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BLANKES HET AMERIKA VOORSPOEDIG GEMAAK!
IMMIGRANTE KOM MET LUUKSE JAGTE 
DIE 3DE WO
EN MEER...

VAANDELDRAER 

 FLANKEERDERY MET AFGODE
Om met afgode te flankeer het so algemeen geword dat 
dit nie meer as verkeerd beskou word nie. Wat gedoen 
word is eenvoudig, koppel dit net aan Christelikheid en 
siedaar dit is nie meer verkeerd nie. 



2

INDEX

 FLANKEERDERY MET AFGODE 4
FLANKEEDERY TUSSEN DIE HEIDENSE GELOWE 5

BLANKES HET AMERIKA VOORSPOEDIG GEMAAK! 8

FLIP BUYS – VÊRREGSES KLOU NOG VAS AAN APARTHEID 8

IMMIGRANTE KOM MET LUUKSE JAGTE NA EUROPA 10

SÓ BESTEEL DIE AARDGEESTE ‘N PENSIOENFONDS 12

SWEDE BUIG DIE KNIE VOOR DIE BARBAAR 13

WAAR HET DIE OORGAWE BEGIN? 14

SIENER: VIER PERDE SAL NOG GALOP IN AFRIKA 15

DIE 3DE WO 17

GEBED VIR MY BOEREVOLK 19

DIE VLAGLIED 21

Jaargang 21 (Oktober 2017)Die VAANDELDRAER

Navrae: info@vaandel.co.za

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

Bestellings: verkope@vaandel.co.za

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


3

Ek het onlangs ‘n artikel op ons blog geplaas met die 
titel ‘Ons is ‘n veragtelike volk’. In verband hiermee 
wil ek net ‘n regstelling maak: Die woorde ‘veragte-
like volk’ was nie myne nie, maar die van Siener van 
Rensburg. En hy het dit hoofsaaklik teen ons leiers 
en veral die leraars gehad wat die ou paaie verlaat 
het — hulle ‘veragtelike’ optrede het dan ook spoe-
dig na die volk toe deurgesuurdeeg.

Hieroor het Siener horn só uitgedruk: “. . .daar sal 
in ons land has niks meer reg wees nie, nie in die 
regering nie, en ook nie in ons kerke nie”. Eseg. 
36:32 “Skaam julle en bloos oor jul wee, o huis van 
Israel.” (Terloops, hier word net na blankes verwys, 
want net ’n blanke kan skaam kry en bloos!)

Die profete van ouds het hulle ook teen die gods-
diesleiers uitgespreek: Mal. 2:7-9 “Want die lippe 
van ’n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond 
word onderrig gesoek, want hy is ’n boodskapper van 

Yahweh van die leerskare. Maar juJle (die priesters 
en leraars) het van die weg afgewyk, julle het baie 
deur jul onderig laat struikel ... So maak Ek julle dan 
ook veragtelik en genrng by die hele volk. . .”

Siener se boodskap was deurgaans ’n pleidooi dat 
ons as volk mekaar die hand moet reik en na Hom 
toe terugkeer. Nêrens in sy visioene word daar van 
ons verwag, of selfs gesuggereer, dat ons ‘n ‘skuld-
belydenis’ noet doen vir ons optrede teenoor an-
der volke nie. Want: “Op julle verlede, op die hede 
van ons volk rus daar geen skandvlek nie. . .” (Die 
woorde ‘op die hede’ verwys na die tydperk waarin 
hyself geleef het).

En daardie oorgawe het tot gevolg gehad dat ons as 
volk vandag by een van die bitterste oomblikke in 
ons geskiedenis te staan gekom het — die punt waar 
daar van ons rekenskap gevorder word: “Waar is my 
kinders? Waar is hulle wat môre vir My ’n volk moet 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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geen skape meer oppas nie (die kerke sal leeg loop) 
, sodat die herders aan hulleself nie meer weiding 
sal verskaf nie (tiendes kan insamel nie); en Ek sal 
my skape uit hulle mond uitruk (Hyself sal hulle uit 
die kerke verwyder), sodat dit lulle nie as voedsel sal 
dien nie (hulle nie langer onderhou nie).”

 FLANKEERDERY MET AFGODE

Om met afgode te flankeer het so algemeen geword 
dat dit nie meer as verkeerd beskou word nie. Wat 
gedoen word is eenvoudig, koppel dit net aan Chris-
telikheid en siedaar dit is nie meer verkeerd nie. 

In die sewende gebod staan: “Jy mag nie egbreek 
nie.” M.a.w. jy mag dit wat eg (oorspronklik) is, nie 
deur verbastering besoedel nie. Die boodskap in die 
Skrifte het ‘n dubbele doelstelling (ek wil amper sê ‘n 
dubbele bevestiging oor ‘n uitspraak) soos bv. ‘ver-
bastering’. Verbastering  beteken dat jy nie jou bloed 
mag vermeng met ander volke nie. Baie sê: nou ja, 
sien julle is basters omrede julle onder mekaar trou 
m.a.w. Duitsers, Franse, Engeland, Nederland, ens. 
Wat die onkundige nie verstaan nie is dat daar 12 
stamme van Israel is, en waarvan hulle regoor die 
wêreld bly (Suid Afrika, Amerika, Australië, Kanada, 
Europa en selfs in Rusland).

wees? Ek het hulle aan julle toevertrou, maar julle 
het hulle vir niks verkoop nie, en Ek gaan elke siel 
van julle hand eis!”

(Indien ons as ‘volk’ na mekaar omgesien het soos 
daar in die verordeninge en insettinge aan ons 
voorgehou word, was ons nog ’n voorspoedige volk 
(1 Kron. 22:13), en het daar vandag nie ’n enkele me-
devolksgenoot in ’n plakkerskamp gesit nie.)

Maar, aangemoedig deur ons leiers en die kerk, het 
ons besluit om liewer te handel volgens die wette 
en verordeninge van die nasies rondom ons (Eseg. 
11:12). Ons volk is al eeue lank nie net polities, gods-
dienstig en op morele gebied (wat is goed en wat 
is sleg) verdeeld nie, maar ook wat betref ons ge-
neentheid teenoor diearm en mmderbevoorregte 
stamgenote in ons gemeenskap. Die gesiene, welaf 
en geswore kerkmens se benadering was nog altyd 
“ek sal Vir jou bid” óf “ek dank God dat ek nie soos jy 
is nie!” Maar steek hy die dag wel sy hand in sy sak, 
is dit sonder uitsondering altyd vir daardie ‘ander 
anne agtergeblewene’. Daarenteen is dit ook sonder 
uitsondering net die medearbeider in die wingerd 
wat hom of haar oor hul naaste ontferm en bereid is 
om ’n helpende hand nit te steek.

Profete soos Jeremia, Jesaja en Esegiël skets vir ons 
die resultaat van die kerk se selfgebroude ‘evan-
gelieboodskap’: Klaagl. 2: 14 “Jou profete het vir jou 
bedrieglike en ongerymde dinge gesien en jou on-
geregtigheid nie geopenbaar om jou lot te verander 
nie, maar hulle het vir jou godsprake gesien tot bed-
rog en verstoting.”

Jer. 50:6 “’n Kudde verlore skape was my volk, hulle 
herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die 
berge (ander nasies) toe; hulle het gegaan van berg 
(nasie) na heuwel (klein nasie), hulle het hul lêplek 
(eie tuiste) vergeet.”

Esseg. 34:10 “ Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek 
sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle 
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4.   Die flankering om kompromieë te sluit 2 Kron. 
16:7 Omdat u op die koning van Aram gesteun 
en nie op Yahweh die  Skepper gesteun het nie, 
daarom het die leër van die koning van Aram uit 
u hand... 

5.   Die flankering met obeliske, son, maan en sterre  
Deut. 5:7  Jy mag geen ander gode voor My 
aangesig hê nie. 

6.  Die flankering met die verskillende Christen-
gelowe in die byna 40 000 verskillende kerkde-
nominasies; Boeddhisme;  Hindoeïsme; Mos-
lems, ens. Deut 6:14  Julle mag nie agter ander 
gode aanloop uit die gode van die volke wat 
rondom julle is nie,

7.   Die flankering met klip, steen en hout 1 Joh. 5:21  
My kinders, bewaar julleself van die afgode. 

8.   Die flankering deur gelukbringers te maak, Jes. 
42:17  Maar die wat op gesnede beelde vertrou, 
wat aan gegote beelde sê: Julle is ons gode—
dié sal agteruitwyk, diep beskaamd staan.

9.   Die flankering tot beskerming  Rig. 6:10  En Ek 
het aan julle gesê: Ek is Yahweh julle Skepper; 
julle mag die gode van die Amoriete in wie se 
land julle woon, nie vrees nie. Maar julle het nie 
na My stem geluister nie. 

10. Die flankering met Here, Jesus en God Eks. 23:13  
En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul 
in ag neem. En die naam van ander gode mag 
julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond nie 
gehoor word nie. 

11. Die flankering met kerke en/of gelowe. Eks. 34:15  
Sluit tog nie ‘n verbond met die inwoner van die 
land nie! As hulle agter hulle gode aan hoereer 
en aan hulle gode offer, sal hy jou uitnooi, en jy 
sal van sy offer eet.

Ons as Europees wat oor die Wêreld versprei het, 
behoort aan dieselfde ‘kudde’ m.a.w. die broers (12 
stamme) het onder mekaar getrou, maar nie met 
ander rasse of volke nie. Hulle is dus nog steeds Is-
raeliete wat dieselfde stamvaders ‘Abraham, Isak 
en Jakob’ het. Jy kan bv. jou stamboom ondersoek 
en terug herlei slegs met jou ‘van’. As jy van nature 
donker is van vel het jy ‘n probleem, as jy ‘n Joodse 
haakneus het, het jy ‘n probleem. As ‘n perd by ‘n 
donkie gewees het kry jy ‘n muil, ens. 

 Nêrens in die Skrif word daar gelees dat Israel aan 
die een of ander ‘geloof’ moes behoort nie. Daar 
word ook nêrens gesê dat die heidene, wat baie 
gelowe het, na die Israeliete toe kon kom om kom-
promieë met hulle te sluit sodat hulle uiteindelik 
ook Israeliete (biologies) kon word nie.

Israel mag ook aan geen ‘kerk’ sinagoge, tempel, 
ens., behoort nie, want dit is deur en deur die hei-
dense volkere se gewoontes. Daar word nêrens in 
die Bybel genoem dat Israeliete aan die een of ander 
kerk of politieke party behoort het nie.

FLANKEEDERY TUSSEN DIE HEIDENSE GELOWE
1.   Die flankering met die vis, kruis, PX, Kundalini, 

Swastika’, ens.  Deut. 8:19  Maar as jy nogtans 
Yahweh jou Skepper vergeet en agter ander 
gode aan loop en hulle dien en voor hulle neer-
buig, dan verseker ek julle vandag dat julle sek-
erlik sal omkom; 

2.   Die flankering met paasbolletjies en Kersbome 
Deut. 17:3  .... ander gode gaan dien en voor 
hulle neerbuig, en voor die son of die maan of 
die hele leër van die hemel—wat Ek nie beveel 
het nie.

3. Die flankering met moeder Maria- en die Jesus-
beelde Eks. 34:17  Jy mag vir jou geen gegote 
gode maak nie. 
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12. Die flankering met die Rooms-Katolieke, A.G.S., 
A.P.K., N.G, ens.  Deut. 31:16  Toe sê Yahweh vir 
Moses: Kyk, jy ontslaap met jou vaders, en hi-
erdie volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde 
gode van die land waarheen hulle gaan, in sy 
midde agterna hoereer en My verlaat en My 
verbond verbreek wat Ek met hulle gemaak het. 

13. Die flankering met die Vrymesselary, broeder-
bond, ens.  Rig 2:17  Na hulle rigters het hulle 
egter ook nie geluister nie, maar agter ander 
gode aan gehoereer en hulle daarvoor neerge-
buig; gou het hulle afgewyk van die weg wat 
hulle vaders bewandel het in gehoorsaamheid 
aan die gebooie van Yahweh: so het hulle nie 
gedoen nie.

14. Die flankering met sterre voorspellers, ok-
kultisme, voorvadergeeste, ens.  Jer. 10:2  So sê 
die Yahweh: Maak julle nie gewend aan die weg 
van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens 
van die hemel, omdat die heidene daarvoor 
skrik nie. 

15. Die flankering van die Pousdom met hulle Maria, 
Petrus, Dagon die vis, kruise en obeliske Eks. 
23:24 Jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig 
en hulle nie dien nie, ook mag jy nie doen na 
hulle werke nie; maar jy moet hulle heeltemal 
afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. 

16. Die flankering agteraan ander volke se gode 
soos die Indiërs, Japannese, Chinese, Jode en 
swart Afrika Eks. 23:33  Hulle mag in jou land 
nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen 
My Wetsoortreders word nie. Want jy sal hulle 
gode dien, ja, dit sal vir jou ‘n strik wees.

17. Die flankering met die Jodedom, Joga, Kundalini, 
ens. Deut. 7:16  En jy sal al die volke verteer 
wat Yahweh jou Skepper aan jou oorgee; jou 
oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle 

gode nie dien nie; want dit sal vir jou ‘n strik 
wees.

18. Die flankering met JA BUL ON, Mithra, Ala, Zuis,  
Deut. 11:16  Neem julle in ag dat julle hart nie 
verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode 
dien en voor hulle neerbuig.

19. Die flankering met Vrymesselary, sonaanbid-
ding , ens. Deut. 13:13  Deugniete het by jou 
opgetree en die inwoners van hulle stad verlei 
deur te sê: Laat ons gaan en ander gode dien—
wat julle nie geken het nie.

20. Die flankering Nimrod, Semiramis en Tammus. 
Rig.2:3  So sê Ek dan ook: Ek sal hulle nie voor 
julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir ju-
lle sal wees, en hulle gode ‘n strik vir julle.

21. Die flankering met slange, honde, katte, beeste, 
ens. Lev 11:44  Want Ek is Yahweh julle Skepper; 
toon dan dat julle rein is en wees rein, want Ek 
is rein; daarom, verontreinig julle self nie deur 
enige ongedierte wat op die aarde kruip nie.

22. En laaste is daar die flankeerdery met die sport- 
en geldgod Mat 6:24 Niemand kan twee here 
dien nie; want òf hy sal die een haat en die an-
der liefhê, óf hy sal die een aanhang en die an-
der verag. Julle kan nie God én Mammon dien 
nie!

Kom ons kyk ook na die wetende en onwetende 
flankeerdery in jou alledaagse lewe.

Vandat jy wakker word in die oggend tot wanneer  
jy weer gaan slaap, word jy omring met kultusse en 
afgodsimbole.

Jy het geslaap in slaapklere wat vol kultiese tekens is 
en dit sluit jou kombers of lakens in. Jou tandeborsel, 
hareborsel, waslap en handdoek is ook besmet met 
tekens. Jou skoene en seilskoene het soos jou hemp 
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‘n embleem op wat nie daar hoort nie. Die oggend 
pap se boks het die ‘halaal’ teken op en so ook die 
suiker en koffie wat jy drink. Die prente wat teen jou 
huismure hang is vol Oosterse gode. Die losstaande 
beelde wat jy by die winkel uitgesoek het ‘pronk op 
die vloer’ en so ook die wat jy op straat gekoop het is 
vol voorvaderlike geeste van swart Afrika en Asiese 
aanbidding. Jy klim in jou voertuig en iets hang aan 
die truspieël wat daar nie hoort nie. Die musiek op 
die radio is so lasterlik as wat kan kom ‘dan praat ons 
nie eers oor die verleidelike seks liedere nie’. Van jou 
vertrekpunt tot by jou werk is oral langs die pad ad-
vertensieborde vol kaal vroue, en in die meeste is 
wit en swart gemeng! 

Nou sit ons met baie vrae soos bv. waar kom al die 
gode vandaan en hoekom bestaan hulle nog tot van-
dag toe?

Toe Yashua ons besoek het, het Hy sekere opdragte 
gegee wat ons as sy dissipels moet doen, en nie 
moet doen nie. Hy het sy apostels gewaarsku dat 
hulle nie na sekere volke toe mag gaan om die evan-
gelie van dié Koninkryk daar te verkondig nie, want 
hulle sal daar geen dissipels vir Hom kan maak nie. 
Hulle is weggehou van die basters onder hulle, weg 
gehou van die Samaritane, weg van die Fariseërs en 
Skrifgeleerdes, weg van die Jode wat nie Judeërs 
was nie. So is hulle ook weggehou van die Oosterse 
volke, weg van Babiloniërs, Asiërs, Indiërs, Chinese 
en Japannese. 

Hulle mag slegs onder die heidene gaan om te soek 
na hulle broers en volksgenote wat deel uitmaak van 
die uitverkore bloedlyn. 

Kyk ons bv. na Ismael sien ons dat daar 12 vorste uit 
hom voortgekom het en hulle nasate onder die In-
diërs gaan woon het. (Moslems is in die algemeen 
ligter van kleur as die Indiërs). Ismael was ‘n wit kind 
van Abraham. Baie dink dat Hagar bruin van kleur 
was, maar min weet dat Gam die stigter van Egipte 
was en dat hy ook ‘n wit man was. Net so weet ons 

ook dat Noag suiwer was, so sou sy seuns tog ook 
wees! Maar hulle het verbaster met die swart Indiërs 
en so ook probeer om hulle geloof te assimileer.

Kyk ons na ‘Babilon’ waar Nimrod as koning geheers 
het, dit lê langs Indië, en reeds in Nimrod se tyd is 
Hindoeïsme in hulle kele afgedruk. Jare daarna het 
die Juda- en Benjamin-stamme 70 jaar lank in Ba-
bilon vertoef. Daar word bereken dat sowat 40 000 
gevangenisse na Babilon gegaan het, maar slegs 
4 000 het uiteindelik weer teruggekeer. Wat het met 
die ander gebeur? Dit is daar waar die Jode hulle 
Hindoe-rituele gekry het.

Die Jode het die geheime van ander volke steel en 
oor die jare meesters in die okkulte wêreld geword. 
Hulle is so ontsettend ryk dat hulle behoorlik die 
aarde besit. Ons word vandag deur hierdie ryk fami-
lies (rondetafelfamilies) regeer.

Hulle hou ons feeste, maar op hulle Maankalender. 
Hulle besny omrede hulle dit gesteel het by Ismael. 
Nie Isak nie, want aan Isak is daar ‘n Verbond aan ge-
koppel. Hulle blaas die ramshoring wat ook nie aan 
hulle behoort nie.

Die Messias het hulle self vervloek as slange en ‘n 
addergeslag (Satanskinders) en uitdruklik gesê hulle 
kan nie kom waarheen Hy gaan nie. M.a.w. sy Vader 
se Koninkryk is vir hulle verbode! Hy het dit ver-
der beklemtoon dat sy Koms na die aarde was om 
nét (alleenlik) “die verlore skape in die huis van Is-
rael’ te soek en te red”. Petrus bevestig dit vir ons 
in Hand. 5:30-31 waar hy aan die hoëpriester sê die 
God van Israel se vaders het sy Seun, wat deur die 
hoëpriester en sy handlangers gekruisig is, opgewek, 
waarna Hy Hom as Leidsman en Verlosser verhoog 
het om ook net “aan Israel bekering en vergifnis van 
sonde te skenk…”

Maar al 40 000 verskillende ‘kerkgelowe’ verkondig 
vandag aan hulle ‘lidmate’ dat die Messias en Petrus 
gelieg het, want volgens húlle ‘geloof’ het Hy gekom 
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om ‘bekering en vergifnis van sonde aan al wat leef 
en beef te skenk’!

BLANKES HET AMERIKA VOORS-
POEDIG GEMAAK!
Die bekende Switserse belegger dr. Marc Faber, 
bekend as ‘Dr. Doom ‘vir sy uitgesproke negatiewe 
sienings in verband met die ekonomie en aandele-
markte, het die Amerikaanse hoofstroommedia op 
hul agterpote nadat hy gesê die Verenigde State het 
sy voorspoed te danke daaraan omdat blankes in be-
heer van die land is.

“Ons moet dankbaar wees dat blankes Amerika bev-
olk het en nie die swartes nie. Anders sou die VSA 
vandag gelyk het soos Zimbabwe. Dit sal in elk geval 
eendag so lyk, maar ten minste was Amerika bevoor-
reg om vir 200 jaar lank onder ‘n wit meerderheid 
die son van ekonomiese en politieke voorspoed te 
geniet,” “het die finansiële ontleder in die Oktober-
uitgawe van sy maandelikse rapport, Gloom, Boom 
& Doom-nuusbrief, geskryf.

Die kommentaar, wat dadelik as rassisties bestem-
pel is, het tot gevolg gehad dat van die groot Ameri-
kaanse media wat Faber gereeld as gaskommentator 
gebruik het, nou verwerp het.

“Ons is nie van plan om hom in die toekoms weer te 
nooi nie,” het ‘n CNBC-woordvoerder gesê.

Fox Business Network het ook laat weet dat Faber 
nie weer toegelaat sal word om op hulle werkwerk 
te praat nie.

In reaksie hierop het dr. Faber in ‘n e-pos aan aan 
Reuters geskryf: “Wat anders het julle verwag? Net 
omdat ek ‘n hitoriese feit aangedui het, maak dit 

nou skielik van my ‘n rassis. Nou ja, dan veronderstel 
ek dat ek ‘n rassis is! Miskien is ek verkeerd, en sou 
die VSA veel meer voorspoedig gewees het as die 
swartes dit bevolk het, maar verduidelik dan vir my 
hoekom julle so dink.”

Reuters het geweier om kommentaar te lewer.

Faber is intussen verplig om die direksie van Sprott, 
‘n globale batebestuurdersfirma, te verlaat. “Die op-
merkings van dr. Faber is baie teleurstellend en is 
heeltemal in stryd met die mening van Sprott en sy 
werknemers. Ons is trots op ‘n diverse organisasie 
en sulke kommentaar sal nie geduld word nie,” het 
Peter Grosskopf, uitvoerende hoof van Sprott, in ‘n 
verklaring gesê.

Die mynmaatskappye NovaGold Resources en Ivan-
hoe Mines het ook Faber se vertrek van hul direksies 
aangekondig, want “Ivanhoe Mines stem nie saam 
met die persoonlike siening oor ras wat Marc Faber 
in sy huidige beleggingsnuusbrief gepubliseer het 
nie,” was Ivanhoe se reaksie.

FLIP BUYS – VÊRREGSES KLOU 
NOG VAS AAN APARTHEID

Die Uitvoerende Hoof van die Solidariteit Beweging, 
Flip Buys, het onlangs sterk standpunt ingeneem 
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teen Afrikanerselfbeskikking; maar ook terselfder-
tyd te kenne gegee dat dit net die vêrregses is wat 
nog vasklou aan apartheid om sodoende hulle ras te 
probeer beskerm.

In verband hiermee het Christo Snyman, uitvoer-
ende hoof vaan die VVK, Buys in ‘n brief (wat ons 
hieronder plaas) behoorlik afgeransel.

Maar kom ons kyk eers wat Buys kwytgeraak het wat 
Christo Snyman so die harnas ingejaag het. Ons gee 
net enkele uittreksels uit Buys se betoog, en daaruit 
is dit baie duidelik dat hy geen vriend is van die be-
houdende blanke Afrikaanssprekende landsburger 
nie. 

Hy het hom reeds in 1990 met oorgawe vereenselwig 
en neergelê by sy oesemvriende FW de Klerk en 
Madiba se Nuwe Suid-Afrika; en veg net so hard 
soos hulle om ontslae te raak van al die sinnelose, 
uitgediende wette en verordeninge wat destyds by 
monde van Moses aan ons oorgedra is.

Ook verafsku hy die Almagtige se Skeppingswet van 
‘soort volgens soort’, want in die Buys-alwyse oë is 
daar hoegenaamd geen verskil tussen wit, swart, 
rooi, geel en bruin spoortrappers nie! En dis ook net 
die lae klas wittes wat daarop aandring om hulle ras 
eenkant te wil hou en te probeer beskerm.

Saam met De Klerk, Madiba en die ANC spoeg hy 
vuur teen hierdie witnerwe: “Die probleem is dat Af-
rikanerselfbeskikking in Suid-Afrika ’n verregse kleur 
gekry het en met ’n vasklou- of terugkeer na apart-
heid vereenselwig word. Dit spruit veral voort uit 
die politieke vergiftiging daarvan deur sommige ver-
regse heethoofde wat die begrip met koddige neo-
apartheidsplanne belaglik gemaak het. Terselfdertyd 
het dit ammunisie gebied vir teenstanders (dis nou 
die anti-God, anti-wit, anti-verbasteringaanhangers) 
om die planne as agterlik en rassisties af te skryf. 
Daarby het die ANC natuurlik ’n sterk magspoli-
tieke beweegrede om die gevaar van ’n ‘terugkeer 

na (God se) apartheid’ te gebruik om hul strewe na 
totale oorheersing van die samelewing te regverdig.

“Soos enige ander reg, is die reg op selfbeskikking 
nie absoluut nie en moet dit opgeweeg word teen 
ander ewe geldige regte, oftewel kwalifiserende ‘be-
palings en voorwaardes’. Die belangrikste hiervan 
het te make met die menseregte van die gebied se 
ander inwoners wat geraak word.” (Vir hom gaan dit 
juis oor ‘menseregte’, want God se ‘regte’ is veroud-
erd en uitgedien!

Hy noem dan ‘n strategie wat kan werk, as dit 
neerkom op “selfdoen outonomie” wat deur privati-
sering, selfstandige instellings en gemeenskapspro-
jekte bewerkstellig word. Dit kan outonomie insluit 
vir sake soos privaat onderwys, opleiding, welsyn, 
Afrikaans, veiligheid en die talle ander projekte van 
die beweging om selfstandigheid op alle belangrike 
terreine te verseker. Maar hy stel dan sy liberale, 
onbybelse voorwaardes: Hierdie ‘projekte’ “kan net 
werk as dit van enige sweem van rassisme ontkoppel 
word.”

Flip Buys se bedoeling met ‘geen sweem van ras-
sisme nie, is dat blankes niks mag doen wat slegs tot 
voordeel van medevolksgenote strek nie? Inligting 
wat ons bekom het dui daarop dat blanke personeel 
wat by Afriforum se Helpende hand werksaam is, glo 
verbied word om slegs hulp aan blanke kinders te 
verleen. Sommige werknemers wat dit wel gedoen 
het, is glo afgedank.  

Die Romein, Sallust, het tereg gesê dat min mense 
vryheid begeer; die meeste wil net regverdige heers-
ers hê.

Ons wil Buys daarop wys dat die Skepper wat deur 
sy gehate ‘verregses’ aanbid word, staan en val na 
al die eeue mog steeds by Sy voorgeskrewe apart-
heidswette; want álles wat Hy geskape het, het Hy 
‘soort volgens soort’ gemaak, en sy opdrag aan al-
mal wat asemhaal (mens, dier, voël en plant) is om 
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nié daardie verskillende ‘soorte’ te besoedel deur 
verbastering nie.

Maar jy, Flippie Buys, beskou hierdie opdrag van 
Hom as ‘belaglik’ en ‘n ‘vergiftiging deur verregse 
heethoofde’. Dus moet ons aanneem dat die Al-
magtige na jou alwyse mening ook maar net nog 
‘n ‘Verregse Heethoof’ is! Is dit dan nie Hy wat ook 
gesê het: “onderhou my gebooie, dan sal jy lewe” 
nie? Nou weet jy dit!

Christo Snyman skryf:

Geagte Mnr. Buys

Ek reageer op u artikel van 4 Oktober 2017 wat 
handel oor “Praktiese plan vir selfbeskikking”.

U halfhartige openbare standpunt aangaande 
selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk 
is kwaadwillig en ongevraag. Halfhartig, 
aangesien u aan die eenkant erken dat self-
beskikking in lyn is met Internasionale Reg en 
dat dit deur die Grondwet in Artikel 235 erken 
word; maar aan die anderkant probeer u dit 
diskrediteer met die opmerking dat selfbeskik-
king in SA ‘n “verregse” kleur gekry het en dat 
die enigste oorblywende moontlikheid (vol-
gens u) naamlik groeiende “selfstandigheid”, 
ver verwyder is van ‘n rassevolkstaatkaart!

Voorts verkondig u ‘n leuen deur te beweer 
dat die Afrikaner sy selfbeskikking verloor het, 
omrede ons kwansuis regoor die land te yl ver-
sprei was en nêrens ‘n betekenisvolle meerder-
heid was nie.  U weet mos dat dit nie die rede 
was vir Pres. F.W de Klerk se gewraakte 2 Feb-
ruarie 1990 toespraak nie.

Nee Mnr. Buys!  Ek dink hierdie is ‘n geval van 
“Skoenmaker, hou jou by jou lees.”

As Uitvoerende Hoof van Solidariteit, het u 

lankal reeds die keuse gemaak om ‘n verk-
negte te wees in die veelrassige, Swart-ge-
domineerde “Nuwe Suid-Afrika”. Hou uself dus 
maar by die vakbondwese (Solidariteit) en u 
ander seekat-arms soos die “burgerregte-or-
ganisasie” Afriforum.

Ons stel nie belang in u kommentaar oor die 
onderwerp nie.

Vriendelike groete.

Christo Snyman, Voorsitter VVK.

IMMIGRANTE KOM MET LUUKSE 
JAGTE NA EUROPA
Die politieke instellings in Europa en die hoofstroom-
media regverdig steeds die beleid van oop grense vir 
immigrante deur dit voor te hou medelye vir ‘n hu-
manitêre krisis. Die harde werklikheid weerspreek 
egter hulle valse skynheiligheid.

Net verlede maand het die Duitse kanselier Angela 
Merkel weer haar “Vlugtelinge-verwelkomingsbe-
leid” verdedig deur die Duitsers te nooi om hul hart 
oop te maak vir diegene wat slegter daaraan toe is 
as die Duitse volk. 

Op sy beurt het Barak Obama ook tydens sy termyn 
die VSA gedwing om Europa se voorbeeld te volg 
deur die grense oop te maak vir  ‘vlugtelinge’ wat hy 
eenvoudig as ‘weduwees en weeskinders’ beskryf 
het. En onderwyl die media steeds die ideologiese 
partybeleid volg, het Duitsland alleen al meer as ‘n 
miljoen Arabiese en Moslem-vegters verwelkom. 
Die krisis het in die herfs van 2015 begin.

Met die handel in migrante as ‘n multimiljard dollar-
onderneming, bied smokkelaars luukse pakkette aan 
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ryk migrante wat gretig is om na Europa toe te kom. 
Voornemende immigrante aan die oorkant kant van 
die Middellandse See kan kies uit ‘n indrukwek-
kende reeks snelbote en seiljagte om die Europese 
welsynstelsel in styl te betree.

Duitse koerant Die Welt het die Europese wets-
toepassingsagentskap Europol se ondersoek na jag-
dienste vir onwettige immigrante in ‘n skokkende 
artikel die volgende onthul:

Ryk migrante uit Afghanistan, Iran, Pakistan en Sirië 
neem toenemend snelbote, seiljagte en jetski’s uit 
Turkye of Tunisië om na Europa te kom. Europol, die 
Europese wetstoepassingsagentskap, met sy hoofk-
wartier in Den Haag (Nederland), is erg bekommerd 
hieroor. Dit het onlangs 160 bootvaarte na Europa 

aangeteken met luukse jagte van Turkye na Italië. 
Die prys van hierdie ‘veilige reis’ is ongeveer €6000 
(R96 000) per persoon; kinders betaal die helfte van 
die prys.

Hierdie getalle is deur die agentskap aan die Brus-
sels-gebaseerde nuusblad EUobserver geopenbaar. 
Die prys hang af van die kwaliteit van die skip, die 
aantal gesmokkelde migrante en hul nasionaliteit. 
Die seiljagte vertrek van die Turkse kus en vaar na 
[die Italiaanse eilande van Apulië, Sicilië of Calabria. 
Die skippers is meestal uit Oos-Europa, Rusland, 
die Oekraïne of Georgië. Die base van die smokkel-
netwerke sit in Turkye.

In Junie het siviele ondersoekers ‘n bende van 15 
Noord-Afrikaners geskraap wat ryk migrante van 
Magreb na Europa gebring het. Hulle het van Cap 
Bon in Tunisië vertrek en in Marsala, Suidwes-Sicilië 
aangekom. Hulle is verder na Noord-Italië geneem 
en daarvandaan na Oostenryk, België of Duitsland.

Met vrye behuising en al die maandelikse voordeel-
betalings wat in Europa wag, is ‘n lukkse jag maar  
‘n klein belegging. ‘n Sweedse munisipaliteit het pas 
bekend gemaak dat “‘n man en sy drie vroue wat 
in woonstelle woon, behuising vir meer as 13,9 mil-
joen krone ($1.75 miljoen) aangebied het,” ‘het die 
Sweedse nuuswebwerf, The Local, gesê.

Europa se migreringsbeleid - of eerder ‘n gebrek 
daaraan - bring ook lekker meevallertjies vir die 
handelaars uit Turkye en Noord-Afrika. Volgens die 
Internasionale Organisasie vir Migrasie (IOM) maak 
hierdie bendelede na raming sowat $35 miljard per 
jaar.
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SÓ BESTEEL DIE AARDGEESTE ‘N 
PENSIOENFONDS
Regiments Capital dagvaar die Transnet Tweede 
Voordeelfonds om verliese te verhaal en moontlik 
herstel te word nadat sy driejaarkontrak kort geknip 
is.

Dit is ten spyte van die feit dat Regiments ten minste 
R232 miljoen van Transnet-pensioenarisse weder-
regtelik aangewend het tot voordeel van die Gupta-
gekoppelde Trillian - met die seën van Transnet se 
hoof finansiële beampte Garry Pita.

In ‘n hofaansoek vereis Regiments dat sy vervang-
ing as die fondsbestuurder deur Old Mutual, nietig 
verklaar word. Hy eis dat ‘n nuwe tender uitgereik 
word, wat Regiments weer ‘n kans sal gee om die 
werk te doen.

Skokkende besonderhede van Regiments en sy 
spruit, Trillian, by Transnet, word in die fonds se 
skade-eis teen beide maatskappye en hul direkteure 
ontbloot.

Regiments se baas Magandheran “Niven” Pillay, sê 
die maatskappy sal ook ‘n teenvordering hef vir fooie 
wat hulle verloor het deur uitgeskop te word skaars 
10 maande nadat hulle op 30 September 2015 aang-
estel is om die fonds te bestuur.

Dit kan honderde miljoene rand beloop, volgens ‘n 
formule wat by die hofstukke ingesluit is.

Die Regimentkontrak het bepaal dat hy op enige 
wyse beleggings kan maak, en het daarvoor ‘n stywe 
bestuursfooi gevra wat skynbaar meer as R300 mil-
joen per jaar beloop.

Volgens die fonds se hofstukke het Regiments en 
Trillian ten minste R179 miljoen van die fonds se 

geld gebruik om massiewe fooie te betaal vir dien-
ste wat vir Transnet gelewer is - nie vir die fonds nie.

Daar was egter geen wettige rede waarom die fonds 
hulle moes betaal nie!

Regiments word ook daarvan beskuldig dat hy on-
wettig ‘n uitkering van R4 miljoen uitbetaal het na-
dat dit slegs drie maande die fonds bestuur het – ‘n 
presasiebonus aan homself.

“Dit was diefstal van trustgeld,” sê die fonds.

Die groot geld het egter gekom in die vorm van den-
kbeeldige fooie om ‘n reeks rentekoersruiltransak-
sies op lenings te reël om vir nuwe Transnet-loko-
motiewe te betaal.

In November 2015 het die staatsbeheerde onderne-
ming trots aangekondig dat hy ‘n klublening van R12 
miljard ontvang het van ‘n konsortium banke om 
General Electric lokomotiewe te koop.

Nog ‘n lening van R6,99 miljard, hoofsaaklik van In-
vestec, is verkry vir Bombardier-lokomotiewe.

Transnet het Regiments onwettig ‘n fooi van R166 
miljoen betaal om ‘n paar van hierdie lenings te ‘ver-
haal’.

Dis waar die ruilooreenkomste inkom.

In hierdie stadium het Eric Wood, ‘n aandeelhouer 
van 32% deur ‘n trust in Regiments, weggebreek om 
by die nou-berugte adviesgroep Trillian aan te sluit, 
wat Transnet se adviseur op die ruiltransaksies ge-
word het.

‘n Ooreenkoms is opgestel vir Regiments om 68% 
van alle Eskom- en Transnet-fooie aan Trillian, te 
ontvang, insluitend die fooie vir die ruiltransaksies.
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‘n Rentekoersruiling is wanneer iemand instem om 
jou toekomstige rentebetalings te betaal terwyl jy 
hulle ‘n ander rentekoers betaal.

Die pensioenfonds het R179 miljoen in registrasies 
vir die ruiltransaksies betaal.

Regiments het weer op sy beurt hierdie geld aan Tril-
lian oorbetaal.

Die Transnet Tweede Voordeelfonds het nog sowat 
52 000 lede wat pensioen uit die fonds ontvang 
waarvan die meeste reeds bejaard is.

Transnet is in die vroeë 2000’s betrap nadat hy die 
fonds gestroop het om obskure operasionele behoe-
ftes te finansier.

Sedertdien word bitter klein pensioene aan lede 
uitbetaal, en wat jaarliks so   verminder word dat die 
jaarlikse verhoging in hul pensioene slegs 2% be-
loop.

Transnet bekommer hom nie hieroor nie, want hy 
gaan van die veronderstelling uit dat al die begun-
stigdes binne vyf jaar dood sal wees.

Transnet is op verskeie tegniese punte gedagvaar en 
die saak sal binnekort voor die Konstitusionele Hof 
dien.

Die fonds het ‘n surplus wat na Transnet gaan wan-
neer al die pensioenarisse dood is. in die jongste fi-
nansiële jaar was dit R3,7 miljard.

SWEDE BUIG DIE KNIE VOOR DIE 
BARBAAR
Mishandeling en dreigemente van geweld teen die 
Sweedse Migrasieraad se personeel het radikaal 

toegeneem nadat die Raad begin het om aansoeke 
om asiel af te keur. Onder andere vertel vroulike 
werknemers dat hulle verkrag is of met verkragting 
gedreig word. Die Migrasie Raad sit met die hand in 
die hare en weet nie hoe om die situasie te hanteer 
nie.

Volgens ‘n berig in die Sweedse dagblad Afton-
bladet, was daar in die eerste nege maande van 
2017 ‘n verbysterende 2,875 voorvalle van misbruik 
teen immigrasie-owerhede wat ‘n skerp toename is 
in vergelyking met vorige jare.

Gedurende 2013 is slegs 510 voorvalle aangemeld 
teenoor 948 in 2014, 1,671 in 2015 en 2,808 in 2016.

Dit sluit in vroulike werknemers wat vervolg word, 
met verkragting gedreig word en per e-pos en tel-
efonies terroriseer word.

“Ek gaan al jou mense verkrag, ek sal jou ma later 
ook verkrag. Ek woon in jou land en ek gaan dit ook 
skroef!” het ‘n Asielsoeker wie se aansoek om asiel 
geweier is, aan ‘n vroulike Migrasieraadwerknemer 
in ‘n onderhoud, gesê, skryf die Aftonbladet.

Die man het voortgegaan om te sê dat hy die vol-
gende dag gewapen na die vrou se huis toe sou gaan 
en haar verkrag en doodmaak. Daarna het hy haar 
as ‘n ‘slet’ uitgeskel en gesê hy is ook van plan om 
haar dogter te molesteer.

In ‘n ander geval het ‘n vroulike werknemer ‘n bes-
kutte asielhuis in Skåne County besoek om ‘n gesin 
wie se aansoek om asiel afgekeur is, mee te deel dat 
hulle moet trek. Sy is deur ‘n swanger vrou met ‘n 
kombuismes aangeval.

“Ek was geskok en het gevrees vir my en my kollegas 
se lewens,” het die staatsamptenaar later aan die 
polisie gesê.

Nog ‘n vroulike werknemer van die Migrasieraaad 
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in Södermanland is na berig word blootgestel aan 
seksuele teistering buite haar kantoor. Volgens die 
polisieverslag het ‘n onbekende man haar probeer 
soen terwyl hy haar vasgehou het.

‘n Ander geval van teistering het plaasgevind toe ‘n 
aggressiewe asielsoeker in een uur ‘n vroulike werk-
nemer 166 keer gebel het en uiters beledigende 
boodskappe op haar stempos gelaat het. Haar me-
de-Migrasieraad-personeellid het meer as honderd 
e-posse ontvang met doodsdreigemente en sugges-
tiewe foto’s.

Nog ‘n werknemer is op haar pad huis toe rondg-
estamp en gedreig om voor ‘n trein gestoot te word.

Tot dusver is in 2017 altesaam 72 gevalle van suiwer 
fisiese geweld aangemeld, wat byna dubbeld is van 
die 43 gevalle wat verlede jaar voorgekom het.

Gedurende die hoogtepunt van Swede se mi-
grantekrisis in 2015 is ‘n rekordgetal asielsoekers 
(163 000) die land binnegekom. Dit het die Migrasi-
eraad genoodsaak om ekstra personeel in diens te 
neem om die aansoeke te verwerk. Maar vandag, 
twee jaar later, is daar nog 85,000 onverwerkte aan-
soeke.

Om homself uit die penarie te red, het die Migrasi-
eraad ‘n verklaring uitgereik waarin daar gesê word 
die voorvalle van teistering is die gevolg van ‘gefrus-
treerde’ persone wat moet wag dat hul aansoeke 
nog verwerk moet word.

Maria Johansson, ‘n werkomgewingsspesialis by die 
Migrasieraad, het nou ‘n verslag opgestel oor die ro-
etine wat in sulke situasies gevolg moet word.

“Baie van die voorvalle behels gefrustreerde aan-
soekers wat nie in staat is om hulself op ‘n mooi 
manier uit te druk nie, het sy aangevoer en by-
gevoeg dat dit glad nie ‘n beduidende bedreiging vir 
die Raad is nie.

Die ruggraatlose witman het maar weer, soos altyd, 
die knie voor die barbaar gebuig en hy sal daarmee 
aanhou totdat daar nie meer ‘n knie is om te buig 
nie!

Sy leuse is mos: “Welkom in ons huis! Neem die 
hoofslaapkamer! Vat ons dogters! Verbaster en teel 
ons uit ons ras en toekoms!”

WAAR HET DIE OORGAWE BE-
GIN?
Die toestand waarin ons vandag verkeer, kan seker 
op verskillende maniere beskryf word, maar hoe jy 
ook al daarna kyk, dit is (was) ’n proses van bloed-
lose verowering. Nou kan u dadelik vir my vra ... wie 
was die veroweraar?

’n Mens kan seker by verskeie punte in ons gesk-
iedenis begin om hierdie vraag te probeer beant-
woord. Tog is die datum 24 Oktober 1974 vir ons van 
groot belang wanneer jy die huidige toestand wil 
beoordeel.

Dit is op hierdie dag dat Suid-Afrika se ambassadeur 
by die Verenigde Volke, mnr. Pik Botha, in die Veilig-
heidsraad opgestaan en feitlik vir die VVO gesê het 
ons vra verskoning dat ons anders as die res van die 
wêreld is, ons vra verskoning omdat ons in Suid-Afri-
ka ’n toestand het waarin diskriminasie tussen Blank 
en Nie-blank bestaan, maar ons gee die versekering 
dat ons daarvandaan sal wegbeweeg met al die mid-
dele tot ons beskikking.

Wat mnr. Botha daardie dag aan die Veiligheidsraad 
gesê het, is dat Suid-Afrika altyd in die ongelyk was. 
Die buitewêreld het nog altyd gelyk gehad; ons was 
verkeerd.
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Hierdie daad het sy weerklank in die Suid-Afrikaanse 
Parlement gehad toe mnr. Vorster in die Senaat 
verklaar het dat Suid-Afrika by die kruispad aange-
land het en dat hy moet kies tussen oorlog en vrede.

Hierdie daad was in die werklike sin van die woord 
die Suid-Afrikaanse regering se kapitulasie, sy be-
tuiging dat hy nie die stryd teen die magte van buite 
gaan voortsit nie. (Mnr. Jaap Marais — 23 April 
1977).

Pik Botha se verklaring in Beeld van 16 Januarie 
1978, nadat die regering waarvan hy lid was, die 
1977-Skikplan van die VVO aanvaar het, verswyg. 
Volgens Beeld het Pik gesê: “Ons het voldoen aan al-
les wat die VVO aanvanklik van ons gevra het” Pik Bo-
tha het alles wat toegegee is, soos volg uiteengesit: 
“Die belangrikste is dat ons ons verbind het tot on-
afhanklikwording vir Suidwes voor 1978; om die ge-
bied as ŉ eenheidstaat onafhanklikheid te gee; om 
alle diskriminasie op grond van kleur te verwyder; 
om toe te laat dat ŉ grondwetlike vergadering verk-
ies word op die grondslag van een mens, een stem 
en om die sogenaamde politieke gevangenes te laat 
ondersoek deur ŉ paneel van regsgeleerdes om vas 
te stel of hulle werklik politieke gevangenes is.”

Nadat Pik Botha in 1974 die VVO meegedeel 
het dat dit Vorster se beleid is om “weg te be-
weeg van diskriminasie” het die SAUK luidkeels 
aangekondig: “Suid-Afrika het die skaal onget-
wyfeld in sy guns laat swaai”. Kan daar ’n grot-
er bespotting van die werklikheid wees? Maar 
dis so aangebied om die luisteraars te verwar. 
  Algaande het die Vorsterbeleid, om die buiteland 
tevrede te stel, juis die buitelandse druk op Suid-
Afrika verskerp.

SIENER: VIER PERDE SAL NOG 
GALOP IN AFRIKA

Ter aanvang wil ons net noem dat daar pas in die 
media berig is dat Kannaland, Knysna en Bitou in 
die Eden-distriksmunisipaliteit net water het vir drie 
maande of selfs minder. Kannaland sluit natuurlik 
plekke in soos Ladismith en Calitzdorp. 

Almal is reeds daarvan bewus dat Kaapstad en 
omgewing op die oomblik ‘n waterkrisis beleef soos 
nog nooit in sy geskiedenis nie. Die Weerburo het 
ook gewaaqrsku dat 2017 se droogte erger sal wees 
as dié van 2016 en dat daar nóg minder reën gaan 
val!

Siener van Rensburg het hierdie twee droë somers 
na mekaar vooruitgesien, en hy het ook gesê die 2de 
een sal erger wees as die eerste.

In verband hiermee het hy kort voor sy dood in 1926 
gesê daar moet nog Vier Perde bo in Afrika ry. Die 
nasies maak oorlog en daar is groot droogte (dis die 
eerste perd); hulle saai nie en oes nie; dan kom daar 
hongersnood (die tweede perd).

Dit was in 1984-85 toe meer as ