lyk dit of die vy-
and saam met al ons geroofde besittings ons ook van 
geloof, hoop en liefde gestroop het.

Die dag toe Lot uit Sodom moes padgee, het Abra-
ham by God om genade vir die stad gepleit, ‘n hele, 
grote stad vol mense, maar aan die einde was daar 
nie eens één regverdige nie. (Selfs Lot en sy gesin is 
nét ter wille van Abraham gered!)
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houdelike net gewysig word. Die vorige regering se 
skuld word net oorgedra. Dieselfde regspersoonlik-
heid word behou.

Daar is, volgens ons bron, net een manier om uit hier-
die spiraal te kom, nl. – revolusie. ‘n Revolusionêre 
pad beteken ‘n ander regspersoonlikheid wat nuwe 
gevolge sal hê. Die vorige regering se ooreenkom-
ste sal dan nie op die nuwe regering afgedwing kan 
word nie. 

Daar word nou van alle kante druk uitgeoefen om 
die revolusionêre proses so gou en so vinnig moont-
lik aan die gang te kry en dit word gedoen deurdat 
swak besluite wat die swart regering maak, uitgebuit 
word. Dit sal voorlopig ook Russiese en Chinese, ek-
spansionisme in Suid-Afrika stuit. 

Die hof het die kontrak met die Russe ongeldig ver-
klaar omdat dit nie deur die parlement goedgekeur 
is nie. Dit het vir ons nog ‘n tydjie grasie gegee, maar 
die Russe se planne sal net aangepas word. Na ons 
verneem, is die Russe reeds betrokke by Pelindaba. 

Pelindaba kernnavorsingssentrum

(Pelindaba is Suid-Afrika se hoofkernnavorsingsen-
trum, onder bestuur van die Suid-Afrikaanse Kern-
energiekorporasie. Dit is naby die Hartbeespoort-
dam geleë, op ‘n plaas wat eens aan Gustav Preller 
behoort het).

Intussen het die huidige regering aangedui dat hulle 

geval soos daar verwag is nie. Hoekom nie?

Volgens ons bronne het dit nie gebeur nie, om-
dat Rusland ingegryp en dit gekeer het. Suid-Afri-
ka is een van die BRICS lande. In Kaapstad het die 
Russiese Mafia (die meeste van hulle was voorheen 
KGB-lede), reeds die onderwêreld oorgeneem. Op 
die oog af lyk dit nie kommerwekkend nie, maar dit 
was net ‘n manier om hulle voet in die deur te kry. 
Ja, ons het almal al van die ‘Rooi Gevaar’, die des-
tydse kommunistiese aanslag uit Rusland vergeet...

Behalwe daarvoor, het hierdie ‘slim’ minister van 
ons, Pettersen (haar ma het nie geweet jy spel dit 
Pattersen nie), ‘n kontrak van ‘n triljoen rand met 
Rusland geteken vir die oprigting van kernkragsen-
trales. Almal weet ons sal daardie skuld nooit kan 
delg nie, en Rusland weet dit ook. Wat die ANC 
regering waarskynlik as sekuriteit aangebied het, 
kan net die land self wees, want hulle het niks an-
ders van waarde nie, want buitelandse beleggers 
het opgedroog en binnelands is elke geldbron, elke 
fonds, selfs die staatskas, reeds mank geplunder.

En wonder bo wonder word die kernkragkontrak toe 
deur die hof gestuit. Daar is darem nog iets in hier-
die land wat reg loop. Dit sal interessant wees om te 
sien hoe die Russe nou hulle voet in die deur gaan 
hou.

Die Russiese mafia is agter ons grondstowwe aan, 
veral uraan, platinum, asook ander strategiese mi-
nerale. Hulle doel is om deur die swart regering volle 
beheer daaroor te kry. Enkele jare gelede het hulle 
dieselfde gedoen in die Balkan en ander state waar 
hulle sosialisme gevestig het. Dit word nie openlik 
gedoen nie, maar geleidelik en ook ongemerk – op 
die oog af heeltemal wettig.

tDie pad van geleidelike hervorming sal tot gevolg 
hê dat ‘n nuwe regering met al die vorige regering se 
ooreenkomste opgeskeep gaan sit. Dit is daardie pad 
waarin die grondwet se basis dieselfde bly en die in-
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die Russiese ooreenkomste bloot met ‘n ANC meer-
derheidstem in die Parlement gaan deurvoer. Dan 
sal ons op die ou ent met Russiese kernkragtegnolo-
gie sit wat ons nie kan bekostig nie.

Gemeet hieraan blyk dit dat die ANC se radikale eko-
nomiese transformasie en  hervorming niks minder 
gaan wees as die bespoediging van ‘kruipende so-
sialisme’ nie. 

ZUMA-STAM STAAN STERK IN 
DIE ANC
Tot nou toe het Jacob Zuma ‘n hele rits Zoeloes en 
familielede in sleutelposte aangestel – die stamver-
band begin dus nou sterk tel. ‘n Mens moet egter 
nie uit die oog verloor hoe venynig verskillende 
stamme in Afrika teenoor mekaar is nie. Hier het 
ons 11 van hulle bymekaar en selfs nie eens Rusland 
sal hulle uitmekaar kan hou nie. Die ANC was tot en 
met Mbeki se presidentskap hoofsaaklik gelei deur 
Xhosas. Daar was toe nie minder korrupsie nie, nie 
minder bedrog en diefstal nie; maar darem ‘n mate 
van beheer.

Nou sit Zuma in die stoel en sy familie word op elke 
dag net ryker en meer voortvarend.

Benewens ‘n winsgewende regeringswerk, het lede 
van pres. Jacob Zuma se gesin ook die afgelope vyf 
jaar kontrakte in die olie-, goud-, sigaret-, diamant-, 
lugredery- en kleinhandelbedryf behaal.

Die aanstelling van Zuma se 25-jarige dogter, 
Thuthukile, met ‘n R1 miljoen-jaarlikse salaris as 
hoof van personeel in die kantoor van minister Si-
yabonga Cwele, het net weereens bewys hoe hy sy 
familielede bevoordeel.

Ander familielede het ‘n aantal liefdadigheidsorga-

nisasies daargestel wat min aanduiding gee van hoe 
hulle hul geld en skenkings spandeer.

Volgens intensiewe navorsing is dit ‘n ryk wat toon 
hoe die gesin se sakebelange sedert 2009 uitgebrei 
het.

President Zuma is die stigter en beskermheer van die 
Jacob Zuma-stigting. Hy is ook die voorsitter van die 
Masibambisane Landelike Ontwikkelingsinisiatief.

Masibambisane het in kontroversie geraak nadat die 
departement van landbou, bosbou en visserye R800 
miljoen in hulp toegeken het, maar toe van die pro-
jek teruggetrek.

Zuma se neef, Sibusiso “Deebo” Mzobe, is die onder-
voorsitter.

Zuma se stigtings en trustmaatskappye het die 
ondersteuning van sommige van die land se rykste 
entrepreneurs, insluitend Patrice Motsepe, wat in 
2010 ‘n skenking van R10 miljoen oor vyf jaar aange-
kondig het.

EduSolutions, die maatskappy in die middel van die 
Limpopo-handboekskandaal van 2012, het ook die 
trust befonds en sy uitvoerende hoof het Zuma op 
‘n reis na die VSA vergesel.

Volgens sy webwerf is die stigting ‘trots op sy etiek, 
integriteit en geloofwaardigheid’, en is betrokke by 
behuising, opvoeding en sportontwikkeling.

Vyf Zumas – Michael, Edward, Sikhumbuzo, Mxolosi 
en Priscilla – sit op sy direksie of dien in uitvoerende 
posisies. Die maatskappy sê sy doel is ‘n ‘soeke en 
strewe na waardeverbeterende en SEB-transaksies’ 
in gebiede soos energie, olie, eksplorasie, mynbou, 
landbou, IT en ingenieurswese.

