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Mense sê graag die Derde Wêreldoorlog is al aan die 
gang, maar dit is nie. Die situasie soos dit nou is, kan 
nog steeds gestop word. Dis wanneer die bomme 
begin val die motiere afgeskiet word, veldhospitale 
opgerig word, kolonnes weermagvoertuie voorrade 
vervoer, ens. dat ‘n mens sal kan sê die oorlog is aan 
die gang.

Op die oomblik is Washington besig om ekono-
miese en propaganda oorlog te voer teen die vyf 
blok groep van lande bekend as die BRICS lande 
(Braziliê, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika). Bra-
zilië en Suid-Afrika word gedestabiliseer met gefab-
riseerde politieke skandale. Beide lande is vol van 
Washington-gefinansierde politici en nie-regerings 
organisasies. Washington versin ‘n skandaal, stuur 
sy politieke agente in aksie in die trate in protes en 
hulle eis aksie teen die regering en sy nie-regerings 
organisasies (NGO).

Washington het dit teen China probeer met die 
georkestreerde Hong Kong-“studente protes”, maar 
die plan het misluk. Washington het dit ook probeer 
teen Rusland met die georkestreerde protes teen die 
herverkiesing van Poetin en het weereens misluk.

In onlangse maande het groot protesoptogte Suid-
Afrika in hulle greep soos wat politiekemagte voren-
toe gekom het om uiting te gee aan ‘n groeiende 
ontevredenheid met die regering en die regerende 
party. Onder die oppervlak van hierdie demonstra-
sies wat georganiseer word rondom wettige griewe 
is daar ‘n ondertoon van manipulasie.

Suid-Afrika en sy regerende ANC party is geteiken vir 
destabilisasie as gevolg van die land se middelklas-
verhouding met China en ander nie-Westerse nasies.

Verlede jaar byvoorbeeld het China die VSA en die 
EU verby gesteek as Suid-Afrika se grootste handels-

VAN DIE 
REDAKTEUR
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DIE EU VERKRUMMEL
Hierdie is letterlik wat hulle noem ‘sabre rattling’. 
Rusland vertoon haar nuutste en grootste kernbom 
ooit. Die Satan 2, soos wat die monster gedoop is, is 
so kragtig dat dit ‘n gebied die grootte van Frankryk 
op een slag kan wegvee.

Die angswekkende wapen haal ‘n topsnelheid van 
meer as 7 kilometer per sekonde, oftewel ruim 
400 kilometer per minuut. Die Satan 2 word op die 
oomblik getoets in die omgewing van die stad Miass 
en is in die geheim ontwikkel.

Maar dis geen ‘geheim’ dat Poetin al ‘n ruk lank be-
sig is met die vervanging van sy dodelike arsenaal 
SS-18-wapens wat Satan genoem word. Maar die 
brute krag van die nuwe SR-28-bom oortref alle ver-
wagtings.

Die Kremlin het die eerste foto’s laat publiseer en 
kenners waarsku dat die atoombomme op Hiroshi-
ma en Nagasaki slegs speelgoed is in vergeleke met 
die nuwe kernwapen.

Aan die anderkant is daarAmerika wat pas ‘n rede-
like regse president ingestem het en skielik is die 
gort gaar! Obama het om die een of ander rede ge-
waarsku: “As Trump oorneem op 20 Januarie gaan 
hy die skok van sy lewe kry.” Die onrus groei en ‘n 
mens wonder waarop dit gaan uitloop. Amerika het 
sy dodelikste missiele op Rusland se grens opgestel.

En dan is daar Europa wat ook al meer onrustig en 
opstandig raak. Brittanje se bevolking het gestem 
om uit die EU te kom. Na Donald Trump se oorwin-
ning, het ‘n regse gees skielik die wêreld oorspoel. 
Kan die EU nog bly staan teen die aanslag van ‘n 
massa-opstand – die een wat die kruisie moet trek?

In Italië het hulle eerste minister, Matteo Renzi, ‘n 
referendum uitgeroep vir 4 Desember waarin die 

vennoot en die ANC is hard aan die werk om om ver-
dere handels samewerking te bevorder.

Onlangse protes teen die ANC regering het egter die 
ANC bedreig saam met die Suid-Afrikaanse Kommu-
nistiese Party en die Congress of South African Trade 
Unions (COSATU).

‘n Aantal linkse groepe soos die EFF wat gelei word 
deur voormalige ANC Youth leier, Julius Malema, en 
die National Union of Metalworkers (NUMSA), het 
deelgeneem aan die protesoptogte wat afgeskop is 
deur studente demonstrasies teen universiteitsfoo-
ie.

Suid-Afrika word geskud deur destabolisasie. Hulle 
gebruik dieselfde formule as wat gebruik is om die 
Arabiese Lente te begin. Die leidende oorsaak van 
die operasie is die onlangse oproep van NUMSA – 
die grootste in die land – vir ‘n verandering van re-
gime. Dit kom net toe die gees van die BRICS assosia-
sie van lande wêreldwyd posvat. En nou word Zuma 
gevra om sy masjiengeweer te vat en te loop.

Die destabilisasie verskil in essensie niks van die 
een wat Rusland nou ondervind nie. Beide kom van 
dieselfde ouers, die VSA en die Britse Empire in sy 
neo-koloniale fase – gebaseer op propaganda, asook 
finansiële en psigologiese oorlogvoering – en beide 
het dieselfde oogmerk: om wettige regerings wat 
dreig om uit die VSA/Britse sisteem weg te breek, 
te immobiliseer of omvêr te werp. Die projek sluit in 
gebiede om Rusland en China en nou ook Suid-Afri-
ka en Brazil met vyandiggesinde regerings as ‘n stap 
vorentoe na die omverwerping van hierdie nasies.

Hulle het die verkose regering van die Oekraïne in 
Februarie 2014 omvêrgewerp en ‘n regering ingestel 
wat Banderamisdadigers bevat, asook kabinetaan-
stelling wat deur Washington gedoen is ter voor-
bereiding vir die veroorsaking van ‘n oorlog met 
Rusland.
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Jean-Marie le Pen, Marine se pa, het ‘n ‘tweet’ uit-
gestuur: “Vandag die VSA, môre Frankryk”.

Juppé is nog van die ou orde en Marine le Pen gaan 
hom as sodanig voorstel, soos wat Trump met Hillary 
gedoen het. Na François Hollande en Nicolas Sarkozy 
se chaotiese regering, wil die Franse iemand meer 
verantwoordelik hê.

Die voormalige eerste minister, Jean-Pierre Raffarin, 
het gesê: “Redelikheid heers nie meer sedert Brexit 
nie. Mev. Le Pen kan in Frankryk wen”.

As Le Pen wen, sal dit vir die Europese Unie baie, 
naie erger wees as Brexit, want Brexit kan nog in 
toom gehou word, maar Frankryk wat oorwin word 
deur ‘n anti-EU presidensiële kandidaat, kan nie. In 
diplomatieke kringe word Le Pen se moontlike oor-
winning beskou as: “Dit sal ‘n kataklismiese gebeur-
tenis wees en dit wat die toekoms inhou, bedreig.”

In Berlyn het Staphan Mayer gesê dat as Le Pen 
Frankryk oorneem, sal dit die einde wees van die EU, 
die Europese projek sal ondergaan.

Norbert Röttgen van Duitsland het op sy beurt gesê 
dat lande in die hart van die EU se integrasieproses 
kan hulleself nie langer beskou as immuun teen be-
houdende groepe nie. Hy het o.a. gesê: “Wat ons in 
ag moet neem, is dat die ontwrigtende dinge kan ge-
beur en die ondenkbare kan plaasvind, en dus moet 
ons dit nie as vanselfsprekend aanvaar dat Le Pen 
nie kan wen nie.”

Philippe Juvin, Franse lid van die parlement wat 
Sarkozy in sy veldtog vir president help, het gesê 
dat hulle onder die blanke werkersklas na stemmers 
moet gaan soek, daardie mense wat voel dat hulle 
agtergelaat is soos dié wat vir Trump gestem het.

Hy het verklaar: “Ons moet ophou sê dat hierdie 
mense verkeerd is en na hulle begin luister, anders 
sal die swai na regs nie meer gestuit kan word nie. 

stemmers moet sê of hulle tevrede is met sy her-
vormingsmaatreëls. Sy regse opponent, Beppe Gril-
lo, het Trump se oorwinning begroet as ‘n regverdig-
ing vir sy eie hardekophouding. Renzi het gesê hy sal 
bedank as hy nie wen nie.

In Oostenryk kan die populêre regse en anti-immi-
grante Norbert Hofer, leier van die Vryheidsparty, 
baie moontlik daardie land se eerste regse staat-
shoof word sedert 1945. In die verkiesing in Mei het 
hy met slegs 31,000 stemme verloor. Die uitslag is 
geskrap as gevolg van onreëlmatighede met die tel 
van die posstemme.

Op 15 Maart 2017 gaan die Hollanders stembus toe 
en daar loop die regse Geert Wilders van die Vry-
heidsparty kop aan kop met die eerste minister, 
Mark Rutte, se liberaliste. Wilders het gesê die Ned-
erlanders moet, soos Amerika, hulle land op verkies-
ingsdag terugvat.

Dan is daar die  Franse presidensiële verkiesing  tus-
sen 23 April en 7 Mei wat die skaal vir die EU na 
die verkeerde kant toe kan laat kantel. Daar word 
verwag dat die leier van die anti-EU party, Front Na-
tional, Marine le Pen, na Trump se oorwinning, baie 
beter as tevore sal vaar. Dalk nog ‘n skok vir die lib-
erales? Sy sal dan in die laaste debatte te staan kom 
teen die gematigde Alain Juppé, voormalige eerste 
minister. Hy is in hierdie stadium nog die gunsteling, 
maar daar is senuweeagtigheid te bespeur vir nog ‘n 
moontlike skok. As Frankryk uit die EU onttrek, wag 
‘n EU begrafnis.

(Siener het op 13 Desember 1918 gesê die EU sal 
aanvanklik en op die oog af goed vertoon — soos 
’n bos blomme — maar omdat dit erekrone en dui-
welsbos is, sal dit inherent diabolies en korrup wees, 
want dis onkruid).

Kan dit dalk ook verband hou met die klip wat die 
beeld van Nebukadnesar tref?
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Globalisme hang aan ’n  draadjie.”

Hy het bygevoeg dat die gevaar bestaan dat Le Pen 
kan wen. Die Franse het ‘n geskiedenis van die ‘es-
tablishment’ wat maklik omvergegooi word: “Jy ver-
staan niks omtrent die Franse as jy nie éérs aanvaar 
dat ons rewolusionêres is nie. Onthou, 10 jaar ge-
lede het ons die EU konstitusie in ‘n referendum af-
gestem.” Iets net so groot kan weer gebeur — dalk 
groter.

Dis egter nie net die Franse wat kwaad is nie. In Sep-
tember of Oktober 2017 is dit die Duitsers wat stem-
bus toe gaan. Die liberaliste van Angela Merkel sing 
nog voor in die koor, maar het seergekry met haar 
benadering tot immigrasie. Die party, Alternativer 
für Deutschland, gelei deur Frauke Petry, sal waar-
skynlik na die immigrasieskok baie beter as voor-
heen vaar.

Trump se oorwinning het die EU op talle maniere 
geskud. As Brittanje finaal besluit om te gaan, sal 
hulle duur betaal sodat ander lande, soos Frankryk, 
dit nie ook in die kop kry om te loop nie. Maar die 
kern van alles is die blanke wat uiteindelik begin 
wakker skrik en sien wat om hom aan die gang is, en 
hulle neem sterk standpunt in.

Siener was andermaal weer reg: Wit rassisme is fluks 
besig om dwarsoor die wêreld toe te neem en dit lyk 
of die einde vir demokrasie en die heidense nasies 
aangebreek het.

Dit laat ‘n mens wonder waar sal wie staan in die 
komende oorlog, want ‘n oorlog gaan daar wees! 
Dis die enigste manier waarop Obama kan verhoed 
dat Trump op 20 Januarie 2017 by hom oorneem. Sy 
uurglas is besig om leeg te loop.

Skielik is daar ook dwarsoor die wêreld oproepe dat 
Jan Publiek moet voedselvoorrrad en water opgaar. 
Wat verwag hulle? Selfs Poetin het sy mense in die 
buiteland reeds gewaarsku om huis toe te kom.

ZUMA
Die Kommunikasie Werkersunie meen dat Zuma 
sy rol gespeel het en dat dit tyd vir hom is om te 
bedank.

Aubrey Tshabalala, die algemene sekretaris van die 
Unie, stel dit so: “Die feite is oorweldigend dat die 
alliansie en die land steier van een krisis tot die vol-
gende, sedert die dae toe daar vir ons gesê is swem-
baddens is vuurbaddens (tien uit tien vir die ou wat 
dit gesê het) tot Marikana en die chaos in die parle-
ment.”

En hierdie Tshabalala raak ook maar erg emosioneel, 
soos hulle gewoonte is: “Ons wonde is nog steeds 
baie vars van die blanko tjek wat ons geteken het 
toe ons na Polokwane en later na Mangaung gegaan 
het.” Hy verwys hier na  die ANC-konferensies waar-
op Zuma gekies is as ANC president en toe wéér gek-
ies is.

Hy meen onlangse ontwikkelings in die land, dalk 
bedoel hy die Guptas, maak dit baie moeilik om op 
die werklike probleme te fokus soos die driedub-
bele uitdagings van “ongelykheid, werkloosheid en 
armoede”.

Wat dié klong en sy medebokspringers nie weet nie, 
is dat daardie drie selfs nog meer teenwoordig is 
onder die blankes. Dis lankal nie meer iets wat aan 
‘n swartvel kleef nie. Ons was hulle springmat terwyl 
hulle boontoe gegryp het, maar soos alles wat onder 
hul pote beland, is die mat flenters getrap en nou 
nou trap hulle saam met ons klei!

Die werkloosheidsyfer staan tans op 40%, wat 
beteken die land is ryp vir rewolusie, en almal, be-
halwe die blanke, maak gereed daarvoor.

Iemand moes in die besludigde bank gesleep word, 

Jaargang 20 (Oktober 2016)Die VAANDELDRAER



7

en Zuma se dik lyf het daarvoor gesoebat! Dat daar 
ook ander deelnemers was wat meegehelp het, is 
glad nie nou ter sake nie. Want hoe kan ‘n onskul-
dige staker, ‘n wegblyer, iemand wat net sy reg-
matige eise stel, die universiteit afbrand omdat sy 
gratis regte hom ontneem word, of iemand wat met 
klippe stukkend gooi alles wat van hom gesteel is, 
nou ‘n land se ekonomie verwoes? Net ‘n wit bev-
oorregte sal so iets sê!

Die CWU (Communication Workers Union) glo dat 
die werkers moet besluit oor hulle leier, gelei deur 
klasbelange in plaas van tradisie en kultuur. Hulle sê 
hulle is moeg vir leë beloftes en wil ‘n kandidaat hê 
wat kan lewer op sekere sake.

Dit sluit in, op die korttermyn, die verbanning van 
‘labour brokers’, die skroef aandraai wat betref sek-
sie 197 van die Arebeidsmakelaarswet, wat te doen 
het met die regte van werknemers wanneer ‘n be-
sigheid van eienaar verwissel, die skraap van e-tol 
en die implementering van die Nasiole Gesond-
heidsversekering.

Op die langtermyn wil hulle die grond verdeel hê 
onder swartes en die nasionalisering van sleutelin-
dustrieë, myne en banke ingesluit.

Die blanke sit tussen die duiwel en die diep see. 
Hierdie soort eise sal nie weggaan nie, hulle sal al 
meer word. Aan die anderkant het ons die EFF van 
Julius Malema. Sy ‘side kick’ Kenny Kunene, het gesê 
dat hy nog altyd gewaarsku het dat Malema se haat 
vir die blankes die potensiaal het op uit te loop op ‘n 
volksmoord.

Malema het baie te sê en die ja-stemmers moet 
deeglik hiervan kennis neem. Hier is van sy uitlatings 
nadat hy in die hof verskyn het:

“Die regmatige eienaars van die grond is swart 
mense. Geen blanke is ‘n regmatige eienaars van 
grond hier in SA nie en ook nie in die hele Afrika nie.”

Kumene, mede-stigter van die EFF in 2013, sê hy het 
vroeër uit die hof geloop om Malema te kritiseer 
omdat hy gesê het hy wil die ANC oorneem en dit 
iets nuut maak in vennootskap met die EFF. Hy sê: 
“Dis deels hoekom ek die EFF verlaat het. Malema 
het dit altyd duidelik gemaak hoeveel hy die blankes 
haat. Hy het altyd gesê dfie plan was om die blankes 
en hulle vindingrykheid en hulpmiddels te gebruik 
om die EFF op te bou totdat dit die mag kan oorn-
eem. En dan wanneer ons in ‘n magsposisie is, dan 
vat ons alles van hulle weg.”

Hy sê Malema het gesê: “Ons moet leer uit die 
voorbeeld van Saddam Hoesein in Irak wat in ven-
nootskap met die VSA was totdat hy sterk genoeg 
geword het om hulle vyand te word. Ons moet ook 
leer uit die voorbeeld van Osama Bin Laden, wat 
deur amerika opgelei is om teen die Russe te veg -- 
hy militêr is toegerus deur die CIAoesein in Irak wat 
in vennootskap met Amerika was totdat hy sterk ge-
noeg was om ‘n vyand van Amerika te word.Ho

, maar hulle hom net sterk genoeg gemaak om 
Amerika se grootste vyand te word.”

Kunene waarsku: “Wanneer hy (Malema) sê hy wil 
nie blankes vermoor nie ... nog nie, dit was nie ‘n 
grap nie. Dit was die werklike Malema. Wanneer hy 
sê die balnke moenie vir die EFF handeklap nie dan 
maak hy nie ‘n grap nie, dit is die werklike Malema 
wat praat.”

En verder: “Hy wag net om die mag oor te neem en 
dan sal geen blanke meer grond of ‘n besigheid mag 
besit nie tensy 51% daarvan aan ‘n swart vennoot 
oorhandig word. Dit is hoe dit in Zimbabwe is en dit 
is hoe dit hier sal wees. Laat ons nie onsself om die 
bos laat lei nie. Ek is bly dat hy hierdie dinge nou 
sê sodat ons kan weet wie hy werklik is. Sy haat vir 
die blanke is so erg dat ‘n mens dit met ‘n mes kan 
sny. Wanneer hy met ‘n blanke gehoor praat, soos 
die Cape Chamber wat 90% blank is, dan sê hy die 
EFF se beleid is dat die staat die grond besit wat 

Die VAANDELDRAER Jaargang 20 (Oktober 2016)



8

dan gedeel sal word tussen blank en swart. Hy praat 
net van munisipale grond as hy met blankes praat. 
Maar wanneer hy in die lokasies is, dan praat hy van 
nteiening sonder vergoeding.”

Kunene is afgesit deur Malema se militaristiese 
houding.

En Malema het gesê: “Rewolusie is op die punt om 
hulle wat gemaklik is, ongemaklik te maak. Dit is 
waaroor ‘n rewolusie gaan! Die Freedom Charter 
sê mense moet grond vat waar hulle ak al wil. Die 
Boere ... die apartheid regime, het ‘n wet ‘passed’ 
in 1956 wat seker maak dat niemand die vrede van 
die blankes versteur nie. Madela is onder dieselfde 
wet wat ek is vandag, aangekla. Hierdie stryd om die 
grond is in die hande van die EFF. Ons sal daarvoor 
veg. Geen intimidasie sal ons stilmaak nie. Nie eers 
marteling nie. Niks en niemand kan vir ons sê ons 
moet stilbly oor die grondkwessie nie.”

Die blankes klap hande vir Malema as hy teen Zuma 
baklei, maar hy sê hieroor: “Zuma is nie ons strat-
egiese objektief nie. Ons strategiese objektief is 
om die blanke kapitaal monopolie te verslaan. En 
daardie neerlaag vir die blanke monopolie kapitaal 
beteken eienaarskap van eiendom moet verander 
en oorgaan na die hande van die volk (swartes). Die 
myne moet genasionaliseer word. Die banke moet 
genasionaliseer word. Die grond moet onteien word 
sonder vergoeding. Dit is waarvan ons praat. Zuma 
is ‘n “by the way”. Dus, blanke man, voor julle vir 
die EFF hande klap, moet julle tweekeer dink. Ons 
sal nie blankes die see injaag nie. Ons sal vir hulle 
‘n stukkie gee. Ons sal die land stuk vir stuk deel. En 
julle kan nie meer as ons besit nie ... julle is besoek-
ers. Besoekers gedra hulleself. Hulle moet weet dat 
die grond aan die mense van Suid-Afrika behoort ... 
die inheemse volk van Suid-Afrika.”

Onbevestigde berigte doen in sekere kringe die ron-
dte dat EFF-kaders op ons kampusse bewapen word 
en van reuse bedrae geld voorsien word. Dit blyk dat 

minstens een EFF-studenteleier op die UP kampus 
in besit was van tot R 40,000 kontant en ´n Sjinees-
vervaardigde aanvalskarabyn.

Hy het sy ondersteuners buite die Newcastle-land-
droshof toegespreek waar hy vroeër die dag moes 
verskyn op aanklagte wat verband hou met sy aan-
moediging van EFF-ondersteuners om grond te be-
set. Malema het volgehou dat hy niks verkeerd ge-
doen het nie en het gesê die aanklagte teen hom 
was ŉ poging deur pres. Jacob Zuma om sy politieke 
opposisie uit te skakel.

Hy het ook gesê die wette wat hy na bewering oor-
tree het, is “apartheidswette” wat deur die aparthei-
dregime geskep is.

Hy het verder beweer dat die Britse monarg koningin 
Elizabeth die titelaktes vir eiendom in Suid-Afrika 
in haar besit het en dat die ANC-regering te bang 
was om dit terug te vra. “Hierdie land is steeds in 
die hande van die koloniale meesters. Hierdie land is 
nog steeds in die hande van wit mense. Hierdie land 
word uit Londen beheer,” het Malema gesê. Wel, 
ons sal nie met hom stry nie.

Hy het voortgegaan: “Daar is nog stukke grond hier 
in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en plattelandse 
provinsies waarvan die titelaktes steeds deur die 
koningin in Londen besit word. Die ANC, wie se T-
hemde julle vandag dra, weet nie hoe om die titelak-
tes by die koningin in Londen te kry nie.”

En ook: “Die wit man was vir te lank gemaklik. Ons 
is hier om onbeskaamd die wit man se vrede te ver-
steur, omdat ons nie vrede ken nie. Ons weet nie 
hoe vrede lyk nie. Hulle swem in ŉ swembad van 
voorregte. Hulle geniet hulself omdat hulle nog altyd 
ons grond besit het.”

Dit lyk nie asof enigeen hierdie klong gaan reghelp 
nie. Dit maak mens net kwaad om te hoor hoe hy 
deur sy tanne lieg. Hier was nie swartes in die land 
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tot aan die Limpopo toe die Trekkers daarheen ge-
trek het nie. En die Britte het soos misvlieë al agter 
ons mense aangetrek net om weer terug te hardloop 
en te gaan klik by die Britse regering in die Kaap.

Malema het gesê dat toe wittes in Suid-Afrika aange-
land het, het hulle “swart volksmoord gepleeg” om 
swart mense van hul grond te onteien. “Hulle het 
vreedsame Afrikane hier gevind. Hulle het hulle 
doodgemaak, hulle geslag soos diere. Ons vra nie 
vir die slagting van wit mense nie, ten minste nie 
vir nou nie. Wat ons vra, is die vreedsame besetting 
van grond en ons hoef vir niemand daarvoor om ver-
skoning te vra nie.”

Gaan enigeen hierdie klong reghelp en hom inlig dat 
volksmoord die uitmoor van ‘n volk, soos hy met die 
Boervolk beplan, beteken? Hoe kan dit wees dat ons 
mense hierdie tsotsie toelaat om ons sleg te sê terw-
yl hy uit die laagste vlakke van die samelewing kom?

“Wit minderhede,” het hy gesê, “wees gewaarsku. 
Ons sal ons grond vat. Dit maak nie saak hoe nie. Dit 
is op pad en dit is onvermydelik. Die grond sal gevat 
word op enige manier wat nodig is.”

Siener het gesê dat ons na die parlement moet kyk, 
want dit is waar die dinge gaan begin. Dis nou al 
geruime tyd dat Malema en sy maatjies amok daar 
maak, maar daar kom niks van nie. Nou het hy gesê 
dat die parlement ontbind moet word en ŉ vroeëre 
verkiesing gehou word om ŉ “geldige parlement” 
op die been te bring en ŉ “geldig verkose president” 
aan te wys. “As julle nie die president verwyder nie, 
wys julle vir die Grondwet die middelvinger,” het hy 
gesê.

Dis nie net Malema wat moord op blankes voor-
steen nie. Die EFF se spreekspersoon, Mbuyiseni 
Ndlozi, het gesê dat die grond teruggevat moet word 
sonder vergoeding, en toe bygevoeg: “Ons vra nie 
vir die slagting van blankes nie, ten minste nie vir 
nou nie.”

Ook volgens hom is die regmatige eienaars van die 
grond die swartes. Hy sê ook geen blanke persoon is 
die regmatige eienaar van grond hier in Suid-Afrika 
of die hele Afrika kontinent nie. En toe het hy die 
vermetelheid om te sê: “Ons hoop dat die herstel 
nie sal kom tot ‘n situasie waar swartes blankes sal 
moet slag nie.”

Die media het natuurlik niks hieroor berig nie, want 
almal was te besig om hulle oë te rek oor Trump se 
oorwinning. Sommiges noem hom nog steeds ‘n ras-
sis, maar as Donald Trump ‘n rassis is omdat hy ‘n 
muur tussen Amerika en Meksiko wil bou, dan is Ju-
lius Malema ook ‘n rassis omdat hy dreig om ‘n hele 
volk van ‘n ander ras uit te wis.

... het kommentaar gelewer: “Die BBC is net een 
van daardie korrupte establishment media groepe 
was die nuus onderdruk of afspeel. ‘n Plitikus praat 
openlik daarvan om blankes te slag en wat kies die 
BBC as hoofopskrif? Dat hy die “apartheids-era wet 
uitdaag.

“Meeste van Suid-Afrika was leeg/ onbevolkte ge-
bied toe blankes die land gekolonialiseer het. Dit 
was nie van enigeen “gesteel” nie, maar miskien is 
Julius Malema reg dat blankes uit die land gedepor-
teer moet word wat ook hulle kontinent is, tensy 
hulle massaslagting in die gesig wil staar soos in Zim-
babwe.

“Maar as blankes Afrika moet verlaat of geslag word, 
moet swartes dan nie Europa of Amerika verlaat 
nie? Hierdie vernedering wat blankes al vir so lank 
moet sluk, moet end kry. Ons voorvaders was nie 
papperds nie, hulle was Winkinge, Gote, Romeine, 
Spartane! Wanneer gaan ons vir ons regte opstaan 
en ons eer verdedig?”

Goeie vraag.

Malema het gesê: “I will never kill white people. We 
are asking politely that they return our land. If not, 

Die VAANDELDRAER Jaargang 20 (Oktober 2016)



10

I cannot guarantee peace!” Dis ‘n dreigement van 
geweld. Hy het ‘n blanke, Afrikaanssprekende vriend 
(slegding!) en hy sê dat as hy sou moor, sou hy met 
sy vreind begin.

Vir julle wat nie weet nie, dit is tipies van die swarte. 
Hy hou van verraad pleeg en in die rug steek. Dit laat 
hom goed voel en die gevoel van mag gee.

En Malema sê Afrikanermans moet hulle plek ken. 
Volgens hom kan daar net geregtigheid wees as 
grond aan swart mense teruggegee word.

Ek kan nie sien hoe hierdie kwessie in vrede opgelos 
sal word nie. In 1994 was daar 67% slapgatte wat 
“ja” gestem het omdat hulle ruggraatlose papbroeke 
was. Nou gaan daardie 67% kry waarvoor hulle so 
bang was eek dink nie ek voel iets vir daardie mense 
nie. Ons het genoeg van diesulkes se doen en late in 
ons midde verduur.

NIMROD
Nimrod, die magtige Jagter van Genesis 10:9 was die 
13 de geslag uit Gam se bloedlyn. Dertien verteen-
woordig al die regerings, wat deur die mens geskep 
is en deur Satan geïnspireer is, in totale rebellie teen 
die Ewiglewende. Amerika as ‘n volk het aangehou 
met rebelleer teen God deur afgodery, gewettigde 
gruwels, ens.

Die frase “valley of Hinnom” (of ‘n variasie daarvan, 
kom op 13 plekke in die Bybel voor. Die vallei was 
die toneel van die boos-geïnspireerde rites van die 
heidense god, Moloch (of Molech). Moleg was ‘n 
afgod wat aanbid is deur die Fenesiërs wat kinder 
offerande ingesluit het. Daar is ook daarvan gepraat 
as om “kinders deur die vuur te laat gaan”. Daar 
word ook geglo dat die afggodsbeelde van Molog re-
use metaal beelde was van ‘n man met die kop van 

‘n bul. Elke afgod het ‘n ‘n gat in sy maag gehad en 
waarskynlik uitgestrekte arms wat ‘n soort laaibrug 
na die gat in die maag was. ‘n Vuur is in of rondom 
die beeld aangesteek.

Babas is in die beeld se arms of in die maag geplaas 
en dan lewendig verbrand. Aborsies van vandag kom 
eintlik maar op dieselfde neer.

Die getal 13 kom oral in die okkulte voor.

Die Draak, ‘n simbool vir Satan, kom 13 keer voor in 
Openbaring. Satan is agter al die rebellie teen God.

In Romeine hoofstuk 1, gee Paulus 23 karaktereien-
skappe van sondige mense wat ‘n verlaagde of ver-
doemde denke. Die 13de karaktereienskap is dat 
hulle haters van God is (Rom. 1:28).

Die Amerikaanse dollar, die land waar daar soveel 
boosheid uitbroei, het die getal 13 oral daaroor 
inge...

13 trappe op die piramide van die Great Seal

13 letters in Annuit Coeptis

13 strepe in die skild op die arend

13 sterre bo die arend

13 letter in E Pluribus Unum

13 pyle in die arend se linkerklou

13 blare en 13 vrugte aan die olyftak in sy regterklou.

Ricky Scaparo, voormalige pastoor.

Die mens kan dit nie verhelp om dikwels sy gedagtes 
of oortuigings in simbole vas te pen nie.
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AMERIKA SE TOULEIERTJIE

Daar is al vroeër gemeld dat Siener dit duidelik ges-
tel het dat hy, in ooreenstemming met Handelinge 
1:7, nie vir ons datums van gebeure gee nie, maar 
net die tekens en dat ons dan daarvolgens sal kan 
bepaal wanneer dinge moontlik in vervulling sal 
gaan.

Soos o.m. die begin van die 3de Wêreldoorlog. 

Op ’n vraag van mnr. Mussmann oor wanneer daar-
die oorlog verwag kan word, het hy die volgende 
‘tekens’ genoem: Vóór hierdie laaste groot oorlog 
sal geweldige konflikte in Afrika, Rusland en Europa 
woed; en nie net Afrika nie, maar ook Europa sal 
deur hongersnood geteister word.

Die eerste teken in dié verband is ’n pot op die vuur 
in die suidweste van Afrika, wat beteken dat bloe-
dige etniese geweld daar weer in al sy felheid gaan 
opvlam.

Maar in Rusland, sê hy, sal die toestand veel erger 
wees, want dáár sien hy ’n ‘ontsaglike burgeroor-
log’ en terwyl dit aan die gang is, sal die res van die 
wêreld net passief staan en toekyk.(Presies wat nou 
in die Oekraïne gebeur). (Is hulle nog in oorlog?)

Die gesig oor gebeure bo in Afrika en Rusland is 
vandag letterlik besig om in vervulling te gaan met 
burgeroorloë wat in die suidweste van Afrika (Suid-
Soedan, die DRK en Mali) losgebars het.

En saam daarmee dit, woed daar reeds so te sê ’n 
volskaalse burgeroorlog in die Oekraïne. ??? (Toe 
Siener hierdie gesig gehad het, was die Oekraïne nog 
deel van die Sowjetunie; dit het eers in Aug. 1991 
onafhanklikheid verkry.)

Die Touleier: Mnr. HJ Dreyer van Senekal wat in die 
twintigerjare van die vorige eeu dikwels met Siener 
oor sy visioene gekorrespondeer het, het gedurende 
die 2de Wêreldoorlog van hierdie gesigte en verk-
larings in die Volksblad gepubliseer. Aan hom het 
Siener ook verduidelik dat wanneer hy ‘Europa’ in 
’n gesig sien, sluit dit nie net lande in soos Italië, 
Spanje, Engeland, Frankryk en Duitsland nie, maar 
ook die hele Noord-Afrika EN Japan.

Dus, wanneer hy in ’n gesig dinge in die ‘noorde van 
Europa’ sien afspeel, dan gebeur dit in die Arabiese 
lande óf Japan. Anders noem hy die Europese land 
byname, soos bv. Denemarke, Swede, Finland en die 
Britse eilande.

Ander tekens wat hy ook genoem het, is dat vóór 
daardie oorlog sal Amerika en verskeie Europese 
lande ernstige geldkrisisse beleef en dat Europa ’n 
skrikwekkende hongersnood in die gesig sal staar.

Maar dis veral vir Engeland (die rooi bul) wat die 
gewvolge katastrofies gaan wees. Dis as gevolg van 
die massa immigrante wat in hierdie tyd op Eurpa 
en Engeland, gaan toesak. Oom Niklaas sien in die 
ooste van Engeland kom swart beeste aangehard-
loop uit die see.

((Vandag weet ons hy was 100% korrek: die emi-
grante het almal per boot op Engeland en Europa 
toegesak!)
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Die gesig van die touleiertjie het hy op 27 April 1918 
gesien en mnr. HJ Dreyer het dit in 1940 in die Volks-
blad geplaas en verduidelik. (Ek het ‘n toevoeging 
gemaak om te verduidelik dat die swart ‘touleiertjie’ 
slegs Obama kan wees.)

In Europa was die blanke nog altyd aan bewind, en 
hulle het sterk steun van goedgesinde Amerikaners 
geniet. Maar sake gaan drasties verander wanneer 
Afrika op Europa begin toestroom.

Die meeste van oom Klasie se gesigte oor Amerika 
het te doen met oorloë (spanne witrugosse — Ameri-
kaanse troepe). Hy het hulle ook op verskeie plekke 
in die wêreld gewaar. In een van sy belangrikste ‘oor-
logvisioene’ oor die VSA, sien hy ’n span witrugosse 
trek na die ooste met ’n kaffertjie (Neger) as hulle 
touleier.

Die visioen: “In Europa trek waens met witrugosse 
(Amerika) voor, en ’n klein seuntjie is voor hulle 
(George W. Bush het na 9/11 die oorlog teen Irak 
begin). Toe is daar rooi beeste (Kommunisme) met 
twee witrugosse (Amerika) voor, en ’n kaffertjie (Af-
rika – Obama – Kenia?) is hulle touleier…” (Die “rooi 
beeste” is Amerika se bondgenote in hierdie oorloë 
in die Arabiese lande). 

Oom Niklaas het toe aan mnr. Dreyer die volgende 
opmerking oor die twee touleiertjies gemaak: “Die 
kaffertjie is ’n swakker, dommer, ens. touleier as ’n 
seuntjie en sal altyd die onderspit teen die seuntjie 
delf!”

Hierdie gesig kon eers bewaarheid word nadat Ba-
rack Obama in 2009 as die 44ste president van die 
VSA ingesweer is (nieteenstaande die konstitusie 
wat bepaal dat die president ’n Amerikaanse burger 
van geboorte moet wees. Barak Obama is in Kenia 
gebore).

Eers ná sy inhuldiging het die VSA se neo-kolonial-
isme in alle erns koers gekry met die Arabiese Lente-

opstande —’n term wat gebruik word vir die revolu-
sionêre golf van rebellie en burgerooloë wat op 18 
Desember 2010 feitlik dwarsoor die Arabiese wêreld 
losgebars het (en wat deel vorm van Siener se ‘Eu-
ropa-gebied’.)

In die ‘oorlogvisioen’ hierbo met die Neger as toulei-
er, voorspel Siener dat hierdie Neger-touleier in die 
een of ander stadium sy eie koers wil inslaan, maar 
die osse (weermag) sal nie daarmee gediend wees 
nie en na ’n anderkant toe beur. Uiteindelik spring 
die osse om en is “Die hele span deurmekaar en onk-
laar; hulle maal in ’n bondel, trap die leier plat en hy 
verdwyn dan heeltemal”. (Hierdie is ’n Woordelikse 
aanhaling uit mnr. Dreyer se brief aan die Volksblad). 

Volgens die visioen lyk dit dus of Obama en die 
Amerikaanse weermag in een of ander stadium so 
hewig oor militêre optrede/maneuvers gaan verskil 
dat Obama in die proses gewelddadig kan omkom.

Hoe verreikend die gevolge hiervan sal wees, kan 
ons aflei uit die laaste skrikwekkende beeld in die 
visioen wat voor oom Niklaas verskyn: ‘Die aarde 
word swart aan die westekant…’ (Amerika lê wes 
van Suid-Afrika. Moontlik het dit te doen met ‘n 
valse vlag-insident, en dat die VSA dan in ‘n groot 
oorlog betrokke raak. Of dit kan dit wees dat Yellow 
Stone gaan uitbars? Dis maar raaiskote. Siener het 
nie gesê wat gebeur dat die aarde swart word nie!)

Swart is die simbool van vernietiging en oorlog – ‘n 
baie GROOT oorlog!

DONALD TRUMP
 Hy het nie net vir Hillary Clinton verslaan nie, hy het 
die wêreld media ‘establishment’ wat gedetermi-
neerd was om hom te vernietig, met weinige uitson-
derings, verslaan. En dit is daardie media-konsen-
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trasie in die 2016 VSA presidensiële verkiesing wat 
dalk in die geskiedenis mag aangeteken word as die 
grootste strategiese ‘backfire’ ooit.

“Dis ‘n gemanipuleerde sisteem, mense,” het die bil-
joenêr graag gesê. Dit is ‘n persepsie wat wyd deur 
die publiek aanvaar is. Volgens ‘n opname wat ‘n 
week voor die verkiesing gedoen is, het driekwart 
van hierdie mense geglo dat die VSA media wou hê 
dat Hillary Clinton moet wen.

En hy het dit ook gedoen deur sosiale media.... en 
ons moet leer om ons inligting ook daar te kry...

Dit was nie ‘n verkiesing nie, dit was ‘n rewolusie.

Om midedernag die dag voor die verkiesing het 50 
miljoen Amerikaners opgestaan en voor die groot 
ysterwiel wat hulle verdruk het, gaan staan. Hulle 
het daar gaan staan al het die media vir hulle gesê 
dis nutteloos. Hulle het standpunt ingeneem selfs 
terwyl al die ‘chattering classes’ vir hulle gelag het 
en hulle getart het.

Hulle was vaders wat nie meer hulle gesinne kon 
voed nie. Hulle was moeders wat nie gesond-
heidsorg meer kon bekostig nie. Hulle was werkers 
wie se werk uitverkoop is aan ander lande. Hulle was 
seuns wat nie meer ‘n toekoms vir hulleself kon sien 
nie. Hulle was dogters wat bang was om vermoor te 
word deur “ongebegeleide minderjariges” wat in die 
dorpe instroom. Hulle het diep asem getrek en bly 
staan. Hulle het hulle hande opgehou en die yster-
wiel het tot stilstand gekom.

Die Groot Blou Muur het verkrummel. Die onmoont-
like state het een vir een geval -- Ohio, Wisconsin, 
Pennsylvania, Iowa. Die blanke werskersklas wat vir 
so lank oor die hoof gesien en op getrap is, het op 
hulle voete gekom. Dit het opgestaan teen die on-
derdrukkers en die res van die nasie, van kus tot kus, 
het saam met hulle opgestaan.

Hulle het teruggeveg teen hulle werk wat oorsee 
geneem is terwyl hulle dorpe opgevul word met mi-
grante wat alles kry en hulle kry niks. Hulle het ter-
uggeveg teen ‘n sisteem waarin hulle tronk toe kon 
gaan vir iets onbelangriks, terwyl die elite elke wet 
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kon oortree en steeds wandel deur ‘n presidensiële 
verkiesing (Hillary Clinton). Hulle het terugbaklei da-
arteen om aangesê te word wat hulle mag sien en 
wat hulle mag sê. Hulle het terugbaklei daarteen om 
geminag te word omdat hulle wil werk vir ‘n lewe en 
sorg vir hulle gesinne.

Hulle het baklei en hulle het gewen.

Dit was nie ‘n verkiesing nie, dit was in opstand kom. 
Soos die gewone mens gebeitel het aan die Berlynse 
Muur, het hulle die onnatuurlike ding wat oor hulle 
getoring het, afgebreek. En soos wat hulle gekyk het 
hoe dit val, was hulle verbaas oor hoe swak en broos 
dit altyd was. En hoeveel sterker hulle was as wat 
hulle ooit geweet het.

Hierdie mense wat die verandering gemaak het, het 
nie grade gehad nie. Hulle was die blanke werkersk-
las. Hulle het nie reg gedink of gepraat nie. Hulle het 
die verkeerde idees gehad, die verkeerde klere en 
die belaglike idee dat hulle saakmaak.

Die elite was verkeerd oor alles. Hulle het gesê on-
wettige immigrasie sal maar altyd daar wees. Black 
Lives Matter was die nuwe burgerregtebeweging. 
Vervaardiging het nie meer bestaan nie. Mense wat 
Moslem wou verbied, is as mal beskou. Liefde wen 
en die huwelik verloor. Die toekoms behoort aan die 
stedelike ‘metrosexual’ en sy dot com, nie aan die 
man wat eens ‘n goeie werk gehad het voordat dit 
na China of Meksiko gegaan het nie.

Die elite kon niks verander nie. ‘n Duisend politici 
en geleerdes het gepraat van aanpas by die onver-
mydelike toekoms. In plaas daarvan het die mense 
in hulle ‘pickup’ trokkies geklim en uitgery om te 
gaan stem. En hulle het alles verander.

Barack Hoesein Obama het gespog dat hy Amerika 
verander het. ‘n Biljoen regulasies, ‘n miljoen immi-
grante, ‘n honderduisend leuens en dit was nie meer 

Amerika nie. Dit was syn eiendom. Hy het gesê sy va-
riasie van die geskiedenis was reg en onvermydelik 
... en hulle het gestem en hom in die stof gelos. Hulle 
het verby hom geloop en nie geluister nie. Hy het 
kom propaganda maak waar hulle vashou aan hulle 
vuurwapens en hulle bybels. Hy het kom pleit vir sy 
nalatenskap ... en Amerika het gesê: “nee.”

Dit klink miskien na die verheerliking van die Ameri-
kaner, maar dit het ook ‘n ander boodskap vir ons 
hier aan die suidpunt van Afrika. Toe ons die kans ge-
had het om vas te staan, het ons “Ja” gestem en nou 
is alles van ons weggevat en staan ons weerloos teen 
die aanslag. Sou dit werklik so ‘n groot probleem 
gewees het (groter as wat dit nou is) as ons “Nee” 
gesê het? Maar is dit wat hier bo van die Amerikaner 
gesê is, nie maar wat ons ook graag oor onsself wil 
hoor nie? Het die “Ja”stemmers enige idee van die 
ontsaglike skade wat hulle aangerig het?

Ons word vandag deur die buitewêreld -- en die 
swartes -- uitgelag en verag. Daar was ‘n tyd wat 
mense tot in Rusland respek vir ons gehad het, maar 
ons het dit verloor, want ons het dit wat ons voor-
vaders aan ons nagelaat het, weggegee sonder dat 
daar enige weerstand was.

‘N TWEEGESIG
Die redakteur van Landbouweekblad, Albertus van 
Wyk, het die week Afrikaners wat ongelukkig is met 
die petrolbom wat die EFF na Paul Kruger se stand-
beeld gegooi het, as “white trash” op Twitter beskryf. 

Steve Hofmeyr, wat die bebaarde, oorgewig kaal-
kop aangevat het daaroor, is ook sleggesê. Van 
Wyk, klaarblyklik witgeskrik deur die vloedgolf van 
negatiewe reaksies, het daarna dadelik sy rekening 
privaat gemaak.
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Hy staan dus by sy uitgangspunt dat Afrikaners “wit 
gemors” is maar wil blykbaar nie kritiek hoor van 
diegene wat sy tydskrif lees nie. 

Nie verbasend nie, het selfhaat ook dié Naspespub-
likasie ingehaal wat deur “white trash” boere onder-
steun word. 

Maar Van Wyk meen waarskynlik dat sy base sal 
aanhou om sy salaris te betaal aangesien hulle die 
globalistiese projek steun en presies dieselfde men-
ing as Van Wyk huldig.

Van Wyk, self nie ‘n toonbeeld van afgerondheid en 
opvoeding nie, maak ‘n ongekunstelde indruk op 
die meeste mense. Dit blyk veral nou duidelik uit 
sy Naspes-onkunde dat hy sy lesers probeer verk-
leineer sodat die EFF in ‘n beter lig gestel word.

Lesers op Facebook het voorgestel dat Die Landbou-
weekblad voortaan hul tydskrif aan die EFF bemark. 
Die EFF se historiese bewussyn maak staat op die 
orale tradisie wat ‘n besonderse uitdaging aan Van 
Wyk kan stel. 

Dié petrolbomaanval is deur die EFF gedoen wat ‘n 
optog in die middestad gehou het om te eis dat pres. 

Jacob Zuma uit sy amp verwyder moet word.

Cecilia Kruger, besturende direkteur van die Erfenis-
stigting en Voortrekkermonument, het Donderdag 
in ‘n verklaring dat ‘n bewaringskundige die beeld 
ondersoek het.

Geen skade is glo aan die bronsbeelde of die grani-
etvoetstuk aangerig nie, maar die heining om die 
beeldegroep is beskadig

NATUURGEWELD
Op ... is Johannesburg se strate in riviere omskep, 
maar daar was nie drinkbare water in die krane nie. 
Al die reënwater het see toe gespoel. In ... het haels-
tene amper so groot soos krieketballe geval en groot 
skade aangerig. Die droogte in Transvaal en die Vry-
staat het baie boere gebreek. Nou het dit gereën in 
Brandfort se omgewing, maar sal dit aanhou reën?

Op Plettenbergbaai was die branders so hoog dat 
wanneer hulle op die strand gebreek het, het die 
water verdiepings hoog gespat, selfs amper hoër as 
die hotel wat by die strand staan.

Die afgelope klompie jare was daar geen normaliteit 
meer in die weer of klimaat nie. Vrugteboere aan 
die voet van die swartberge se appelkoosoes het 
seergekry omdat die winter nie koud genoeg was 
nie. Dit was nooit vorheen so nie

Kroonstad is al vir maandelank sonder water en dit 
is ‘n probleem waaraan die mens niks kan doen nie. 
As God die hemel yster maak, kan die mens dit nie 
anders maak nie. En tog wil die oorgrote meerder-
heid blankes nie erken dat hulle volkome afhanklik 
van Hom is nie. Satan gee blinkers en lekker dinge 
en baie geld, maar as God sê tot hiertoe, is daar niks 
wat die mens kan doen om dit te verander nie.
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AS ZIM INEENSTORT
Die regering én die ANC berei hom reeds voor vir 
die moontlikheid dat Zimbabwe kan ineenstort en 
vlugtelinge oor die grens na Suid-Afrika toe kan 
stroom.

Geweld het in die hoofstad Harare en omliggende 
gebiede uitgebreek terwyl pakhuise aan die Zimbab-
wiese kant van die grens met Suid-Afrika by Beitbrug 
ook afgebrand is.

Benewens die regering se eie voorbereiding op die 
ineenstorting van burgerlike orde in Zimbabwe, is 
die ANC besig om direk met Zanu-PF, wat hy beskou 
as ’n sustersparty, oor gebeure te skakel.

Prof. Anthoni van Nieuwkerk, ’n kenner van Afrika-
politiek by die Universiteit van die Witwatersrand, 
sê: “Suid-Afrikaanse owerhede sal twee goed moet 
oorweeg: hoe gereed is ons om die toestroming van 
vlugtelinge te hanteer en hoe moet ons by die situ-
asie ingryp?”

En wie moet hiervoor betaal? Blankes. Bring al die 
geweldenaars die land in, al die moordenaars, diewe, 
verkragters, bring almal wat julle in die hande kan 
kry, want ons gaan die blankes finaal uitroei.

Sien enigiemand anders ook hierdie motivering van 
die ANC? Vergeet die geleerdes, hulle beteken totaal 
niks. Hulle praat baie, maar as dit by doen kom, skit-
ter hulle in hulle afwesigheid. Ons kan nie meer die 
saak by die stembus regmaak nie, al wat ons nog kan 
doen, is om te wag tot hulle aanval en dan kan ons 
die land skoonmaak.

MERKEL, DIE VERRAAIER
Angela Merkel is al baie sleggesê oor haar papbroek 
houding oor die migrante kwessie. Sy het vrou al-
leen Duitsland in ‘n baie ernstige krisis gedompel 
deur onnoselheid. Na al haar besluite is die situasie 
daar soos volg:

Byna 70% Duitsers vrees vir hulle lewe en eiendom 
wanneer hulle by ‘n treinstasie of moltreinstasie is. 
In Oktober is daar vasgestel dat 63% Duitsers voel 
onveilig tydens openbare gebeure of vieringe, ter-
wyl 68% voel dat nasionale veiligheid oor die laaste 
paar jaar agteruit gegaan het.

Verkragtings, diefstal en aanrandings, sowel as 
moord, kom al meer dikwels voor. Daar is honderde 
gevalle waar Duitse meisies in ‘n lokval gelei en dan 
verkrag en aangerand word. Dit is nie geïsoleerde 
gevalle nie, want al 16 Duitse state is geaffekteer. Dis 
‘n landswye fenomeen.

Soeren Kern van die Gatestone Instituut skryf in ‘n 
verslag oor die krisis: “In die eerste ses maande van 
2016 het die migrante 142,500 misdade gepleeg. Dit 
is die ekwiwalent van 780 misdade deur migrante 
per dag, ‘n toename van 40% sedert 2015.”

Hy sê dat 2015 ‘n rekord jaar was. Misdaadvlakke 
deur migrante was 80% hoër as in 2014. Die Duit-
sers, wat vir soveel dekades ons blankes hier in Suid-
Afrika sleg gemaak het en hard gewerk het om ons 
uitgewis te kry, sluk nou self die medisyne en vol-
gens Kern sal hulle aanhou om die slagoffers te wees 
van gewelddadige misdaad gepleeg deur migrante.

Die polisie het reeds beheer oor die strate verloor 
omdat die bevolking van die stede vinniger groei as 
wat polisiemanne gewerf kan word.
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Duitse polisie offisier, Tanis Kambouri, het oor die 
huidige krisis gesê: “Vir weke, maande, jare het ek 
opgemerk dat Moslems, meesal jongmans, nie die 
minimum respek het vir die polisie nie. Wanneer ons 
die strate patroleer, word ons sleggegesê deur die 
jong Moslems ... die groeiende disrepek, die toen-
emende geweld teen die polisie ... ons is besig om 
beheer te verloor.”

Ook die regstelsel het die Duitsers in die steek gelaat. 
‘n Regter in Hamburg het vier migrante jongmans 
vrygelaat. Hulle het ‘n Duitse meisie ‘gangraped’, die 
aanval op video opgeneem en haar vir dood agterge-
laat in friesende koue.

Baie Duitsers verlaat nou hulle vaderland. Meer as 
138,000 Duitsers het Duitsland in 2015 verlaat en na 
Hongarye verhuis. Meer as 80% van hulle gee as die 
hoofrede vir hulle verhuising, die migrante aan.

Baie treur oor die dae toe hulle kinders nog vry in 
die strate kon loop. Vandag moet hulle tekkies dra 
sodat hulle kan vlug voor hulle nog ‘n verkragting-
slagoffer word.

Hoe lank sal dit aanhou? Wie weet? Miskien sal 
hulle wakkerskrik en Merkel onttroon. Aan die an-
derkant, die blankes in hierdie land het nie wakker 
geskrik nie.
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