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GELDMAG SE BEPLANDE OORLOG IN
SUID-AFRIKA
Dit is al ‘n geruime tyd bekend dat die wit Afrikanergeldmag
iets gaan doen om die behoudende konserwatiewe Boer aan
sy kant te kry om die oorlog vir hom te veg.
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VAN DIE
REDAKTEUR
Die Suidlanders het ‘n tyd gelede ‘n insiggewende
reeks artikels (“Beplande Rewolusie”) op hulle webtuiste geplaas. Nuwe inligting wat sedertdien aan
ons deurgegee is, verivieer ondubbelsinnig wat in
daardie reeks na navore gekom het).
Dit is al ‘n geruime tyd bekend dat die wit Afrikanergeldmag, of soos hulle bekend staan onder swart geledere, White Monopoly Capital, iets gaan doen om
die behoudende konserwatiewe Boer aan sy kant te
kry om die oorlog vir hom te veg.

Hierdie stap kan ‘n bydraende faktor wees tot ‘n beplande rewolusie, waarvan die ‘swart hemde’ optog
van blankes moontlik die begin was. Ons sien daagliks hoedat die blanke gemeenskap wat hulleself in
konflik verdedig deur Naspers/RSG gekruisig word.
Ons weet ook dat die blanke geldmag (skyn Boere)
in die Landbou groot voorstanders is van transformasie (hulle is in die bed met die ANC en deeglik
bewus van ANC se 25-jaarstrategie om die wittes te
hanteer, soos Cyril Ramaphosa dit in sy ‘memoirs’
brutaal uiteengesit het:

Die bloedige opstande tussen wit en swart
verlede jaar/ vroeër vanjaar in Wes-Transvaal se
dorpe, die toenemende plaas moorde; op die
ANC se Nasionale Hoofraadsvergadering was
een van die besluite om die 50% oordrag van
plaaseienaarskap na werkers nou te begin implementeer.

“Die swart meerderheid gaan alle wette sou oorneem wat rykdom, land en ekonomiese mag van wit
na swart oorgedra het, stadig en geleidelik totdat
die blankes alles verloor het wat hulle in Suid-Afrika
opgebou en bymekaargemaak het, maar sonder om
te veel van hulle op enige gegewe tyd te neem om
hulle te laat rebelleer of te veg.”
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Maar dis ‘n voldonge feit dat die konserwatiewe en
behoudende groepering op dié manier opgesweep
sal word; hulle leef al lankal met ‘n gevoel van totale
magteloosheid, en dit kan in een of ander stadium
oorkook en maak dat reg in eie hande geneem word,
wat die begin kan wees van Siener se ‘skoonmaak’
proses.
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weet dat die DA sterk bande met die Doringbos
snoer.
Hierdie oprigting van mag is reeds deur die ANC
geïdentifiseer toe Tina Joemat-Pettersson gesê het
die ‘White monopoly capital rassiste’ is besig om
hulself in ‘n tweede Orania in die Wes-Kaap te setel.
Sy is heeltemal reg.

Die geldmag sal dan eenvoudig net terugsit en toekyk hoe die ‘behoudende groepering’ sy vuilwerk vir
hom doen.

Intussen het die Broederbond in die beheerde
Naspers media bekend gemaak dat Solidariteit, Afriforum en ‘n aantal koalisie organisasies, R3.5 miljard
gaan spandeer om ‘n parallelle regering op te rig.
Uitsprake soos hierdie is ongekend in ‘n demokratiese bestel. Die oorweldigende mag van hierdie
White monolopy capital reus is so intimiderend dat
selfs die ANC nie anders kan as om sonder optrede te
staan en toekyk nie. Hierdie is ‘n aankondiging van ‘n
geldmag gedrewe staatsgreep. Die blote voorkoms
van die oprigting van ‘n regering binne ‘n regering,
en dit nog boonop deur ‘n blanke geldmag, behoort
daadwerklike optrede deur die inligtingsdienste en
polisie te regverdig.

In die media word daar openlik na die wit Afrikanergeldmag verwys as ‘Die Ekonomiese Reus’ wat besig is om op te staan en beplan om as tussentydse
regering oor te neem sodra die land in totale chaos
verval – ‘n chaos wat doelbewus deur hulle beplan
word.
In teenstelling hiermee het die ANC-regering na
hulle verwys as ‘Enemies of Transformation’.
Hierdie wit geldmag (White Monopoly Capital’, hou
‘n enorme bedreiging in vir die voortbestaan van
die ANC regering. Die grootste gevaar is egter dat
hierdie geldmag reeds VN bande het wat sal toesien
dat hulle as tussentydse regering erken word sodra
grootskaalse geweld of destabilisering van Suid Afrika plaasvind.

Ons weet dat die magtige Misdaad Intelligensie hulself so geposisioneer het dat hulle tans as uitvoerende mag van die geldmag reus funksioneer. Hulle
posisie het hulle ontvang deur ‘n 20 jaar lange skrikbewind aan die ANC voor te lê van ‘n regse gevaar
bedreiging.

Dit is interessant om te merk dat Oom Nicolaas hulle
sien opstaan en, ná geweld uitbreek, hulleself as tussentydse regering verklaar – of soos hy dit noem, die
Doringbos regering, vanuit die Kaap sien regeer. Die
verskillende magte wat betrokke is by die oprigting
van hierdie Doringbos regering is nou reeds hard
aan die werk om hulself te posisioneer.

Die oprigting van die Doringbos regering is sopas
aangekondig. Die grootste en enigste gevaar vir hierdie tussentydse regering, is die behoudende boerbevolking -- die konserwatiewe gemeenskap wat
hom reeds jare lank verset teen die geldgedrewe
Afrikanerbond-beheerde geldmag. Dieselfde mag
wat SA in die eerste plek aan die ANC oorhandig het.

Die Wes-Kaap se DA regering is die enigste in SA wat
honderde miljoene aan voorbereiding spandeer het,
waaronder R200 miljoen aan kragopwekkers om die
Wes-Kaap se regeringstrukture van kontinuiteit te
voorsien tydens infrastruktuur ineenstorting. Ons
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BRITTANJE SE KOVERTE PLAN
OM SA VAN BLANKES TE SUIWER
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republiek ingestel. Hy wou die land se soewereiniteit versterk en het begin om die land se weermag
te versterk, iets wat later deur PW Botha as verdedigingsminister voortgesit is.
Harry Oppenheimer was die kontak persoon wat
Verwoerd se sluipmoord gereël het deur sy (Carnegie- kontakte) in ‘n sg. “Lone Nut” swart operasie.

‘n Onlangse video op die Business Day se webblad
bevat ‘n onderhoud met die vorige Britse ambassadeur in Suid-Afrika, Robin Renwick. Tydens sy ampstermyn het De Klerk aan die ANC oorgegee en hy
was ook een van die sleutelrolspelers tydens die
Lancasterhuis-beraad wat op Robert Mugabe se
oorname van die ou Rhodesië gelei het. Tydens die
onderhoud met Business Day onthul Renwick enkele
van die koverte Britse aksies wat hy onderneem het.
In die eerste instansie, het hy baie nou met Helen
Suzman saamgewerk. Onlangs het Renwick ook ‘n
biografie oor Suzman gepubliseer.

Verwoerd is daarna deur Tsafendas vermoor en in
1989 was daar ook ‘n aanslag op PW Botha se lewe
toe hy vergiftig is. Sterk gissings is dat De Klerk en Pik
Botha daarvoor verantwoordelik was. Agterna het
die media gesê dat hy ‘n “beroerte- aanval” gehad
het, maar vir sy familie en vriende het PW Botha dit
gestel dat hy vergiftig is. Mediese spesialiste het dit
ook bevestig.
Mev. Elize Botha het dit destyds só aan die pers verduidelik: “About 2002, 2 men arrived at our home
in the Wilderness. They came to apologize to my
husband for being present when his elimination
was discussed. They withdrew, as they did not want
to be part of his assassination. A poison was used
which was procured from Russia and put into his
tea after his horse ride one morning. His secretary
brought him his tea. It manifested as a stroke, which
his brain did not reflect after a scan”.

Dit was van die begin af sy plan om Nelson Mandela
vrygelaat te kry en die ANC die land en die ekonomie
te laat oorneem.
Daar was destyds ook ander koverte Britse operasies,
onder andere was daar ‘n geldwassery-operasie in
St. Paul’s Cathedral wat geld na terroriste in Suid-Afrika gekanaliseer het. Kanon Collins het aan die hoof
daarvan gestaan. In ‘n artikel in The Guardian op 12
Februarie 2001 “I was a teenage gun runner “verduidelik Stuart Round hoe hy wapens, waaronder
AK47s, na Suid-Afrika gesmokkel het. Die wapens is
agterna deur Muff Anderson by die Eastgate-winkel
sentrum in Bedfordview, Johannesburg, afgehaal en
onder Suid-Afrikaanse swartes versprei. Etlike tonne
wapens is so oor ons grense gebring en word vandag
waarskynlik in plaasmoorde en ander aanvalle op SA
blankes gebruik. Muff Anderson het wel amnestie
van Biskop Tutu se Waarheidskommissie vir haar
aandeel in die wapensmokkelary ontvang.
Verwoerd was in Brittanje om twee redes ongewild:
Hy het Suid-Afrika uit die Statebond geneem en ‘n
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In sy video-onderhoud met Peter Bruce van die Business Day verklaar Lord Robin Renwick dat hy “nie
met PW Botha kon saanwerk nie” en daarom reeds
met FW de Klerk begin praat het nog voordat Botha
uit die saal gelig is. Die vraag is nou: Waarom op De
Klerk fokus as jy nie reeds wéét dat Botha geëlimineer gaan word nie?
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van Tony Blair is, het Yskor gratis verkry en daarmee ‘n wêreldryk in die staalnywerheid opgebou.
Voeg daarby BP en Vodacom wat sedertdien deur
Vodafone ingepalm is, asook Anglo American en Ou
Mutual wat Londen toe verskuif is. Daar is Britte betrokke by die propaganda teen Afrikaner plaasboere
en Brittanje steun radikale grondhervorming, asook
die moorde op blanke boere. Hulle einddoel is om te
sorg dat Afrikaners en blankes alle eiendom behalwe miskien voorstedelike huise moet verloor. Vir die
ryker blankes staan die deur na Australië oop waar
die volgende geslag Afrikaners volledig sal verengels, terwyl die armer blankes hier óf uitgemoor óf
geassimileer sal word deur ondertrouery met kleurlinge en swartes.

Tydens die sg “Apartheid”- jare (“Apartheid”) is ‘n
term wat spesifiek deur die Britse media geskep is
om ‘n gesentraliseerde kern te skep, sodat hulle ‘n
propaganda-veldtog vir hulle bemonstering van die
blanke bewind rondom die term kon bou). Die Britse geheime diens, M16, het vele koverte operasies
deur hulle sg. “NGO’s” op Suid Afrika geloods deur
veral die PAC om swartes oproerig te maak en skole
en klinieke af te brand. Harry Oppenheimer was ook
‘n kern kanaal wat beide die ANC EN PFP gefinansier het om die blanke regering tot ‘n val te bring.
Die sluipmoord op Eugene Terreblanche word ook
sterk bevraagteken tov Britse betrokkenheid om van
prominente Afrikaner leiers ontslae te raak en sodoende die Afrikanervolk verdeeld te hou en Afrikaner
nasionalisme te onderdruk.

Net soos wat Brittanje en die VSA op ‘n stadium Al
Kaida ondersteun en opgelei het, steun veral Brittanje steeds die mees radikale faksies in Suid-Afrika,
soos byvoorbeeld Malema, wat op gereelde basis
groot somme geld uiy ‘n Britse diverse rekening ontvang. Lord Renwick is in beheer hiervan.
Die Britse media en veral BBC, wat ‘n blote verlengstuk van die Britse regering en die Britse geheimediens is, bou Malema as die volgende “Groot Swart
Leier “op, net soos wat Renwick en ander voorheen
vir Mandela gedoen het.

Die ANC ( asook DA en EFF ) word steeds deur Britse
geldmagte beheer om veral wette en optredes teen
blanke Afrikaners te finansier en uit te voer. BEE en
AA wette word ook deur Brittanje onderskryf teen
die blanke Afrikaner om hom totaal uit die werkmark te forseer en te verarm onder die voorwendsel
van “Swart bemagtiging.”

Die Britse wapens wat Stuart Round en Muff Anderson die land ingebring het, is nog steeds iewers
beskikbaar om boere en ander blankes mee aan te
val. Die ANC het nooit daardie ondergrondse wapens aan die staat en sy organe oorhandig nie. ( maar
alle blankes moes hulle wapens inhandig!)

Om die politieke weerstand te neutraliseer, word
pseudo “Boere Organisasies” en “Politieke partye”
gestig (Solidariteit en Afriforum) wat kamma “eg” vir
die Afrikaner se strewe staan, maar inderwaarheid
‘n “weerlig afleier” is om Afrikaner nasionalisme
verder te verdeel.

Net soos in die Midde-Ooste, sal Brittanje dus die
mees radikale faksie in Suid-Afrika ondersteun om
chaos te saai en verskrikte blankes op ‘n streep te
laat emigreer. Die Rhodesië/Zimbabwe-geval verskaf die scenario wat hier gaan plaasvind.

Die Britte was een van die groot begunstigdes van
die wapenskandaal. Ook het Yskor en ABSA in hul
skoot geval. Lakshmi Mittal, die Indiër wat ‘n vriend
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Soos wat wanorde in Suid-Afrika toeneem, sal meer
en meer blankes in elk geval vermoor en verkrag
word, wat die gevoel van verskrikking en terreur sal
laat toeneem.
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Afrika bedrywig is, sal hier voedsel aan die bevolking
kom verskaf en sodoende ook beheer verkry.
Omdat Suid-Afrika ‘n nywerheidsland is, sal die
funksionering van die stelsel steeds tegniese vaardighede vereis, wat deur Engeland verskaf sal word.
Ook die myne sal spotgoedkoop van hande verwissel. Te midde van voedseltekorte sal die mynwerkers
nie sulke hoë lone kan vra nie en moontlik kan daar
selfs Zimbabwiërs in die SA myne ingespan word,
om vir ‘n appel en ‘n ei te werk, nes in die ou dae.

Onthou dat “People’s War” die ANC- SAKP se strategie was waarmee hulle steun van die swart massas verkry het. Daar is ‘n baie sterk vermoede dat
Julius Malema kort voor die verkiesing twee weke
lank in Brittanje was om sy opdragte van sy Britse
hanteerders te gaan ontvang. Wat ons nou mee te
doen het, is dat Brittanje die ANC, DA EN EFF finansier deur hulle bankiers om Suid Afrika stewig onder
Britse beheer geplaas te kry.

In elk geval is die grens tussen Zimbabwe en SuidAfrika reeds afgeskaf, iets waarvoor die Engelse
kerke in Suid-Afrika hulle doelgerig beywer het.

Lord Milner se strewe om die blanke Boer uit te wis,
is steeds in volle swang.

Die Engelse kerke is, afgesien van die BBC en Oxfam,
nog ‘n front organisasie van die Britse regering. Ons
het gesien hoe die Anglikaanse Kerk geld vir die terreurbeweging in Suid-Afrika gewas het. Die prominente rol wat Desmond Tutu van die Anglikaanse
Kerk ook in die propaganda teen plaaslike blankes
gespeel het, is voor die hand liggend.

In die geval van swartes is geweld soos halssnoermoorde gepleeg om die gesag van die ANC oor die
land se swartes te vestig. Geweld teen blankes is
bedoel om hulle die skrik op die lyf te jaag, soos wat
Mao Zedong gedoen het. Juis op die oomblik word
‘n straat in Pretoria na Mao vernoem, wat aan ons
sê in hoe ‘n mate die ANC- SAKP (en die Britte!) van
sy tegnieke bewus is. Die terreur teen SA blankes het
nie in 1994 opgehou nie; dit gaan nou bloot voort in
nuwe vorme.

Om die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe afgeskaf te kry, was ‘n oogmerk van Brittanje sodat die
Suid-Afrikaanse identiteit verder kon vervaag.
Die tafel is dus gedek vir die tweede revolusie waarmee die blankes uit die land verdryf gaan word sodat Suid-Afrika weer ‘n kolonie van Brittanje kan
word, met afhanklike, korrupte en hoogs omkoopbare swart politici wat die land regeer. Die probleem met die blanke teenwoordigheid in die land is
dat ons nog steeds die instellings en die ekonomie
funksioneel hou, wat ook die ANC-bewind minder
afhanklik van Brittanje vir hulp en kundigheid maak
want hy kry nog steeds ‘n triljoen rand se belastings
elke jaar. Iets van Verwoerd se ou soewereiniteit het
dus oorgebly.

Reeds tydens die Anglo-Boereoorlog wou Brittanje
die Afrikaner geheel en al vernietig en was daar wel
‘n volksmoordplan op die tafel. Ook die verkragtings
op Boerevroue wat jare lank verswyg is, was deel
van Brittanje se plan om Afrikaners as ‘n volk en ‘n
mededingende groep in Suid-Afrika geheel en al te
elimineer.
Hoe gaan Brittanje baat by ‘n Malema-oorname en
algemene ekonomiese chaos in die land? Soos wat
blankes en opgeleide mense uit die land vlug, sal
dit ‘n vraag na “konsultante” en kundiges skep wat
almal ten duurste van Engeland ingevlieg sal word.
Die Britse hulporganisasies soos Oxfam wat oral in

Ander leiers wat die soewereiniteit van hul lande
wou verdedig soos Saddam Hoesein en Moeammar
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Ghaddafi is summier deur Brittanje en Amerika afgesit en vermoor. Solank as wat die korrupte oligargie wat SA regeer, bereid is om na die Britte se pype
te dans, sal hulle in taamlike weelde mag oorleef.
Die probleem is dat die blankes se tyd in Suid-Afrika
uitgedien is. Hulle staan onwetend in die pad van
groter Britse beheer oor die land. Daarom sal hulle
genadeloos vanuit Suid-Afrika gesuiwer word. Die
propagandawerk daarvoor is reeds deur Engeland
gedoen. Dit kom nou net by die uitvoering van die
plan.
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Pik Botha, het die NP “in lyn” gehou, hy was ‘n
NWO agent, en het Tienie Groenewald sowel as
Piet Koornhof gewerf om saam te speel om Constant Viljoen en die weermag te ” neutraliseer.” Vele
top weermag generaals is onmiddellik hierna deur
De Klerk in die pad gesteek om ‘n moontlike staatsgreep te verhoed. Die Nasionale Party as geheel was
‘n Britseskepping, en totaal op die Britse salarislys.
Die KP (front-organisasie) is ook deur Brittanje gestig
as “toevlug” vir konserwatiewe blankes om blanke
nasionalisme verder te verdeel vir die wat teen die
NP regime gestaan het. Die enigste blanke nasionalistiese party was dié van Jaap Marais. Die hele
opset voor en na KODESA was ‘n totale diaboliese
sameswering tussen Amerika, Brittanje- en die Suid
Afrikaanse Nasionale Party.

DIE RESERWE BANK WORDE
GESTROOP

Ook het die Suid Afrikaanse inligtingsdiens, onder
beheer van Neil Van Heerden, het gehelp met die
oorgawe na die kommunistiese ANC bewind. Die
Helderberg-vlug is ook gesaboteer om van Suid Afrika se top kern fisikusse ̶ wat op die vlug was ̶ ontslae te raak, en kapt. Dawie Uys is gedwing om die
vlug te loods (hy was reeds afgetree en dus “expendable”) deur hom te dreig om sy familie skade aan te
doen indien hy sou weier. Op JFK lughawe het die CIA
reeds die hoogs ontvlambare stof op die vliegtuig geplant en ‘n tydskakelaar ingebou om te ontplof oor
‘n spesifieke plek oor die oseaan wat diep is en die
vliegtuig moeilik sou gevind word om alle spore vir
lugvaart ondersoekers uit te wis. Regter Cecil Margo
̶ nog ‘n Jood ̶ is betaal om die ondersoek na die
lugramp te doen en ‘n bevinding te gee wat die Jode
sou pas en geensins ‘n vinger na of doelbewuste
sabotasie, of ‘n sameswering wys nie. Onmiddellik
na PW Botha se gedwonge “abdikasie”, het De Klerk
en Pik Botha (in samewerking met die Amerikaanse
minister van buitelandse sake Chester Crocker, die
Britse geheime diens, die CIA en die ANC) – meer as
4 miljard rand se goud onwettig gesteel en deur CITI
bank na Amerika gekanaliseer ̶ en so is Suid Afrika
TOE reeds bankrot gemaak omrede daar geen go-

Daar moet ook net daarop gelet word dat Amerika
in groot finansiële probleme was voor 1994…en dat
Suid Afrika se goud reserwes in die Reserwebank
hierdie finansiële probleme deels kon elimineer. Om
die rede MOES die Reserwebank eenvoudig gestroop
word om die Amerikaanse ekonomie te help ̶ ten
KOSTE van die blankes in Suid Afrika. Ongelukkig vir
die Wall Street-Jode het PW Botha in die pad gestaan
en wou nie saamspeel nie. Hy was deels te “patrioties.” Dit is dan die rede hoekom Robin Renwick aan
De Klerk gesê het hy “kan nie met PW Botha saamwerk nie”, omrede Botha nie te vinde was vir die
duiwels plan nie. Dit is ook die rede hoekom Botha
moes vermoor word om hom uit die weg te ruim ̶
hy het in die pad van die Joodse bankiers gestaan.
In De Klerk het die Joodse bankiers die perfekte Trojaanse perd gehad…. hy was heeltemal te vinde om
omgekoop te word agv sy noue bande met die Afrikaner Broederbond. Die liberale pers, veral die Vrye
Weekblad wat deur Max Du Preez gedryf was en deur
die PFP (Oppenheimer) gefinansier was, het ‘n haatveldtog en disinformasie propaganda smeerveldtog
teen P. W Botha en “regse” blankes geloods.
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udreserwes oor was om die rand te beskerm nie. Die
Engelse is steeds hewig besig met ‘n oorlog teen die
blanke in Suid Afrika.
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Nou kan ‘n mens vra: Lê ons uitkoms nie in Verootmoedig nie? Dis al wat nog oorbly, dit en die geloftes
wat hierdie volk onherroeplik aan die Vader bind.
Dié van Jan van Riebeeck in 1653; die van 1838;
die Paardekraal gelofte; Die Amajuba gelofte? Ons
is nageslag van die Boerevolk, kinders van die Almagtige, en ons erken dat die Messias dié Seun van
Vader is wat gekom het tot redding van vir sy volk.

Hierdie feit kan toegeskryf word aan die Suid-Afrikaans gebore Brit ̶ Rob Hayden Davis ( Geb. 12 Mei
1948) ̶ Minister van Handel en Nywerheid van die
ANC ̶ wat alles in sy vermoë doen om de laaste
blanke uit die werkmark te verdryf en so ekonomies
te verarm. Davis het Suid Afrika in 1979 tot 1990 verlaat omrede sy kommunistiese politieke uitkyk op
die lewe. Hy het in Brittanje gaan studeer by onderskeidelik die Rhodes, South Hampton en Sussex universiteite.

MUGABE BEWERK EIE ONDERGANG

Hy is ook ‘n lid van die Sentrale komitee en die Polit
Buro van die Suid Afrikaanse Kommunistiese Party.
Davis se haat jeens die blanke in Suid Afrika is glad
nie onbekend nie. Hy tree op met ‘n dubbele agenda
om blankes uit te wis – en mens kan net raai wie gee
hom sy opdragte. Koppel hieraan die ANC se volgehoue druk om die “onteieningswet” deur te forseer
om blankes van al hul eiendom te beroof ̶ en ons
kan sien dat die Britse uitwissingsplan vir die blanke
in Suid Afrika amper sy volle siklus geloop het. Met
meer as 1 000 000 blankes reeds in plakkerskampe,
meer as 1 miljoen ook reeds land uit ̶ en meer wat
gaan volg, is die plan van Britse “suiwering” tov.
blankes in Suid Afrika amper voltooi.

Met die onafhanklikheid van Zimbabwe, in 1980,
was die groot skenkers (soos Brittanje) gereed
met geld om te verseker dat die nuwe land ‘n glorieryke toekoms tegemoetgaan. Hulle was Zimbabwe se wittebrood, soos Martin Meredith dit in sy
Mugabe-biografie noem. Die sagsinnige Mugabe is
deur Brittanje geloof vir sy verdraagsame, maar ook
veroordelende houding teenoor die blanke boere.
Daar is gesê dat die koloniale bewind van Ian Smith
die swartes se land honderd jaar tevore van die
plaaslike bevolking beroof het. In 1931 het wit kolonies volgens die wet net 20 miljoen hektaar van die
vrugbaarste grond in hulle hande gehad en die veel
meer swart bevolking moes met skaars 12 miljoen
hektaar klaarkom.

Die beste opsie vir die blanke in Suid Afrika is om
geensins in ‘n politieke party betrokke te raak nie ̶
ongeag hoe “vroom” en “patrioties” hulle beloftes
en “mandate” klink. Verder moet blankes baie ernstig begin saamstaan en saamwerk ̶ en baie belangrik ̶ twyfelagtige lede en organisasies binne hulle
gemeenskappe wat positief geïdentifiseer word as
polisieagente en verraaiers ̶ onmiddellik aan die
groot klok hang om so die kanker uit hulle geledere
te verwyder.

Danksy die tegnologiese rewolusie, ook in die landbou, na die Tweede Wêreldoorlog het die grootskaalse plase goed gevaar en Zimbabwe het die
broodmandjie van Afrika geword.
Mugabe het dus ‘n welvarende landbou-ekonomie
geërf. Maar die koek was hoogs onbillik verdeel.
Baie simpatiseerders wat Mugabe en ander guerrilla
in die jare sewentig gesteun het, was nou daarop uit
om hierdie historiese onreg te wreek. Mugabe het

Hierdie plasing het ons so ontvang en gee dit ook so
deurgee.
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vir ‘n kort tydjie tussentydse president. Maar Brittanje asook die VM het dit as ‘n onwettige regering
beskou.

Na die burgeroorlog het Mugabe ingestem om die
Lancaster House-ooreenkoms ten gunste van wit
boere nagekom. Swartes kon net grond kry as die
blankes ongebruikte het en bereid was om dit te
verkoop, en Brittanje sou dan byvoorbeeld geld vir
daardie transaksies bewillig.

En met Britse hulp. steun en propasganda is daar
gesorg dat die Marxis Mugabe die bewind in 1980
oorneem. Sy hoofdoel was dan ook om ‘n eenpartustaat te hê.
Hy het selfs sover gegaan as om Noord-Korea ‘n spesiale leërbrigade te laat lei, die ‘Vyfde Brigade’, almal
rekrute van sy Shona-stam, en hulle sou in in Matabeleland opereer, want Ndebele en Kalanga volgens
die paranoïese Mugabe was daardie streke vervuil
van andersdenkendes.

Mugabe het die ondersteuning van internasionale
skenkers gehad. Nie almal het gewag vir ‘n swart
marxistiese president nie. Suid-Afrika het lustige
saboteur gespeel. Die Apartheidsregime het al met
lede oë aangesien hoe buurland Mosambiek onafhanklik geword en nou regeer is deur die marxist
Samora Machel. Ook Zimbabwe in die hande van die
grub was te veel.

Na onafhanklikheid in 1980 het Mugabe alle nasionaliste een vir een in hegtenis laat neem. Uit die wit
minderheidsregime het hy die hele weermag en die
polisie vervang, behalwe die gewillige martelaars en
laksmanne, dié het hy gehou. En meer as ‘n dekade
ná onafhanklikheid was die buitengewone regstatus
van die noodtoestand in die voormalige Rhodesië
nog van krag.

Volgens die Rhodesiër en gewese topspioen ‘Mac’
McGuiness, was daar deur die Suid-Afrikaanse
regering verskeie sabotasie-aanvalle teen Mugabe
wat hom paniekerig gemaak het sodat hy met drasties optrede gereageer het. Van ‘n sagte, van ‘n ‘sagte
naïewe en menssku’ persoon met weinig ervaring
in die politiek, sou hy ontaard tot ‘n magbehepte,
paranoïese diktator.
Die skrywer in ballingskap, Chenjerai Hove, het gesê
dat Mugabe kranksinning geword het. Selfs eerwaarde Desmund Tutu het gesê Mugabe is so mal
soos ‘n haas!
Tot 1960 het niemand nog van Mugabe geweet nie.
Hy het in Ghana studeer, en het later saam met
Joshua Nkomo se guirillamagte Ian Smith se blanke
regering beveg.

Zimbabwe vier nog steeds fees na Robert Mugabe se
bedanking nadat hy vir 37 jaar lank regeer het as diktator. Hulle vieringe sal van korte duur wees, want
met die voormalige vise president, Emmerson
Mnangagwa, wat deur Mugabe afgedank is en toe
vir sy lewe gevlug het na Suid-Afrika, aan die stuur

Nadat Ian Smith deur die Vorster-regering gedwing
is om Suid-Rhodesië aan ‘n swart meerderheidsbeheer oor te gee, was die gematigde ‘Christen’ biskop
Abel Muzorewa
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My decision to resign is voluntary on my part and
arises from my concern for the welfare of the people of Zimbabwe and my desire to ensure a smooth,
peaceful and non-violent transfer of power that underpins national security, peace and stability.

van sake gaan hulle nog swaarder kry as onsder
Mugabe.
Mnangagwa was die een wat Mugabe aangespoor
het om mense dood te maak sodat hy sy posisie kan
beveilig. Hy is ook die een wat agter die gruweldae
sit wat oor jare in Zimbabwe plaasgevind het, en
waaroor die media willens en wetens geswyg het.

Kindly give public notice of my resignation as soon as
possible as required by section 96 (1) of the constitution of Zimbabwe.

Na 37 jaar is Robert Mugabe van sy troon gestoot,
en jubel die wêreld- en veral die Britse pers dat met
Emmerson Mnangagwa se presidentskap daar ‘n
nuwe opbloei in Zimbabwe gaan kom; maar sy koms
voorspel net groter onheil nie net vir Zanu-PF teenstanders nie, maar veral vir die laaste handjie vol
blanke boere wat nog in Zimbabwe woon.

Yours faithfully,
Robert Gabriel Mugabe President of the Republic of
Zimbabwe.
Die beloofde herverdeling van ‘blanke’ grond is algaande verswelg deur korrupsie en ‘boetie’-politiek.
Grond en besittings het hoofsaaklik na die nuwe
elite (ministers, parlementariërs, topamptenare, politici en leërgunsgenote), gegaan.

Daar word gesê dat Mnangagwa se haat vir die
blankes veel groter is as dié van die afgesette Robert
Mugabe! En dit kan nou die tyd wees dat Siener se
emmer bloed daar gaan omval...

Groot-Brittanhe het sy ooreenkomste rondom die
grondhervorming nie na gekom nie – gevolglik was
daar onvoldoende geld om die hervorming daadwerkelik te laat slaag. Dit het direk daartoe gelei dat
die Zimbabwiese volk in opstand gekom het. Ook
studente en vakbonde het verenig onder die gewilde Morgan Tsvangirai (MDC), en selfs die oorlogsveterane en eie partye het begin prosteer.

ROBERT MUGABE SE BEDANKINGSBRIEF:
21 November 2017
The Honourable Jacob Mudenda
Notice of resignation as President of the Republic of
Zimbabwe

Maar desondanks het Mugabe steeds met ‘n verbete vuis regeer, die blanke boere onderdruk en
van hul grond verjaag, en nuwe wette ingestel wat
met ‘n baie aggressiewe landhervorming die bevolking moes paai. Die blanke boere (en by uitstek die
Britte) gebruik hy as weerligafleier vir die tanende
ekonomie en die wanbestuur binne eie geledere.
Daar is nog meer grond vir swartes beloof, dikwels in
weerwil van vorige wette, tot groot ontevredenheid
van blanke boere en donateurs. Verkiesingsbedrog
en -geweld het hom in die saal gehou, selfs toe die
opposisieleier Tsvangirai in 2008 by die stembus ‘n
oorwinning behaal het

In terms of the provisions of section 96 (1) of the
constitution of Zimbabwe, amendment number 20,
2013. Following my verbal communication with the
Speaker of the National Assembly, Advocate Jacob
Mudenda at 13:53 hours, 21st November, 2017 intimating my intention to resign as President of the
Republic of Zimbabwe, I Robert Gabriel Mugabe in
terms of section 96 (1) of the constitution of Zimbabwe hereby formally tender my resignation as the
President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
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operasie in Lusaka namens die ANC in Londen bedink
en bestuur.
Met die voordeel van terugblik op die geskiedenis
is feite soms snaakser as fiksie: Jacques Pauw was
as’t ware in 1989 “The President’s Maker”. (Jacob
Mouw, Middelburg).

By al die publisiteit wat die libarale Jacques Pauw se
boek The President’s Keepers oor Zuma se skandes
geniet, wil ons hom graag aan ‘n paar sakies herinner.

Kommentaar: Ons ken die heer Pauw uit sy en Max
du Preez se Vrye Weekblad-dae toe hulle saamgespan het om die blanke Boervolk aan die barbaar uit
te lewer; ons ken hom uit sy geskrifte tydens die
Boeremagsaak toe hy hulle as ‘n bende uitgeskel en
afgekraak het; ons ken hom as die man wat Rusland
toe gegaan het om ‘n onderhoud te hê met die Judas
wat die Boeremag ingesluip en verraai het.

In hoofstuk 4 van sy boek verwys hy na ’n ontmoeting tussen Jacob Zuma en die oudpolisieman wyle
Dirk Coetzee wat in 1989 in Londen plaasgevind het
en dat Coetzee baie beïndruk met Zuma was.
Coetzee het blykbaar ná die ontmoeting aan Pauw
gesê dat Zuma nog eendag president gaan word en
dat hy (Coetzee) “nog nooit iemand gesien het met
so ’n skerp brein nie. Hy is ’n uitstekende strateeg.”

En net soos wat hy destyds die blankes verraai en
uitverkoop het het, doen hy weer vandag met sy ou
kommunistiese strymakkers.

In 1989 was Zuma se meesterstrategie om Pauw te
help om Dirk Coetzee in Londen by die ANC te kry.
So het Zuma die NP-bewind ’n morele doodskoot gegee. Net twee maande later het FW de Klerk in sy
1990-toespraak in beginsel die mag oorgegee, omdat die NP se morele grond weg was.

Sy boek, The President’s Keepers, verkoop soos
soetkoek. Ja, Judas dra na 2 000 jaar nog altyd die
geldbeursie!

JAN F. CILLIERS

Jacques Pauw en Dirk Coetzee het met hul onthullings oor die polisie se moordeenhede Zuma se aansien binne die ANC stratosferies gelig: van ’n lae posisie in Lusaka, tot die gelyke van Oliver Tambo en
Thabo Mbeki in Londen.

In 1908 verskyn die patriot digter Jan F. Cilliers se
bundel Die vlakte en ander gedigte. Daarin word o.a.
opgeneem die gedig Trou, seker een van die bekendste gedigte uit die Eerste Afrikaanse Taalbeweging.
Hierin gee Cilliers nie net vir ons ‘n voorstelling en
beeld van onverskrokke manlike dapperheid nie,
maar ook dié van ‘n volksgenoot wat sy volk, taal,
herkoms en ras respekteer en vir die behoud daarvoor tot die dood toe sal veg.

Zuma het as “uitstekende strateeg” die NP-regering
se morele en politieke mag in 1989 gebreek deur
Coetzee vanuit Suid-Afrika na Londen te smokkel.
Nie eens Mandela het dit in sy lewe vermag nie.
As daar een man is wat Zuma se presidensie moontlik gemaak het, dan was dit Pauw, saam met Dirk
Coetzee, Max du Preez en Vrye Weekblad. In 1989
het Zuma die kontak met hulle beplan, en die hele

Sy aandoenlike vaderlandse verse en sy oorlogspoësie vorm dan ook ‘n belangrike deel van sy digwerk.
En dis te begrype dat iemand wat self in die oorlog
geveg het vir die vryheid wat uiteindelik verlore
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O, ek hou van ‘n man wat sy man kan staan:
Ek hou van ‘n daad wat soos donder slaan;
‘n oog wat nie wyk, wat ‘n bars kan kyk;
en ‘n wil wat so vas soos ‘n klipsteen staan!

Maar sy volk sou mettertyd van daardie verbete
stryd, bloed- en landoffers vergeet, ook vergeet
waarvoor hul voorsate se bloed dwarsoor Boereland
uitgegiet is, soveel so dat hulle selfs nie geaarsel het
om een van sy mees geliefde gedigte te skend nie,
net om Reënboogland se trouelose, vreemde en
bastergeslag ter wille te wees.

2. TROU
Ek hou van ‘n man wat sy man kan staan,
ek hou van ‘n arm wat ‘n slag kan slaan.
‘n oog wat nie wyk. wat ‘n bars kan kyk
en ‘n wil wat so vas 5005 ‘n klipsteen staan!

Die eerste aanhaling hieronder is soos Cilliers die gedig oorspronklik geskryf het, en die tweede is Maroela media (Solidariteit) se verminkte weergawe
daarvan.

Ek hou van ‘n man wat sy moeder eer,
in die taal uit haar vrome mond geleer.
die verraaiersgeslag in sy siel verag
wat. haar verstotend. homself kleineer.

1. TROU

Die woord “verraaiersgeslag” wat die digter se
“bastergeslag” hier vervang, word doelbewus gedoen omdat verbastering vandag nie meer deur die
kerk en liberale denkers “verag” word nie. Inteendeel, dit dra hulle goedkeuring weg en word selfs aangemoedig.

Ek hou van ‘n man wat sy man kan staan;
Ek hou van ‘n arm wat ‘n slag kan slaan;
‘n oog wat nie wyk,
wat ‘n bars kan kyk;
en ‘n wil wat so vas soos ‘n klipsteen staan –

JOHANNESBURG STAAR ERNSTIGE INFRASTRUKTUUR
AGTERSTAND IN DIE GESIG

Ek hou van ‘n man wat sy moeder eer
In die taal uit haar vrome mond geleer,
En die bastergeslag
In sy siel verag,
Wat, haar verstotend, hulself kleineer.
Die oog wil ek sien wat ‘n traan nog ween
Vir ‘n heldedgeslag, in hul rus daarheen,
Maar ‘n blits van trou
In die traan van rou,
Wat aan liefde weer gee wat haar bron is ontleen.

Die gevolge van die ondergang van die vorige administrasie is dat Johannesburgstad ‘n belegging
van R12 ,iljard oor die volgende tien jaar nodig het
om sy verouderde elektrisiteitdinfrastruktuur op te
gradeer. Daarby kan ook gevoeg word diefstal en
vandalisme.

Vir my die Afrikaner van durf en daad,
Wat Mammons eer en loon versmaad,
Sy hoof en sy hand vir sy volk en sy land
En ‘n trap van sy voet vir laag verraad!

Daar is vandag nog net een substasie in Cleveland,
en dié moet krag aan die hele middestad voorsien.
Die probleem is egter dat dit reeds 75 jaar oud is.
Die munisipaliteit is ook onwillig om die Van Beek
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Volgens die Organisation Undoing Tax Abuse (Outa)
is dit uiters moeilik om die Gauteng e-tolskuld van
motoriste te verhaal. Die verhoogde verlies vir
2016/2017 is net onder die R5 miljard.

substasie te gebruik omdat dit onveilig is en spaaronderdele is moeilik bekombaar.
Die burgemeester, Herman Mashaba, sê ook dat van
die ondergrondse kabels 45 jaar oud is. Vervangingsparte is moeilik om te kry, want sommige ‘circuit
breakers’ is in 1929 geïstalleer. Diefstal en korrupsie
kos die stad ook miljoene elke jaar. Kabels word gereeld gesteel.

Die e-tolpad in Gauteng is in 2013 in gebruik geneem en sedertdien ondervind die Gauteng Freeway Improvement Project (GFIP) woedende en heftige weerstand van padgebruikers.

Daar is R76 miljoen in die 2016/17 finansiële jaar
spandeer aan sekuriteitsmaatreëls om kabeldiefstal
en vandalisme te keer. Lae stroomspanning oorhoofse kopergeleiers word vervang met saamgebondelde geleiers om die probleem van kragonderbreking as gevolg van diefstal, op te los.

ONS OU REPUBLIEKVLAG MOET
VERDWYN
Daar gaan al meer geluide op dat die ou Republiekvlag verban moet word. Hulle haat ons, maar hoor
net die huigelary: “dit skep ‘n gevoel van ‘ons’ en julle’ ”. Die aanhangers van die heersende bedeling en
hul sg. “reënboognasie” moet kennis neem: Ons is
nie deel van julle nie: nie nou nie en ook nóóit nie.

Nou beplan hulle ook om die kragvoorsiening regmaak sodat daar aan elke plakkerskamp en lokasie
gratis krag voorsien kan word, maar oudergewoonte
sal die blanke daarvoor moet betaal.
Kragvoorsiening is nie die enigste probleem nie. Die
inwoners van Northriding in Johannesburg is gewaarsku om nie kraanwater te drink nie aangesien
dit met riool besoedel is. Die gebiede wat geraak
word, is tussen Aureole Straat, Boundary Weg, Spioenkopweg en Olievenhoudt Straat.

Die ou vlag is vir ons ‘n simbool van orde, beskawing, vooruitgang, vryheid, respek vir kulturele verskille en ‘n Christelike bestel. Die vlag wat julle op
ons afdwing, is ‘n simbool van verdrukking, moord,
wanorde, verval, kultuurvertrapping, rassehaat, ‘n
antichristelike bestel.

‘n Dodelike maagpes lê in die skaduwee en wag om
toe te slaan.

Volgende jaar op 31 Mei sal dit presies 90 jaar gelede wees dat die Oranje-blanje-blou die eerste keer
as eie vlag van Suid-Afrika gehys is. Tot op daardie
tydstip moes ons buig oncler die imperialistiese Union Jack. Die vlag was die simbool van verwerping
van die Britse imperialisme.

SANRAL VERLOOR MILJARDE
Die South African Roads Agency Limited (Sanral) het
vir die jaar 2016/17 R3.5 biljoen afgeskryf teenoor
die R92 miljard van die vorige jaar. Die grootste deel
van die verliese, R3.5 miljard is afkomstig van tolbestuur, iets wat ‘n mens glad nie verbaas nie.
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En daar in Lüderitzbucht het ons die blye nuus gehoor dat die spoorlyn volgende jaar amptelik geopen word. Amptelik sal dit dan ook die klok lui vir die
begin van ons Derde en laaste Republiek.
So word nog ‘n profesie vervul. En waar is julle kritici
nou, wat vanaf die ’90 jare wat gelag en gespot het
om julle en die Boere te verkleineer en belaglik te
probeer maak? Hulle wat die “Flentergat-profeet”
misken het en hull eie ‘profesieë’ van ‘n “wonderland met reënboognasie” utopia in hul gedagtes
opgetower het?

Met die aanvaarding van die Vlagwet in 1926, het dr
DF Malan onder meer verklaar:

Die aangehegte foto het ons geneem as bewys dat
die spoorlyn nie meer getekende prentjies van verwronge staal in die sand is nie, maar nou ‘n vernuftige Ingenieurs toonbeeld.

“‘n Vlag is ‘n sinnebeeld van volksbestaan. Vir ‘n vlag
kan ‘n volk leef en kan hy veg en sterf.”
Met Republiekwording in 1961 is dié vlag behou. Die
stryd teen die kommunisme is onder dié vlag geveg
en onder die gewapper daarvan het ons soldate
roem verwerf. Ons mag nie toelaat dat hulle nog ‘n
stuk van ons geskiedenis uitwis nie. Laat ons die geleentheid volgende jaar luisterryk herdenk en daardie vlag landswyd vertoon! ̶ Andries Breytenbach
(HNP-Leier).

SPOORLYN NA LUDERITZ WORD
AMPTELIK INGEWY
Ons vriende Don en Alta Booysen het hierdie jaar
weer deur die Suide van Suidwes-Afrika getoer en
met hul terugkoms ander maal aan ons verslag gedoen van hulle sonderlinge belewenis op daardie
eennsame en verlate woestynpad.

HOOR ISRAEL
Die Verstommende verhaal van die geboorte van
‘n Volk deur die Wil van Elohim, is opgeteken in die
“Boek van die Opregte”.

Die ou Boereprofeet se woorde uit die verre verlede
het voor ons oë uit die sand en stof tot ‘n konkrete
werklikheid opgerys.

Dit vertel die verhaal van Abraham, ons Groot Oupa,
wat uit die land Ur (Vuuroond) geruk word met die
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beloftes van ‘n groot nageslag en die ewige besit van
die land Kanaan.

Is ons daar om te luister na die stem van Messiah
aan ons, Sy volk….

Oupas Isak en Jakob het die wêreld afgesê en slegs
die beloftes/wet van YHWH as hulle erfdeel aangeneem. Israel is gebore en die 12 stamme het die
Volk van YHWH geword, waaroor Hy jaloers is en Sy
Naam oor uitgeroep het.

“Hoor Israel, YHWH, onse Elohim is ‘n Enige EL; en jy
moet YHWH jou Elohim liefhê uit jou hele hart en uit
jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele
krag… Jy moet jou naaste (Israel, broers, volksgenote) liefhê soos jouself”.

Wat veral opval, is watter rol die land Kus in die verhaal speel, en ook hoe elk van die grootoupas (en
later ook Israel) tyd en skuiling in die land gevind
het voordat hulle teruggekeer het na hulle beloofde
land. Dit is ‘n vooruitwysing na die Messias, wat ook
hier sou skuil voordat Hy teruggekeer het na Sy Volk,
vir hulle lossing en die beloofde ewige lewe.

Hierin sal die Wet en Profete (wat verag en Raka genoem word) vervul word, vanaf Ur tot na die smeltkroes na ons beloofde land.

ONS EKONOMIE AF NA RIOOLSTATUS

In 1652 het die vrou (Boervolk) volgens Openbaring met vleuels ( Die Goedehoop, Die Reijger en
Drommedaris) gevlug na oorkant die riviere van
Kus. Die Draak (kerke en wêreldnasies) het ‘n rivier
(Afrika-nasies en basters) agter haar aangestuur om
haar te verswelg (reënboognasie en om die leer van
Bileam van verbastering te omhels).

Op 24 November is Suid-Afrika se kredietwaardheid
weer onder die vergootglas ondersoek en gedegradeer deur Standard & Poor Global en Moody’s.
Suid-Afrika se aaklige begrotingsprojeksie het die
moontlikheid van verdere afgradering verhoog. Die
krisis is veroorsaak deur onbevoegdheid.

Soos beskryf deur die profete, is daar weer deur die
Wil van YHWH ‘n Volk gevorm in die land van Kus.
Ons is telkemale gesuiwer en gesif. Tans staan ons
wéér voor Ur (vuuroond of smeltkroes) om deur
YHWH daaruit geruk te word na die land van beloftes (1000 jaar vrederyk)

Noudat SA se ekonomie verder afgegradeer is tot
rommelstatus, sal daar spoedig drastiese insinkings
plaasvind, wydverspreide verkoop van aandele en
sal dit nog verdere druk op die SA regering plaas.
Die moontlikheid van ‘n afgradering was aangevuur
nadat Suid-Adrika se Tessourie sy fiskale tekort vir
hierdie jaar van 3.1% in April opgeskuif het na 4.3%.
Groei sal ook minder as 2% vir die jaar wees. Die
sogenaamde minister van Finansies, Malusi Gigaba,
het die skuld vir die tekorte gegee vir duur reddingspakette van steierende staats maatskappye.

Dit is egter opmerklik in die verhaal van geboorte
dat die kinders van Israel altyd in tye van nood, na
YHWH geroep het om hulp en Hom herinner het
aan Sy beloftes en dat hulle nie verdelg sou word
nie. Telkens, tot eer van Sy Naam, het slegs ‘n paar
man groot menigtes verslaan en so het Hy Sy erfdeel
behoue laat bly. Dit is nou tyd dat die gebede om
hulp in herinnering geroep word. ‘n Vergete profesie
staan ook opgeskryf waar al diie nasies gewaarsku
word dat die sterk arm van YHWH, Krag en Mag, laat
leef in Israel, vir ewig.

Niemand weet met sekerheid ook wat die gevolge
en invloed gaan wees van die botsings in die ANCkonferensie in Desember wanneer ‘n nuwe ANC lei-
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Hy kom met groot woorde, groot implikasies en
groot planne vorendag, maar uit ondervinding weet
ons dat al hulle pogings gaan misluk. Hy meen dat
Eskom te belangrik is om te val en hulle sal dit glo nie
toelaat nie. Dus, uiteindelik gaan hulle elke fonds,
elke belegging leegtrek om aan al die miljoene plakkers gratis krag te voorsien.

Fitch het reeds SA se plaaslike en buitelandse skuld
afgeskuif na die vlak waar daar geen beleggings moet
wees nmeer gedoen sal word nie. Fitch het gesê dat
die skuif van ons Tessourie wegbeweeg van verbintenis om tekorte en skuld te sny en het sy kommer
uitgespreek dat daar geen ooglopende plan is om
die skade aan die ekonomie te beperk nie.

Hy het ook sy voreëre aankondiging opgehaal dat
die regering en die land nie op die oomblik ‘n nuwe
kern-program kan bekostig nie, maar dit benadruk
dat die situasie kan verander wanneer die land se
ekonomie weer groei toon.

En toe val die rand nog verder en Bankaandele val
met 2.5%. Volgens Fitch is daar nie meer vertroue
in die Suid-Afrikaanse ekonomie nie en ook nie in
die regering se vermoë om dit reg te stel nie. Nie
eens die kabinetskommeling van Maart het ‘n positiewe uitwerking gehad nie. Ons weet hoekom dit so
is, want die een is soos die ander ̶ almal dieselfde
korrupte spul.

Zuma het op 31 Mei hierdie jaar gesê die regering
sal voortgaan teen ‘n pas wat die land kan bekostig.
Soos dit nou is, is die land bankrot en kan hy niks bekostig nie en ook geen beleggings verwag nie. Dit is
wat ‘n swart regering aan ‘n blanke land doen.

Gigaba het links en regs gebel om die drie graderingsagentskapppe daarvan te oortuig dat ons ekonomie
nie heeltemal so swak is as wat hulle wil voorgee
nie, maar dit het niks gehelp nie. By hulle is dit die
syfers en die balanse wat tel. Fitch sit en wag (tevergeefs) op ‘n groot verandering in benadering tot die
ekonomie, asook onderneming van die regering om
sake reg te stel.

As daar ekonomiese probleme is en ‘n tekort aan
voorspoed en geld, dan moet die swartes die skuld
aan hulle eie deur lê. Die blankes het die ekonomie
staande ou, maar vandat die swartes oorgeneem
het, het ons geleidelik agteruitgegaan tot waar ons
nou is -- rommelstatus -- iets ondenkbaar in die tyd
van die apartheidsregering.

Ewe ridderlik erken Gigaba dat daar probleme is en
dat hy “’n moeilike storie het om te vertel”.

DIE KATEDRAAL VAN LUBECK

Reezwana Sunad, hoofanaliseerder van Nedbank,
het reg voorspel toe hy gesê het daar kan nog ‘n afgradering voor die einde van die jaar verwag word.

Die volgende inskripsie verskryn op die muur van die
Katedraal van Lubeck in Duitsland:
Julle noem My Meeste, maar gehoorsaam My nie;

Dis egter nie Gigaba se enigste probleem nie. Die
regering is die borg vir Eskom se skuld. Eskom het
‘n enorme risiko geraak vir die regering, asook vir
die totale ekonomie. Hy het gesê dat mislukkings in
regering, leierskap en finansiële bestuur het van Eskom se tekorte ‘n hoofbekommernis gemaak.

Julle noem My Lig, maar sien My nie;
Julle noem My die Weg, maar bewandel My nie;
Julle noem My Lewe; maar begeer My nie;
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POGINGS OM GESIEN EN GEHOOR TE WORD

Julle noem My wys, maar volg My nie;
Julle noem My Skoon; maar bemin My nie;
Julle noem My Ryk, maar vra My nie;

Ds. Gerjo Ben van der Merwe, die eienaar van Kruispad, ‘n kerkgroep in die Kaap se webtuiste, skryf
gereeld godsdienstige dagstukkies vir ons tyd. In een
van sy onlangse artikel het hy dit oor die sinnelose
moordorgie wat aan die gang is. Hy skryf:

Julle noem My Ewig, maar soek My nie;
Julle noem My Genadig, maar vertrou My nie;
Julle noem My Edel, maar dien My nie;

“Wanneer onreg daar doer is, raak dit ’n mens nie
eintlik nie, maar as dit nader aan jou lyf kom, is dit ‘n
ander saak. ’n Boer word koelbloedig in sy huis doodgeskiet net hier anderkant Stellenbosch. Sy dogtertjie staan en aanskou hoe haar pa in ’n plas bloed lê.
Haar en haar ma se lewens is verewig verwoes deur
... Ek keer my om eerder nie te sê wat ek dink van die
moordenaars nie.

Julle noem My Magtig, maar eer My nie;
Julle noem My Regverdig, maar vrees My nie;
As Ek julle veroordeel, Blameer My nie!

“Die daaropvolgende dag is dit voorbladnuus. Die
sosiale netwerke gons. ’n Vriendin van my stuur ’n
video wat ’n boer sommer daar in sy bakkie met
sy selfoon geneem het waarin hy vra dat almal die
Maandag swart moet aantrek. Ek kry die video ’n
paar keer deur die dag uit verskillende hoeke.
“Uit respek gaan staan mense met hulle voertuie in
die pad voor die plaas waar die moord gepleeg is.
Daar is honderde mense. Nog video’s verskyn van 3
manne wat van Gauteng Kaap toe stap om die wêreld
attent te maak op al die onsinnige moorde op plase.
’n Groot organisasie kort nog net 3 000 stemme om
die 100 000 kerf te bereik sodat hulle stem by die
Verenigde nasies gehoor kan word.
“Ek sien ’n foto van die moordenaars van die boer.
Iemand skryf onderaan: ’n mens kan die duiwel in
hulle sien. Sjoe, dis darem hard...
“Maar dis nie net op die plase wat dit so gaan nie.
Hier op die Kaapse vlaktes lewe die mense in vrees.
Die hoeveelste dogtertjie is dood van ’n verdwaalde
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deel en staan saam op teen die onreg in ons land.
“Gebed -- O God, ons het U nodig. Op ons eie is ons
besig om droog te maak en toe te laat dat mense die
een na die ander vernietig. Mag U ons genadig wees
en ons kom help. Dit is net U wat ware vrede bring.
Amen.”

“In elke stad en in elke dorpie van ons land is daar
êrens chaos. Eintlik is dit maklik om net jou kop weg
te draai en te maak of dit nie bestaan nie. Maar as
dit so na aan die lyf kom, kan jou kop nie wegdraai
nie.”

Ja, dis wat ons saam kan doen! Dis wat ons saam
moet doen. Ons moet bid vir ons land. Ons moet
bid vir die regeerders wat op hierdie stadium in ons
gewone mense se oë groot gemors aanvang. Ons
moet bid dat God hulle sal omswaai en dat al die
ongeregtigheid sal stop.

Ons moet bid, sê jy ds. Gerjo Ben van der Merwe,
ons moet bid om saam te staan, bid vir die polisie,
bid vir die regering, bid vir die land. Wat jy nie weet
nie, is dat al sedert die Mandela-era aangebreek
het hiervoor bid, selfs saam met oom Angus, maar
al daardie gebede het in die stof bly lê,. Hoekom?
Omdat jou God nie daarna wil of sal luister nie. Die
rede? Sy “volk” is op die oomblik onder ‘n strafgerig,
Dominee! Besef jy dit nie? Ons het die rug op Hom
gekeer, sy wette, insettinge en verordenige verontagsaam; ons glo mos ons staan nie meer onder
daardie wette nie, maar onder Jesus se “genade”, en
daarom kan ons hoer en rumoer en doen net wat
ons wil ̶ ons verswaer met die heiden, die baster
en die homoseksueel in sy vergadering toelaat, selfs
die preekstoel laat beklim, want Hy sal ons mos “begenadig”..

“Ons moet bid vir die ondersteuningsmagte. Dat
God hulle sal help beskerm. Dat Hy hulle wysheid sal
gee. Dat Hy hulle sal help om saam te staan om die
onreg te beveg.

Dis hoekom ons lank lyk soos dit lyk, Dominee. En
vóórdat jy die Reënboognasie oprvorder om saam te
staan en te bid vir vrede, moet jy éérs sy uitverkore
diensvolk oproep om na Hom toe terug te keer.

Ons moet bid vir ons land. Ons moet bid dat God ons
sal help om ons land te help. “Ons moet bid dat God
ons sal help om saam op te staan.

Dan sal gebeur wat daar in Sag. 1:3 geskryf staan:
“Keer terug na My, spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal na julle terugkeer...”

“En die gevolg?

Want eers as Hy na ons toe teruggekeer het, sal ons
die vrede ervaar waarvan jy so angstig droom en
bid...

Gerjo Ben vra dan dat “ons moet saamstaan en saam
bid, want op ons eie gaan ons dit nie regkry nie. Ons
het versterkings nodig. Ernstige versterkings. Ons
moet bid. Ons moet bid dat God sal kom help. Soos
Paulus dit eenvoudig vir ons sê: Dit maak nie saak
of dit die belangrikste persoon in die regering is en
of dit sommer ’n gewone polisieman is nie, bid vir
elkeen wat moet sorg dat alles goed gaan in die gemeenskap.

“... Julle sal die vrugte daarvan pluk, want julle sal
dan in rus en vrede julle gang kan gaan en kan leef
soos God wil hê julle moet leef.
“Aijaijai, hoe smag ons nie hierna nie. Kom ons
droom dit. Kom ons bid daarvoor. Kom ons doen ons
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AFRIFORUM EN SOLIDARITEIT -- VRYHEID VAN SPRAAK WORD
DIE JUDASBOKKE IN ONS VOLK BEPERK
Mense, vergeet aqsseblief van Solidariteit en Afriforum. Hulle is gestig met die doel om ons blanke
Afrikaner onder hulle in te krap en na die slagpale te
lei. Hulle is deel van die Doringbosregering waarvan
Siener gepraat het. Flip Buys het reeds gesê hulle het
toegang tot 5 duisend miljoen rand om die knoop vir
daardie nuwe regering deur te haak en is agter die
skerms druk besig om gereed te maak vir oorname
wanneer daardie heuglike dag aanbreek.

In Nederland is vryheid van spraak ‘n oortreding, en
nie ‘n reg nie. Mnr Pieter van der Meer van Kootwijkerbroek het ‘n webtuiste waarvan die adres is WWW.
stop-rassevermenging.nl waarin hy ‘n skokkende
beeld gee van die onreg wat blanke Hollanders moet
verduur sedert die Moslems daar ingestroom het.
Op 23 Oktober het 22 polisiemanne, 12 gewapen,
op sy woning toegeslaan en op rekenaars en baie ander toerusting en dokumente beslag gelê. Hy skryf
onder meer hieroor aan ons:

Maar net soos in die geval van Jan smuts, die KP,
Constand Viljoen en FW de Klerk, gaanl hulle ons andermaal ook verraai en in die rug steek.

“Nederland is nie meer ‘n vrye land nie, maar is besig om ‘n polisie-staat te word. Vryheid van spraak
word arnstig beperk. Internet word al meer aan
bande gelê. Ook in Duitsland is dit verskriklik. Homo’s en die sprinkaanplaag wat Europa oorspoel,
kry alle vryheid.

Maar genadiglik het Siener vir ons hierdie troos volle
versekering gebring: “van al hulle mooi uitgewerkte
plannetjies, sal niks kom nie!”
Iemand het ons gebel en vertel dat hy jare gelede
‘n vergadering bygewoon het waar Solodariteit ook
teenwoordig was; dit was net nadat hulle hul naam
verander het van Blanke Mynwerkersunie na Solidariteit. En toe Flip Buys en sy manne instap, het die
swartes wat daar teenwoordig was hulle luidrugtig
toegejuig: “Viva Solidariteit! Viva Solidariteit!”

“Ook die Christelike kerke doen niks teen rassevermenging nie, in teendeel, die kerkdeure word wyd
oopgemaak vir almal. Liefde en net liefde is wat gepreek word, liefde vir almal. Liefde vir die Jode en
vreemdelinge. Die kerkleiers het verleiers geword en
die volk slaap. Steekdorings regeer ons land en staan
op die preekstoel.”

Vra uself af hoekom. Hulle is nie ons mense nie.
Hulle is verloopte Afrikaners wat ons reeds verarmde blankes leeg suig om hulle hoë lewensstandaard
te kan behou. Hulle kan niks meer vir die Boervolk
doen nie. Sê vir ons wat het hulle gedoen wat u geraak het en u hoop gegee het? Ek hoor net krieke in
die stilte en sien net ‘n paar verweerde straatname,
dis al.

Die volgende is uittreksels uit ‘n berig oor die besoek
van die polisie in ‘n plaaslike koerant: Die Koortwijkerbroekers #5 en 72) word beskuldig van diskriminasie teen gekleurde en/ of Negroïde persone en ook
groepsbelediging.
Daar word onder andere gesê “Ons is bly dat die Internetbediener saamgewerk het sodat dit onder andere voorkom kan word dat kinders dié webtuiste
opsoek.” Hulle ander webtuistes is ook afgehaal.
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Die webtuiste het as doel gehad om “aan te toon dat
soort- en rassevermenging van diere, mense, plante
en bome teen die natuur is en degenerasie (verval,
agteruitgang in kwaliteit) tot gevolg het”.
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En dit is waarskynlik die belangrikste rol wat nasionalisme in ‘n volk het.
Nasionalisme is die kontrak tussen dié wat was en
dié wat na ons sal kom. Dit is daardie kontrak wat
kontinuïteit aan ‘n volk gee, wat sy geslagte bind en
wat veral deur die geskiedenis en die dade van sy
helde aangevuur word ̶ aangevuur tot die aanvaarding van groot uitdagings wat aan ‘n volk gestel word.

Pieter skryf op die webtuiste: “Ek kan my nie voorstel
dat God eers verskillende rasse geskep het om dit
daarna te laat vermeng tot ‘n bruin of grys mengelmoes nie”. Hy praat van ‘n “blanke volksmoord”, en
sê daaroor: “Dit is veral die verkeerde Jode wat hieragter sit, wat die veldtog voer om nie-blankes te
integreer met die bebevolking om sodoende die
blanke ras te vernietig.”

Genl. De Gaule het gesê: “nie-vrede bring geen versoening nie. Konfrontasie, ja, konfrontasie met dié
wat jou ondergang soek. En as ‘n volk daardie sin
verloor, is hy magteloos en sal hy van die verhoog
van die geskiedenis afgevee word. Oorloë word nie
verloor en veldslae word nie verloor deur wapenmag
nie, maar wanneer mense moed en hoop verloor.”

Hy sluit dan af met: “Ons roep mense nie op tot haat
of die uitmoor van ander rasse nie. Ons bedoeling is
juis dat elke ras in eie waarde gelaat moet word om
voort te bestaan.”

NASIONALISME: ‘N KONTRAK
MET ONS NAGESLAG

En dit is die taak wat die media vandag het: die Afrikaners/Boervolk moet moedeloos gemaak word.
Ons moet dink daar is net een manier van optrede
en dit is dat jy moet deel word van hierdie bedreiglike en verradderlike bestel wat op ons afggeforseer
is.

Oom Jaap Marais het op 16 Maart 1995 die volgende profetiese woorde geskryf:

Moenie moedeloos word nie! Wees trou aan ons
volk. Wees trou aan ons volk se geskiedenis....

Die grootste probleem is dat die massamedia ons
historiese sin wil doodmaak. Hulle wil hê ons moet
vloek teen ons voorgeslag. Ons moet in die beskuldigingsbank gaan staan weens apartheid. Ons moet
aan die wêreld skuld bely dat apartheid ‘n sonde
was en ons moet ons rug draai op ons helde van die
verlede.

DIE BRITSE TROON WYS SY
WARE KLEURE
Op 28 November het die koninklike familie aangekondig dat Meghan Markle ‘n Britse burger sal word
voordat en prins Harry tydens ‘n seremonie in Mei
2018 in Windsor Castle trou.

Die oomblik as ‘n volk losgesny word van sy geskiedenis, as hy sy helde wil onteer, dan is hy magteloos
teen elke vyand wat daar in die wêreld is.

Hulle verlowing skep die toneel vir die eerste koninklike troue sedert Harry se ouer broer, William, die
erfgenaam van die Britse troon, in 2011 met Kate
Middleton getroud is.

Daarom dat Edmond Burke gesê het: “as jy nie terugkyk na jou voorouers nie, sal jy nooit vooruit kan
kyk na jou nageslag nie.”
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Die liberaliste en die kerk sê daar is geen verskil nie. Regs is Prins Harry se aanstaande skoonma Doria Ragland

Prins Harry se verlowing aan Markle het opskudding
veroorsaak, en nie net omdat Markle van Los Angeles af kom nie - sy is ook geskei, half-Joodse en ‘n
baster. Haar ma is ‘n produk uit die land van Kus.

Dit sal ook die eerste wees dat ‘n Amerikaanse
geskeide vir in byna 81 jaar weer in die koninklike
familie trou.
Sedert 1805 probeer die Britte om van die Boervolk
‘n basternasie te maak. Nou het prince Harry vir ons
gewys hoe dit gedoen word!

Dit sal egter nie die eerste keer wees dat sy die knoop
deurhak nie. Sy was voorheen getroud met die rolprentvervaardiger Trevor Engelson. Die egpaar is net
na twee jaar in Augustus 2013 geskei, weens “onversoenbare verskille”.
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HEILWENSE AAN ONS NAASTES
Hier in die laaste dae van 2017 gaan ons gebede op
vir ons Boervolk-naastes, vir almal wie se harte na
regs neig en wat reeds opgestaan het om tdie varktrog met sy peule teslegs verlaat en Huiswaarts te
keer. Daar alleen sal ons vrede vind, sy beskutting en
beskerming geniet; mag dit ook u deel wees, en mag
sy Wil u hoop en verwagtinge volbring.
Kom ons staan skouer aan skouer en beveg in die
nuwe jaar weer die aanslae wat teen ons geloods
gaan word met die wete Hy loop elke tree met ons,
en onder sy Vaandel is daar nog nooit ‘n neerlaag
gely nie. Sela!
Ons dank u vir u omgee-liefde, kameraadskap, bemoediging en ondersteuning in die jaar wat verby is.
Vrede vir u almal.
Adriaan en Annelize.
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