Die president se oudste seun, Michael, is verant-
woordelik vir ‘nuwe besigheidsontwikkeling’ by Is-

Jaargang 21 (Mei 2017)Die VAANDELDRAER



7

thebe. Volgens die maatskappy se webwerf het hy in 
die reg gestudeer waarna hy by verskeie regsfirmas 
verbonde was. (Maar wat nie gesê word nie, is dat 
hy nooit sy studies voltooi het nie).

Edward weer het by verskeie maatskappye aanges-
luit nadat sy pa president geword het en was in een 
stadium by 34 betrokke. Hy is nou die direkteur van 
10 aktiewe maatskappye.

Edward se betrokkenheid by beweerde georgani-
seerde misdaadfigure wat betrokke was by die on-
wettige sigarethandel, het die land geskud. ‘n Aantal 
sigaretbase word mou ondersoek deur ‘n spesiale 
SA Inkomstediens (SARS) -eenheid vir belastingont-
duiking, bedrog en geldwassery.

In Februarie het City Press Edward aan die omstrede 
sigaretvervaardiger Yusuf Kajee, die hoof uitvoer-
ende beampte van Amalgamated Tobacco Manufac-
turing (OTM), gekoppel, wat deur beide SARS en die 
Valke ondersoek word vir wydverspreide belastin-
gontduiking, bedrog en smokkelary.

Edward was ‘n direkteur van OTM tot 2011. Kajee 
en Edward bly sakevennote as direkteure van aspir-
ant plaaslike laekoste-lugdiens Fastjet Holdings. Sars 
ondersoek ook ‘n ander Fastjet-direkteur, Paul de 
Robillard, wat betrokke was by bewerings van bed-
rog en ‘n moord plot.

Fastjet se hoofkantoor het nie gereageer op vrae oor 
Edward se direkteursfooi nie. Die maatskappy se di-
rekteure in die Verenigde Koninkryk verdien tussen 
R600 000 en R930 000 per jaar, met die uitsondering 
van vergaderingsfooie en aandele.

Duduzane Zuma. Hy was betrokke by 21 maatskap-
pye, waarvan 12 steeds aktief is. Toe sy pa in Desem-
ber 2007 ANC-president geword het, het Duduzane 
by Mabengela Investments, Westdawn Investments 
en Gemini Moon Trading 254 aangesluit.

Korporatiewe soektogte toon aan hoeveel die Zuma-
stam voordeel getrek het uit hul verhouding met die 
omstrede Gupta-familie. Duduzane is op die raad 
van JIC Mining Services net langs Rajesh Gupta.

JIC is in besit van Oakbay Investments, nog ‘n 
Gupta-maatskappy. Hy is ook op die direksie van 
ander maatskappye in besit van die Guptas, in-
sluitende Sahara Holdings en Shiva Uranium. 
Mynbronne beweer Duduzane se uitvoerende direk-
teurskap van Shiva Uranium laat hom soveel as R3 
miljoen per jaar verdien.

Hy is ook ‘n nie-uitvoerende direkteur van West-
dawn Investments, wat JIC Mining Services besit. 
Hieruit verdien hy meer as ‘n R1 miljoen per jaar. 
‘n Gewese TV-ANN7-werknemer, wat verkies om an-
noniem te bly, het gesê Duduzane besit 30% van die 
maatskappy wat die nuuskanaal bestuur.

Verlede jaar het koerantberigte Duduzane en die 
Gupta-familie verbind met ‘n onwettige mynbou-
operasie in Mpumalanga.

Maar die dag as Zuma werklik bedreig word, sal sy 
vervolgers hulle Satan leer ken!

Want volgens die mense wat profiele opstel vir 
prominente amptenare, ens., is Zuma dié wreedste 
van die wredes, gewetenloos, heeltemal koud teen-
oor almal, en blykbaar ook ‘n psigopaat.

En hy is ons president!

DIE BOERVOLK SAL MOET VEG 
VIR SY VRYHEID
As ons trou wil wees aan wat ons is en wat ons het in 
Suid-Afrika, dan moet ons ook trou wees aan ons ge-
skiedenis. Dan moet ons opstaan en sê ons verwerp 
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hierdie verraderlike bestel wat op ons afgedwing is. 
Ons sal nie daaraan deel hê nie. Dit is net wanneer 
’n volk deur nasionalisme aangevuur word dat hy 
daartoe in staat is. In die orde van die natuur sterf 
elke ding wat nie ’n hartstog vir die lewe het nie. En 
daardie hartstog word betuig deur bereidwilligheid 
tot stryd vir wat stryd werd is.

Dit is daardie hartstog wat ’n volk laat lewe. 

’n Samelewing en ’n volk is lewenskragtig in dieselfde 
mate waarin hy glo dat daar dinge is wat meer werd 
is as die handhawing van lewe self. Daaruit word 
heldedom gebore. Dit is daaruit dat mense soos De 
Wet, De la Rey en die politieke stryders soos Hert-
zog en Strijdom en Verwoerd werklik uitgestyg het 
tot heldedom omdat hulle geweet het hulle lewe is 
minder werd as dié dinge wat groter is in hulle volk 
se bestaan. 

Jaap Marais

Die vryheid wat ons gehad het, moes eers verloor 
word dat ons die betekenis en die

waarde daarvan reg kon besef. Uit elke krisis wat die 
Boervolk nog gehad het, het hy

sterker uitgekom. Ons is een van die voortreflikste 
volke ter wêreld. Daarom kon ons deur al die storms 
wat daar oor ons volk gekom het, oorlewe. Daarom 
kon ons as Blankes in Afrika die een volk word wat 
uit hierdie aarde opgestaan het en hierdie land ge-
tem en opgebou het tot die sterkste staat in Afrika. 
Sonder daardie voortreflikheid sou dit nie gebeur 
het nie.

In al die jare van hierdie land anderkant die riviere 
van Kus se bestaan het ons gesê blank Suid-Afrika is 
ons land. Ons  het geen ander land nie. En ons gaan 
nie van hom af wegtrek nie. Ons gaan hom terugvat, 
want die huidige ordelose en verwoeste bestel gaan 
misluk. Dit gaan inmekaar stort – net soos wat bo in 
Afrika gebeur het.

Wanneer dit gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur, 
kan ons nie vir u sê nie, maar daardie dag gaan kom 
en al wat ons vir u sê, is, laat ons saamstaan, laat ons 
óns geledere sluit, laat ons óns verbind aan mekaar, 
nie as ‘n groep of organisasie nie, maar as ‘n volk, 
enig in sy soort, dan sal daardie verbinding stand-
hou tot in ewigheid; en sal ons mekaar kan bemoe-
dig, sodat ons saam oor dinge kan dink en saam kan 
doen. Dan word ’n klein oorblyfsel ‘n Gideonsbende.

Die geskiedenis is altyd gemaak deur die klein min-
derhede van ’n volk wat begeesterd en oortuig is in 
hulle saak — Mnr. Jaap Marais, 16 Maart 1995 (met 
geringe aanpassings).

Die ondier staan by die poort, soos wat NP van Wyk 
Louw in Raka geskryf het, en Jan F. Cilliers met sy 
swart adders om die laer... 

En dis waar ons ons nou bevind!

Die sogenaamde ‘prof.’ Chria Mlikane, adviseur vir 
die nuwe sogenaamde minister van Finansies, Malu-
si Gigaba, het op 16 April mense by die Blacks in 
Dialogue-geleentheid in Johannesburg toegespreek. 
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Daar het hy klem gelê daarop dat Suid-Afrikaner 
hulleself vir die ergste moet voorberei en dat ons ‘n 
nuwe ekonomiese beleid nodig het om radikale ve-
randering teweeg te bring, berig City Press.

Hy wil ‘n verandering in die Konstitusie hê wat voor-
siening sal maak dat sekere sektore in die ekonomie 
genasionaliseer kan word. Hy het ook verwys na 
Zimbabwe en Venezuela as voorbeelde waar sulke 
strategieë ingebring is.

Maar daardie twee lande is die beste voorbeelde 
van totale mislukking, tog skrik dit die seergeagte, 
sogenaamde ‘proffie’ nie af nie.

Dan sê hy ook nog: “Hierdie land sal in ‘n krisis ge-
dompel word en soos Venezuela en Zimbabwe word. 
Indië het deur dieselfde pyn gegaan. As ons ernstig 
is oor transformasie, dan moet ons ernstig wees en 
ons mense ideologies (breinspoel) en polities (met 
die wapen) versterk. Ons het nodig om te organiseer 
en ons mense in te lig. Het julle gedink transforma-
sie gaan lekker wees?

“Ons het ‘n tweederde meerderheid in die Parle-
ment nodig om die Konstitusie te verander. Anders 
sal ons bereik wat ons wil bereik, dit sal nodig wees 
om daardie pad te loop en die wapen op te neem ...”

Dan is daar nog blanke predikante en pastore wat lus 
het om vredesliedjies te sing! Dis tyd dat die wekker 
afgaan. Dis opstaantyd!

‘N AMERIKANER SE SIMPATIE 
VIR DIE BOERVOLK
‘n Gewese Amerikaanse burger, Annie Ericksen, wat 
vir die laaste 7 jaar in Suid-Afrika woonagtig is, skryf 
die soos volg oor haar bevindinge van ons land:

“Ek erken dat toe ek na Suid-Afrika gekom het, het 
ek gedink dat die Afrikaners die slegte mense is. 
Maar die ‘Boervolk’ is ‘n trotse, Godvresende volk al 
vir honderde jare.

“Omdat daar nooit van my verwag was om die ge-
skiedenis van Afrika op skool te bestudeer nie, het 
ek slegs geweet wat die media my geleer het en dit 
was dat Afrikaners (die Boervolk) verantwoordelik 
was vir Apartheid en dus was hulle die slegte mense. 
Ses maande nadat ek hier ingetrek het, het ek besef 
hoe verkeerd my aanvanklike aannames was. Almal 
in Suid-Afrika is beide ‘n ‘goeie ou’ en ‘n ‘slegte ou’ 
en dit is hoe dit dwarsoor die wêreld gaan, want dit 
is die mens se natuur.

“In die volgende twee jaar het ek elke boek oor Suid-
Afrika gelees waarop ek my hande kon lê. Ek het ger-
edeneer dat as ek ‘n kultuur wil verstaan, dan moet 
ek daardie kultuur se kuns, musiek, letterkunde, 
kookkuns en geskiedenis bestudeer. En dus het ek 
dit gedoen – nie alleenlik die Boer se kultuur nie, 
maar ook ander Suid-Afrikaners se kulture.

“Aan die einde van daardie twee jaar het ek ‘n bran-
dende berou gevoel omdat ek aan die begin so ar-
rogant was. Ek weet nou genoeg om te verstaan dat 
ek baie min geweet het, indien enigiets. Ek het by ‘n 
universiteit ingeskryf om pastorale berading te bes-
tudeer met die doel om te leer hoe om te luister en 
beter vrae te vra.

“Noudat ek reeds sewe jaar lank in Suid-Afrika woon, 
is dit net my begeerte om nederig en respekvol om 
te gaan met die mense hier, om vir altyd ‘n student 
te wees van die land, tale en kulture, en om te dien 
waar ek kan om hierdie volk te help bou. Hierdie na-
sie (sy verwys na almal wat op twee bene loop) sal 
egter nooit sy potensiaal bereik solank as wat een 
groep gemarginaliseer of onderdruk word nie. Die 
doel van hierdie brief is om met julle te deel wat ek 
onder die Boere opgemerk het, sowel as my hoop en 
drome vir hulle.
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“Ek sien ‘n groep mense wat stadig uitgeforseer 
word. (Let wel, sy beskou ons as ‘n groep, nie ‘n volk 
nie.) Ek sien ‘n groep mense met geen politieke ver-
teenwoordiging nie. Ek sien ‘n groep mense wie se 
jonger geslag geforseer word om die gewig van die 
foute van hulle voorvaders te dra...”

(‘n Verwysing na apartheid wat oorspronklik deur die 
Britte ingestel is. En dan het sy die vermetelheid om 
te vra hoe straf jy ‘n groep mense vir die sondes van 
die verlede?) Sy gaan dan voort: “...wie se ouer ge-
slag gefrustreer, ontnugter en dikwels kwaad is oor 
die huidige situasies, en wie se middelgeslag sukkel 
om werk te kry en om die gaping tussen die nuwe en 
ou Suid-Afrika te oorbrug, al probeer hulle desper-
aat. Ek sien ‘n groep mense wat so goed as moont-
lik probeer oorleef,  die ergste skaars kan hanteer 
en selde presteer soos hulle behoort te presteer. Ek 
sien ‘n groep mense wat in groot getalle emigreer. Ek 
sien ‘n kulturele krisis onder die Afrikaanssprekende 
blankes, asook ‘n groot stryd om iewers te behoort 
en aanvaar te word in hulle eie land, en dit bedroef 
my.”

Maar alles wat Annie Ericksen sê, is nie sleg nie. Sy is 
oningelig en sy is nie ‘n Boer nie. Dus sal sy negentig 
persent van wat werklik vir ons belangrik is, nie be-
gryp nie. Sy sê egter ook ‘n paar positiewe dinge oor 
die Boervolk:

“In die sewe jaar wat ek die voorreg gehad het om 
in Suid-Afrika te woon, het ek die Boervolk liefgekry 
... omdat ek die krag van hulle kultuur sien en ek glo 
daardie krag behoort gevier te word. Boere het die 
verstommende vermoë om uit te en aan te hou, ten 
spyte van die oormag. Boere het ‘n sterk werksetiek. 
Hulle het ook ‘n unieke kwaliteit om te improviseer 
en om ‘n pad óm ‘n struikelblok te kry (‘n Boer maak 
‘n plan – haar byvoeging).

“Ek het baie uit die Boere se kultuur geleer. een 
ding wat my veral geraak het, is die manier waarop 

Boere bid. In die sewe jaar wat ek hier is, het byna 
elke gebed begin met ‘Dankie Here’. Om ‘n gebed 
te begin met opregte dankbaarheid, ten spyte van 
uitdagings op daardie oomblik, is iets wat my werklik 
aangegryp het. In my eie kultuur begin mense hulle 
gebede byna altyd met ‘Dear God, would You please 
do such and such ...?’

Ek bid nie meer op daardie manier nie, en ek het net 
die Boere om daarvoor te bedank.

Annie Ericson

“Nog iets wat ek admireer, is hulle konsep van ‘n ‘le-
kker kuier’. Dit is meer as ‘n besoek, meer as ‘n vin-
nige koppie tee, en kan dikwels skedules of ‘moet 
doen’-lysies onderbreek. Tydens ‘n kuiertjie word ek 
verwelkom, gehoor, prioriteit gegee om ook my 
mening te gee oor die bedreigings wat ons omring 
en dit word waardee. Dit maak nie saak of my huis 
deurmekaar is nie, my hare nie netjies gekam is nie, 
of wat my plan vir die dag was nie. Voor ek na Suid-
Afrika gekom het, het ek het gedink ek weet wat gas-
vryheid is, maar ek was verkeerd. Ek het van gasvry-
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heid geleer uit my menige kuiertjies by die Boere en 
moet hulle daarvoor bedank.

“Een van my geliefkoosde dinge van die Boere is die 
Afrikaanse taal self. Ek het Duits en Amerikaanse 
bestudeer, en moet erken dat vir ‘n middeljarige 
vrou nogal ontmoedigend was om ‘n nuwe taal te 
leer. Nogtans, as ‘n immigrant het ek geglo dit dis ‘n 
teken van respek om die taal van jou gasheerland te 
leer. (Baie Engelse word hier gebore sonder dat hulle 
ooit ‘n woord Afrikaans kan praat!)

“Ek het Afrikaans gekies om mee te begin omdat my 
kinders dit op skool moes leer en ek wou in staat 
wees om hulle met hulle huiswerk te help. En was ‘n 
genotvolle, beskrywende taal!

“Met woorde soos spookasem, stofsuier en trapsuu-
tjies hoe kan ‘n mens Afrikaans nie liefhê nie? Dit 
is ‘n jong taal en het nie ‘n groot woordeskat nie, 
maar dit is wonderlik uitdrukkingsvol en vindingryk. 
Ek het die Bybel weereens waardeer nadat ek dit in 
Afrikaans begin lees het – en ek het die Boere om 
daarvoor dankie te sê.

“Ek verlang na die dag wat die Boere hulle kop weer 
hoog kan hou en trots wees op hulle kultuur en er-
fenis. Ek verlang daarna dat toekomstige geslagte 
hulle voorvaders wat dapper in die Anglo-Boereoor-
log geveg het, eerbiedig of bygedra het tot die baie 
uitvindings wat uniek aan Suid-Afrika is. Ek verlang 
daarna dat Afrikaans as ‘n taal sal bly bestaan en 
voortgaan om relevant te wees. Ek verlang ook na 
die dag wanneer hulle nie meer verskoning hoef te 
vra omdat hulle Afrikaans is nie, maar hulle bydrae 
tot hierdie groot nasie kan vier. Niemand behoort 
skaam te wees vir sy kultuur of etnisiteit nie, maak 
nie saak wat in die verlede gebeur het nie.”

Dis tragies dat Annie Ericksen, na slegs sewe jaar in 
die land, reeds tot so ‘n mate in die hart van die Boer 
ingekruip het dat sy haar met hom kan vereenselwig, 
maar dat haar Amerikaanse en Britse rasgenote na 

350 jaar hoegenaamd niks van die Boer kan of wil 
verstaan nie.

Hoewel Annie haar tussen mense bevind wat ver-
kies om die pad van die minste weerstand loop, het 
sy haar nie deur hulle laat beïnvloed nie. Genadiglik 
is sy ook nie die enigste nie. Daar is dwarsoor die 
wêreld (in Duitsland, Amerika, Ierland, Australië, 
Kanda, selfs in Rusland) duisende ander blanke gen-
ote wie se hartklop ook met die Boervolk s’n in ritme 
is.

MAHATMA GANDHI WAS ‘N 
RASSIS
Die grootste onregverdigheid teen die vryheidstryd 
van swartes, was die idee dat Mahatma Gandhi toe-
gewyd was tot die beweegrede teen apartheid. Dit 
is ‘n vergissing dat Gandhi in sy stryd enige belange 
van swartes op die hart gedra het. Sy strewe was 
niks anders as ‘n ‘selfsugtige’ doel om die belange 
van die Indiërs te bevorder nie, terwyl hy volhard-
end van die onderwerping van swartes aangemoe-
dig het. Gandhi het geglo dat Indiërs, saam met die 
blankes, ‘n meerderwaardige ras teenoor swartes is.

Hy het dit so gestel: “Die Britse heersers beskou ons 
as so laag en onkundig dat hulle aanvaar dat, soos die 
kaffers wat tevrede gestel kan word met speelgoed 
en spelde, ons ook gefop kan word met snuisterye. 
Ons s’n is ‘n aanhoudende stryd teen vernedering 
(veragting) wat deur die Europeërs op ons opgelê 
word, mense wat ons graag wil verneder tot die vlak 
van die rou kaffer wie se beroep slegs bestaan uit 
jag, en wie se enigste ambisie is om ‘n sekere aan-
tal beeste te kry waarmee hy ‘n vrou kan koop. Dan 
spandeer hy sy lewe in gemaksug en naaktheid. As 
‘n reël is kaffers onbeskaafde tronkvoëls, selfs meer 
so. Hulle is lastig, baie vuil en leef amper soos diere.”

Die VAANDELDRAER Jaargang 21 (Mei 2017)



12

Hy het met die blanke regering saamgewerk om die 
afskeiding van swartes te bevorder en die belan-
grikheid van die Indiërs bo hulle te stel. Indiërs glo 
in hulle meerderwaardigheid bo die swarte en het 
gereeld gekla omdat hulle verplig was om saam met 
die swartes in treine te ry, toilette te gebruik en pas-
wette te dra, asook ander regulasies na te kom.

Hulle het vir spesiale behandeling gevra en het dit 
gehaat om beskou te word as swart. (Sommige van 
hulle was blouswart).

Gandhi was prontuit en onbeskaamd rassisties: “Ons 
word geklassifiseer saam met die inboorlinge van 
Suid-Afrika – ‘n kaffer ras.”

Gandhi het dit reggekry om die Indiërs bo die swart 
bevolking gestel te kry en het gehelp om apart-
heidswette teen swartes in te stel. Sy groot prestasie 
was die skepping van ‘n aparte ingang vir Indiërs in 
die Durban poskantoor. Voorheen moes hulle die in-
gang met swartes deel.

Daar is ‘n groeiende neiging om Gandhi voor te 
stel as een of ander messias wat ook die saak van 
die swartes bevorder het. Hy het egter nie ‘n snars 
omgegee vir die pleidooi van die swartes nie en sy 
doel was uitsluitlik om Indiërs voorkeur behandeling 
te gee en te sorg dat wette hieroor aangepas word, 

terwyl die wette wat teen swartes diskrimineer in 
plek moes bly. Hy het die idee van blanke heerskap-
py onderskryf in die hoop en geloof dat dit sy saak 
vir die Indiërs sou help.

Reeds in 1903 het hy hom oor rassuiwerheid uit-
gelaat: “Ons glo soveel in die suiwerheid van ras as 
wat ons dink hulle verdien. Ons glo dat elkeen se be-
lange só die beste gedien sal word, en dis vir ons 
baie duidelik dat die suiwerheid van alle rasse be-
pleit moet word, en nie net vir een ras nie. Ons glo 
ook dat die wit ras van Suid-Afrika moet oorheers.”

Wat hy6 nie verstaan het nie, is dat elke ras vir hom-
self moet sorg, ook vir sy eie oorlewing en suiwer-
heid. Dit is nie die taak van ‘n ander ras nie.

Gandhi het, soos Winston Churchill geglo dat swartes 
onnosele barbare is wat geneig is tot geweld sonder 
enige aanleiding. Hy het geglo dat die onderdrukte 
swartes ‘n bedreiging vir hulle eie saak is en dat dit 
nodig is dat Indiërs hulle daarvan moet red: “Dit 
beteken dat jy hulle onder jou (Indiese) vlerk neem 
wanneer jy die mag van nie-geweld ontwikkel het. 
Dit sal goed wees as jy hulle (die swartes) aanspoor 
tot nie-geweld. Jy sal hulle redder wees. Maar as jul-
le toelaat dat julleself oorweldig word en van julle 
voete afgestamp word, sal dit julle én hulle verni-
etiging beteken.”

Ons kan sien hoe dit reeds hier in Suid-Afrika ge-
beur het. ‘n Mens durf nie help nie, want dan loop jy 
gevaar om oorweldig en vertrap te word.

Gandhi mag dalk voorgegee het om te simpatiseer 
met die saak van die swartes en tot ‘n mate het hy 
hulle verdra, maar sy optrede en uitlatings toon dat 
hy hulle verpes het. Hy het rasvermenging verdoem 
en Indiërmans gewaarsku teen verhoudings met 
swart vroue. Hy was ook nie beïndruk met blanke 
mans in die Kaap wat verhoudings met swart vroue 
aangeknoop het nie.
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Hoewel Gandhi voorgehou word as ‘n nie-geweld 
aktivis, was hy ‘n sersant-majoor in die Britse magte 
gedurende die Tweede Vryheidsoorlog. Hy het ook 
die Britte ondersteun in die Bambatha-rebellie van 
1906 waar Zoeloe- impi’s en stamkapteins in ‘n mas-
sa doodgemaak is. Die beeld van hom as ‘n ‘vrede-
liewende aktivis, kampvegter vir menseregte en ‘n 
anti-rassis’, is vals. Hy was ‘n erge rassis wat oorloë 
gesteun waarin duisende vermink en gedood is. 
Hy het sy bewondering vir Adolf Hitler openlik uit-
gedruk. Hy het selfs by geleentheid ‘n brief aan Hit-
ler geskryf en daarin o.m. die volgende kwytgeraak: 
“Ons het geen twyfel oor u dapperheid of toewyding 
tot u vaderland nie, ook glo ons nie dat u die mon-
ster is wat deur u opponente beskryf word nie.”

AGTIENJARIGE SKRYF OOR 
VREES IN AFRIKA
Die tema “Die nag het oë” het haar laat besluit om 
oor plaasmoorde te skryf. “Snags, wanneer die boer 
se deur toegaan en die…..

“Snags, wanneer die boer se deur toegaan en die 
naggeluide se orkes begin speel, dans die dood vro-
lik saam op die bittersoet simfonie van tragedie.

“Suid-Afrika. Afstammeling van die land van Melk 
en Heuning, met sy immergroen bome en sy kleur-
volle blomme begrawe die donkerste, dodelikste ge-
heime.

Sien, Suid-Afrika is mooi bedags, dis nou as jy univer-
siteitskampusse vermy en enige paaie waar iemand 
jou kan doodskiet vir jou sonbril. Suid-Afrika sing nog 
steeds haar verskillende tale as jy van die Voortrek-
kermonument af staan en kyk, en alles vreedsaam 
lyk.

“Maar sodra ons bloedrooi son afskeid neem van 
ons mielielande en die leeus begin jag kom die ware 
Jakob van SA uit. Jy sal begenadig wees as dit net ‘n 
leeu buite jou huis is. Agter die boer se deur is daar 
genoeg ammunisie om ‘n weermag te onderhou. 
“Agter die boer se deur staan ‘n gelaaide geweer.

“Buite die boer se deur staan hulle en beplan. Hulle 
beplan hoe hulle jou 13-jarige dogter gaan verkrag 
en dan haar keel afsny soos ‘n bok.

“Buite staan hulle en droom oor die boer se huis 
gevlek met sy eie bloed.

“Buite staan hulle en beplan hoe hulle die boer se oë 
gaan uitsteek met die skroewedraaier waarmee hy 
sy vrou gehelp het vroeër in die kombuis.

“Buite staan hulle en lag oor die boer se vrou wie se 
gille soos musiek in hulle ore gaan wees.

“Buite staan hulle en begeer jou lewe.

“Buite staan hulle en beplan hoe hulle jou seun in 
stukkies gaan sny terwyl sy hart klop.

“Buite staan die hande wat die boer voed.

“Buite staan donker Afrika se kind.

“Sien, Afrika is mooi met oogklappe aan wat ons 
‘HOOP’ noem. Afrika se son sak speel die snare van 
jou hart totdat jy een aand besef dis eintlik die teken 
van anargie. “Afrika is ook net mooi wanneer jy in ‘n 
estate bly en vir die bank werk.

“Agter die boer se deur staan ons en kyk hoe Zuma 
ons land vernietig, die land waarvoor ons so hard 
geveg het.

“Agter die boer se deur staan ons en aanvaar die 
bloed op die Donker Afrika-kind se hande. Agter die 
boer se deur staan ons en sing met trots “ons vir jou, 
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Suid-Afrika” terwyl ons een vir een stadig met ons 
eie rykdom vermoor word.

“Afrika, ons mooi Afrika. Met jou Jakarandastrate en 
jou kulture.

“Vandag dra ek my Afrikaanse opstel aan jou op en 
al die boere wat daagliks vir hulle lewens baklei. In-
sluitend my pa wat jou so liefhet.

“Aan jou wat dood op elke boer se voorkop geskryf 
het.

“Aan jou wat my dood beplan...”

KONINGIN ELIZABETH: 3DE WO 
MOET IN 2017 BEGIN
Die koningin van Engeland het op 22 April verjaar. 
Die amptelike verjaardagviering sal in Junie plaas-
vind wanneer die weer gewoonlik meer genaakbaar 
sal wees. Op haar werklike verjaarsdag van 22 April, 
was net die familie, asook spesiaal genooide vriende. 
Dit was by hierdie geleentheid wat sy die verjaarsd-
aggees bederf het deur ‘n skokkende aankondiging 
te maak, nl. dat die 3de Wêreldoorlog nog vanjaar 
gaan begin.

‘n Persoon vanuit die binnekringe van Windsor-kas-
teel en wat om verstaanbare redes nie sy of haar 
naam bekendgemaak wil maak nie, het die volgende 
daaroor te sê gehad: “Die koningin het gepraat asof 
sy die Illuminati se geheime planne van binne ken. 
En om sake te vererger, het dit byna gelyk asof die 
gedagte aan ‘n verwoestende oorlog haar opgewon-
de maak!”

As die Illuminati met sy huidige wêreldwye destabi-
liseringsprogram voortgaan, sal die wêreld teen die 
einde van die jaar onherkenbaar wees. Die Illuminati 

was nog altyd ten gunste van oorlog in die Midde-
Ooste om die 3de Wêreldoorlog aan die gang te sit. 
Maar hulle kon dit nog net nie tot dusver regkry nie. 
Met hierdie destabiliseringsprogram wil hulle Rus-
land, China en die VSA direk in konfrontasie met 
mekaar bring vóórdat hulle die finale fase van hulle 
meesterplan vir wêreldoorheersing kan aktiveer.

Die koningin het haar juis ook hieroor uitgelaat: 
“Ons moet voorberei vir die nuwe daeraad wat die 
mensdom binnekort gaan betree, wat nie kan ge-
beur sonder ‘n tydperk van totale duisternis nie – die 
swartste nag – iets soos wat ons nog nooit onder-
vind het nie.”

Met die ‘tydperk van totale duisternis’, word ver-
staan dat dit direk verwys na die Derde Wêreldoorlog  
En die ‘nuwe daeraad’ wat die mensdom binnekort 
gaan betree, is simbolies van die Nuwe Wêreldorde.

Terwyl geskokte gaste probeer het om hulle nagereg 
af te wurg, het die koningin verduidelik dat die Nuwe 
Wêreldorde ‘n tyd sal wees waarin ons tegnologies 
vêr gevorderd sal wees, en dat die ganse mensdom 
as één volk sal leef onder één regering en in alge-
hele vrede. Volgens die informant in die paleis het 
die koningin omtrent in ‘n beswyming gegaan terwyl 
sy die skoonheid van die Nuwe Wêreldorde aan haar 
gaste verduidelik het.

Die toehoorders in die vertrek was egter tjoepstil. 
Buite het die troep van die Royal Horse Artillery 
verby die Windsor-kasteel gery voor hulle ‘n 41 salu-
utskoot afgevuur het.

Die koningin het dit ook duidelik gemaak dat haar 
lewe nie sal eindig voordat sy ook die ‘nuwe dae-
raad’ beleef het nie. Die nuus is begroet met halfhar-
tige toejuiging, terwyl die gaste nog geskok was oor 
die oorlog-aankondiging.

Dit is nie die eerste keer dat sy verjaarsdaggaste skok 
met somber voorspellings vir die komende jaar nie. 
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In April 2016 het sy akkuraat voorspel dat die jaar ‘n 
‘annus horribilus’ (skrikwekkende jaar) vir beroem-
des gaan wees en dat daar ‘n ongewone hoë getal 
sterftes onder hulle sal plaasvind.

Sy het dit so uitgespel: “Vier ikone moet in 2016 
sterf’ – en hierdie ikone sal ryk, beroemd en vryden-
kende wees en wat die Illuminati se vooruitgang ver-
werp het.”

Sy het vriende en familie gewaarsku dat die sterftes 
van beroemdes in 2016 sal dien as waarskuwing vir 
ander beroemde, invloedryke mense en haar op-
drag was – sluit by die Illuminati aan en onderwerp 
jou aan die mag van die kultus – of sterf. Enige bero-
emdes wat in 2017 nog in die kalklig sal wees, sal 
totaal beheerde kreature wees. Dit is deel van die 
Illuminati-plan.

AGENDA 21 – DIE STROP TREK 
NOUER
Die Burgerlike beskermingsdeskundige, Simon 
Roche, het blankes onlangs gewaarsku dat “poli-
tieke en rassespanning in die na-apartheidsperiode 
in Suid-Afrika so erg geraak het dat die minderheid 
blanke bevolking nou die risiko loop om op ‘n mas-
saskaal vermoor te word.”

Op sy beurt het dr. Greg Stanton, stigter van die 
menseregte groep Genocide Watch, wat die Rwan-
da volksmoord in 1994 akkuraat voorspel het, weer 
gewaarsku dat die toename in moorde op blanke 
boere in Suid-Afrika uitgevoer word met die uitsluit-
like doel van uitwissing, en dit lyk asof dit deur die 
regering aangeblaas word. Meer as 75 000 blankes 
is reeds afgemaai. Staton sê ook dat die Suid-Afri-
kaanse regering  stilswyend hierdie astronomiese 
misdaadsyfers goedkeur. Hy verwys daarna as ‘n 

‘Staatbefonsde volksmoord wat net ‘n armlengte 
weg is’.

Ons weet daardie arm is besonder kort.

Suid-Afrika het nou die model geword vir Agenda 
21. Wat dit behels, is dat die hele bevolking dom 
gemaak word sodat onnosel en onbevoegde mense 
handearbeiders kan word, die uitdun van woude 
word verbied wat lei tot massiewe vloede, die besk-
erming van bedreigde spesies wat tot gevolg het dat 
privaateiendomme verpand word, werksbevorder-
ing en skooltoelating word gebaseer op breinlose 
raskwota-sisteme, beleide wat bevolkingsvermin-
dering ondersteun en die instel van ‘n sisteem van 
lewe wat ontwerp is om die mens se motivering en 
hoop vir die toekoms te vernietig. Agenda 21 is besig 
Suid-Afrika te verslind.

‘n Amerikaner, Dave Hodges van die  Common Sense 
Show, waarsku sy eie mense oor sy radiostasie dat 
hulle ook afstuur op Agenda 21. Wat hom skok is die 
totale vernietiging van ‘n land en sy kultuur soos wat 
wat op die oomblik in Suid-Afrika plaasvind.

Hy sê  dat een van beleide van Agenda 21, is dat hulle 
mense in klein ruimtes en digbewoonde gebiede wil 
saam forseer sodat die natuur onbelemmerd kan 
herstel. Leefruimte is nie groter as 200 vk/m. nie. 
Hier by ons het stedelike gebiede verander in ‘n 
soort tronk wat gekarakteriseer word deur vullis en 
armoede en streng politieke beheer.

Oor Suid-Afrika sê hy: “Baie van die stedelike inwo-
ners leef agter hoë mure, daar is geëlektrifiseerde 
heinings en die eiendomme word dikwels bewaak 
deur die Suid-Afrikaanse variasie van Blackwater. 
Die plaaslike polisiemag is uitgedun en die burgers 
leef in vrees vir hierdie geprivatiseerde sekuriteits-
firmas wat onskuldige slagoffers verkrag en beroof 
in hulle jurisdiksie.”
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Amerikaners is daartoe geneig om te oordryf en die 
leeu te sien wat nie daar is nie, maar ons weet baie 
goed in watter benarde posisie veral die blankes 
hulle in ons land bevind. Hy sê beweging van mense 
in die nag word baie streng beheer hier en verge-
lyk dit met die Marxistiese ‘dokumente, asseblief!’-
scenario. ‘n Suid-Afrikaner het vir hom geskryf en 
gesê dat as jy ‘n blanke is en gearresteer word, is jou 
kanse baie goed dat jy in die aanhoudingsel verkrag 
sal word.

‘n Ander Suid-Afrikaner het aan hom gesê: “Ek wil 
hê jy moet weet hoe sleg dit is in Suid-Afrika. Ons 
regering en politieke partye is meer outoritêr as wat 
hulle in China of in Stalin se Rusland was. ... Ons 
derde grootste politieke party is openlik Marxisties 
en die nasionale lied is ‘Maak dood die Boer’. Dit is 
wat ons huidige president sing op sy byeenkomste. 
Ons tweede grootste party is sosialisties.”

Nog ‘n Suid-Afrikaner skryf aan hom: “Duisende 
van ons boere is vermoor en duisende kommer-
siële plase is gegee aan ‘voorheen benadeeldes’ en 
98% van daardie plase produseer niks meer nie. Ons 
voedsel word toenemend deur die regeringvriende-
like korporasies wat nie in wit hande is nie, voorsien 
... Ons paaie is flenters en 1.3 miljoen mense (die 
bevolking is meer as 70 miljoen) betaal 85% van die 
land se belasting waarvoor hulle geen voordele kry 
nie.”

Dave sê in Amerika is daar 92 miljoen mense wat vol-
tyds werk en 102 miljoen wat deeltyds werk. Vyftig 
miljoen is op voedsel seëls, dit is 1 uit elke 6 mense.

Hy sê Suid-Afrika is beide die verkragtingshoofstad, 
asook die moordhoofstad van die wêreld. Ameri-
kaanse ‘gay’regte aktiviste, sê hy, moet mooi luister. 
In Suid-Afrika word homoseksueles vermoor, veral 
lesbiërs. In Suid-Afrika het ons privaat sekuriteits-
beamptes, maar in baie gevalle is hulle dié wat moor 
en verkrag en roof. Dit toon net die onnoselheid van 
hierdie globalistiese benadering tot wet en orde.

Hy gaan voort: “Daar is niks so gevaarlik vir ‘n to-
talotêre regime as ‘n gewapende bevolking wat 
hulleself kan verdedig nie. In SA is die VN se ideaal 
van totale ontwapening van die burgerlike bevolking 
en om die massa kwesbaar te maak vir die regerende 
party, reeds byna voltooi.

“Daar is onlangs selfs in sommige gemeenskappe 
‘n verbod geplaas op enigiets wat die persoon met 
hom of haar mag saamdra wat as ‘n gevaarlike wa-
pen beskou kan word. Sulke voorwerpe sluit in sleu-
telhouers, sigaretaanstekers, sakmesse, skroewe-
draaiers, ens. In baie gebiede is die beskerming van 
eiendom en eie lewe nie ‘n gewaarborgde reg nie. 
Ons het hierdie waansin in Engeland gesien toe daar 
vir  ‘n tyd lank al geen ‘staan en baklei terug’ soos 
gekodifiseerde selfverdediging statute is nie. In die 
stewigbeheerde Agenda 21 gemeenskappe (soos 
Suid-Afrika), sien ons die feit dat die regering die 
enigste voorsiener van geweld is, selfs in selfverde-
diging.”

Dan sê hy iets wat ons almal weet: in hierdie land 
kan ouers nie hulle kinders buite laat speel in ‘n park 
nie of selfs na plaaslike winkels loop nie. Dave sê dat 
alle Suid-Afrikaners wat aan hom geskryf het, het 
gesê dat dit net te gevaarlik is om jou kinders buite 
te laat speel en dat baie van die vermiste kinders in 
kindersekshuise beland. Die geprivatiseerde sekur-
iteitsfirmas vervoer die kinders en daar word ver-
moed dat hulle baie ‘blonde, blou-oog kinders’ ont-
voer vir seks-slawerny.
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RAMPHELE: BLANKE AFRIKA-
NERS MOET OM VERSKONING 
VRA VIR HULLE RYKDOM
Die voormalige politikus en sogenaamde ‘akade-
mikus’, Mamphela Ramphele sê dit is nou tyd vir 
blanke Suid-Afrikaners om verskoning te vra vir die 
rykdom wat hulle bymekaargemaak het. In ‘n radio-
onderhoud met Jacaranda FM het die stigter van die 
Agang politieke party en weduwee van Steve Biko, 
gesê dat blankes moet erken dat die rasgebaseerde 
sisteem van die verlede hulle bevoordeel het en ge-
leenthede gegee het wat ander mense nooit gehad 
het nie en steeds nie het nie.

Ramphele redeneer dat 60-65% van die land se 
voorspoed in die hande van 10% van die bevolking 
is en dat 80% van daardie 10% blankes is. “Ons moet 
besluit hoe om dit te verander”.

Op ‘n vraag oor haar eie rykdom van amper R55 mil-
joen, het haar antwoord jou met lamheid geslaan: 
“Ek het vir 50 jaar gewerk. Daardie R55 miljoen is 
niks in vergelyking met wat julle blankes het nie!” 
Sy is gevra of sy voordeel ontvang uit BEE waarop 
haar antwoord was: “Wat is verkeerd daarmee? Ek 
voel nie skuldig daaroor nie. Witmense moet nou 
om verskoning vra vir die rykdom wat hulle byme-
kaargemaak het!”

‘n Onbekende persoon het haar geantwoord:

“Beste Mamparra Rampsalig,

“Ek is ‘n witman. Ek het nie rykdom bymekaarge-
maak nie. My een oupa het ‘n plaas gekoop met ‘n 
lening van Land Bank toe hy reeds in sy veertigs was. 
Hy het laat begin omdat hy in die tronk was omdat 
hy gerebelleer het teen die Britse heersskappy en 
koloniale verdrukking. Ek veronderstel hy was ‘n 

‘Freedom Fighter’. Sy plaas  is kort na sy 84ste ver-
jaarsdag verkoop omdat hy nie langer ‘n sak mielies 
kon dra om sy skape te voer nie. Dis reg, 84 jaar oud 
en steeds aan die werk.

“My ander oupa het ook ‘n plaas gehad met twee 
verbande as gevolg van die droogtes tussen 1983 en 
1986. Hy was ‘n siek man omdat hy in die koue moes 
water lei em ook omdat hy sy vee in die yskoue win-
ternagte op trek in die Depressiejare moes oppas. 
Hy het op 14 jaar oud begin werk en het gewerk tot 
hy in die veld agter die stuurwiel van sy bakkie op 
73 jarige ouderdom inmekaargesak het. Dis reg, 73 
jaar oud en steeds hard aan die werk. Die plaas is 
verkoop om die verbande af te los.

“Ek ontvang ook ‘n maandelikse salaris. Blanke mans 
kry nie meer regerings departementele aanstellings 
in my soort werk nie. Dus kry ek ook ‘n bestuursala-
ris sonder die voordele van regeringsamptenare. Ek 
werk. Al rykdom wat ek geërf het, is die liefde van 
‘n Afrikanergesin, die waardes van ‘n beskaafde, 
Westerse volk wat nie mense se huise afbrand as ‘n 
verskoning om te roof en te plunder soos wat ons 
onlangs gesien het nie. O ja, en natuurlik sluit my 
geëerde empire ‘n paar ou stukke meubels en blom-
potte, ens. in.

“Jy wil hê ek moet om verskoning vra. Wel, dan vra 
ek om verskoning. Ek vra om verskoning omdat bei-
de my oumas my geleer het om by die skaapkraal te 
wees in die oggend, vooraan die swart werkers te 
wees en na die stalle te gaan en te werk en dan huis 
toe te gaan. Om seker te maak dat hulle (die swart 
werkers) kos het om te eet en met menslike waar-
digheid behandel word en saam gebring word om 
na die Evangelie te luister en wanneer een van hulle 
te sterwe kom, te ruste gelê te word in die dielfde 
grond as die res van ons.

“Ek vra om verskoning vir die feit dat toe ons die mi-
nerale rykdom ontdek het, landboukapasiteit, indus-
trie, maritime, bosbou en visserye in hierdie land, 
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dat ons dit gewaag het om dit met julle te deel. Ek 
vra om verskoning dat ons alles 23 jaar gelede op ‘n 
skinkbord vir julle gegee het en selfs gewillig was om 
onsself te benadeel sodat julle die geleentheid kon 
hê om te werk en te ontwikkel en julleself in ‘n posi-
sie van voorspoed te plaas. Ek vra om verskoning dat 
ons gedink het dat ons die regte ding doen deur die 
swartman bloot te stel aan die moontlikhede van die 
beskawing en voorspoed.

“Maar my grootste apologie is nie ter wille van my-
self nie. Ek vra jou mense om verskoning omdat jy 
daardie voordele misbruik het om R55 miljoen te 
akkumuleer terwyl jou eie mense in plakkerskampe 
leef sonder selfs R55. Ek weet nie of my apologie 
enigiets aan hulle lot kan verander nie, en ongeluk-
kig, as ‘n blanke, is ek nie langer in ‘n posisie om dit 
te doen nie. Omdat my eie mense vir 23 jaar lank 
om verskoning gevra het net omdat hulle dieselfde 
as jy gedoen het en gewerk het vir wat hulle het. 
Maar nou sê jy jy voel nie skuldig daaroor nie, maar 
ek moet om verskoning vra!

“Nee, Ramphele, my verskoning hier bo is ‘n sarkast-
iese beredenering omdat ek jou niks skuld nie, min-
ste van alles ‘n verskoning!”

MEDIA LEUENS DAAROP GEMIK 
OM BLANKES TE BENADEEL
Coligny het ‘n bom laat bars. ‘n Swart seun van ses-
tien jaar het uit ‘n bakkie gespring en sy nek ge-
breek. Hy is dood voor hy na ‘n hospitaal kon gaan. 
‘n Blanke het die bakkie bestuur en tweede blanke 
was saam met hom in die stuurkajuit. Hulle het die 
seun polisiestasie toe geneem omdat hy gesteel het. 
Dis wat gebeur het, maar die media het uitgehaak 
en haat gebraak teen die blankes en dit só bewoord:

“Die beweerde moord op die seun wat volgens die 
owerheid 12 jaar oud was, was klaarblyklik die rede 
vir gewelddadige protes in die gebied verlede week 
toe inwoners op ‘n tog van verwoesting gegaan het, 
besighede afgebrand en geplunder het.”

Daar is geen feite gegee nie en die seun se ouder-
dom het hulle geraai omdat hy geen ID aan hom ge-
had het nie. Hulle noem die seun ‘n slagoffer, maar 
sê nie ‘n slagoffer van wat nie, aangesien daar oog-
lopend geen moord was nie. Dalk was hy bloot ‘n 
slagoffer van sy eie onnoselheid.

Die twee blankes wat aangekla word, word beskryf 
as slordig, vuil en ‘n mens kry die idee dat dit doel-
bewus gedoen is om lesers beïnvloed sodat hulle sal 
glo dat alle blankes wat swartes te na kom, vuil en 
slordig is. En dan kom hulle met opgemaakte storie 
soos dat een van die beskuldigdes ‘n swarte van sy 
fiets afgestamp het. Geen bewyse. Daar was geen 
klagte, geen getuies, net die beskuldigings.

Hierdie soort joernaliste verstaan nie die verskil tus-
sen feite en leuens nie. Hulle maak bekook dinge 
soos hulle aangaan en soos hulle dit nodig ag om die 
storie  sleg te laat lyk vir Blankes.

Sunnyboy Gomone kom toe ook sommer by en sê: 
“Hulle (witmense) maak ons al sedert 1976 dood en 
noem ons nog steeds ape.”

Die blanke magistraat, M L van Loggerenberg, het 
homself aan die saak onttrek sodat ‘n ‘neutrale’ 
magistraat die saak kan hanteer. ‘n Mens kan hom 
nie eintlik van lafhartigheid beskuldig nie, want hy 
het ‘n vrou en kinders. Hy het homself miskien laat 
intimideer deur die spul buite die hof wat plakkate 
geswaai het waatop daar gestaan het ‘No bail for 
farmers’ en ‘No bail for boers’, maar ons weet al-
mal hoe vinnig so ‘n situasie kan eskaleer. Hieruit is 
dit egter baie duidelik dat die reël van die Wet in 
Suid-Afrika verkrummel het en ons laat nou toe dat 
bendes aan die howe dikteer.
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SES MAANDE AMNESTIE VOOR 
ONTWAPENING VAN DIE BURG-
ERS
Om sout in die wonde te vryf, was daar ‘n aankondig-
ing in die kabinet dat blankes in besit van vuurwap-
ens tot einde September het om dit by die naaste 
polisiestasie in te handig.

Intussen het die SAPD in Kaapstad op 11 April begin 
met grootskaalse  deursoeking van huise en intimi-
dasie van wapeneienaars veral in die woongebiede 
van Durbanville en Kraaifontein.

In een geval het dertien  polisielede ‘n huis be-
storm en deursoek. SAGA (Gun Owners Associa-
tion) het reeds ernstig beswaar aangeteken en  die 
deursoeking van huise is daarna teësinnig gestop. 
SAGA sê in ‘n verklaring dat die aksie beslis polities-
gemotiveerd is, en hulle versoek alle  wapeneien-
aars wat gedurende Maart en April deur die SAPD 
besoek is, om met SAGA in verbinding te tree. 
Selfs al is jy net in besit van die ou groen lisensie, is 
dit steeds geldig – daarom moet ‘n polisiebeampte 
homself aan jou identifiseer en ook ‘n lasbrief 
vir  deursoeking toon om jou eiendom te betree. 
Hou asseblief ook in gedagte om géén dokument 
wat die polisie aan jou oorhandig te teken vóórdat jy 
nie eers die SAGA gekontak het nie. Die nommers is 
0826522150 (Damian Enslin) of 023 358 9903 (Jona-
than  Deal).

Vuurwapeneienaars kan SAGA ook kontak by saga@
saga.org.za of by 031 562 9951.

Met die destydse Angola, Mosambiek en Zimbabwe-
slagting van blankes is daar ook amnestietydperke 
aangekondig. Kort na die verstryking daarvan het die 
moordorgie op blankes begin. 

Ons hoef maar net na die dreigemente deur profes-
sor Chris Malikane, adviseur van die nuwe minister 
van Finansies Malusi Gigaba, te luister om te weet 
wat word vir ons beplan. Malikane maak geen ge-
heim daarvan dat die swartes binnekort die wapen 
teen ons gaan opneem nie.

Daar is ook al talle male geskryf oor groot hoeveel-
hede wapens  wat kort-kort uit polisiekluise en 
Weermagbasisse wegraak en in die hande van  mis-
dadigers beland; en nóg die polisie nóg die Weer-
mag verroer ’n vinger om iets daaraan te doen. Ons 
kry eerder die indruk dat hulle die misdadigers in 
hierdie strooptogte bystaan en dit toelaat.

Intussen weier die meerderheid blankes steeds 
om selfs net daaraan te dink dat daar ’n volskaalse 
aanslag teen hulle kan plaasvind. Hulle klou nog vas 
aan mense soos Angus Buchan, die kerk en verd-
waalde politieke leiers wat sê hulle het niks te vrees, 
terwyl hulle harte beswyk van vrees...

COLIGNY BRAND STEEDS
Ons moet verder begin dink as wat ons neus lank 
is, want wat in Cologny gebeur, kan na u tuisdorp of 
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stadsgebied verskuif word. Vyf huise is afgebrand en 
die swartres het nog nie tot ruste gekom nie.

Die swart regime het nou duidelik bewys dat hulle 
nie die wil het om jou te beskerm nie. Die polisie 
staan op ‘n bondel en kyk hoe die winkels beroof en 
vernietig word sonder om op te tree. Ons is duidelik 
op onsself aangewese vir beskerming en verdedig-
ing. 

NOORD-KOREA NEEM UITDA-
GENDE HOUDING AAN
Op 17 April het die Noord-Koreaanse minister van 
Buitelandse sake, Ri-Yong-Hu,  tien Suidoos-Asiese 
lande gewaarsku dat die situasie in die Koreaanse 
skiereiland op die rand van ‘n oorlog staan. Hy het 
gesê dit sal ‘n kern ‘holocaust’ wees as die ander 
tien lande nie hulle magte met syne saamsnoer na 
VSA militêre oefeninge in die gebied nie. Hy het die 
hoof van die Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) dringend versoek om die 10 lande in te lig 
oor die ernstige situasie in die skiereiland en ook die 
VSA-Suid-Koraanse militêre oefeninge gekritiseer.

Op 27 April het Donald Trump gereageer en aan Re-
uters gesê dat ‘n groot konfrontasie oor sy kern- en 
missielprogramme moontlik is, maar hy sou ‘n diplo-
matieke uitkoms vir die geskil verkies. Trump het 
ook gesê: “Daar is natuurlik ook ‘n kans dat ons kan 
eindig in ‘n groot, groot konflik met Korea.” Hy het 
egter ook gesê dat hy op ‘n vreedsame manier die 
krisis wil oplos wat soveel VSA presidente beduiwel 
het. Dis hoekom hy eerder sanksies instel as die pad 
van militêre konfrontasie loop, maar dit nie heelte-
mal van die tafel afvee nie.

Op 25 April het ‘n VSA duikboot, die USS Michi-
gan, in ‘n hawe in Suid-Korea vasgemeer in ‘n VSA 
magsvertoon terwyl Noord-Korea besig was met ‘n 

massiewe ‘oefening’ om die stigting van hulle mil-
itêre weermag te vier. Daar is groeiende onrus oor 
Pyongyang se kern- en missielprogramme.

In dieselfde tyd het ‘n VSA vliegdekskip op Koreaanse 
waters afgepyl, terwyl top kernafgevaardigdes uit 
Suid-Korea, Japan en die VSA in Tokio byeengekom 
het om die Noorde se weiering om sy kernprogram 
te staak, te bespreek.

Hierdie twee hardekwaste gaan dalk nog die Derder 
Wêreldoorlog tussen hulle begin.
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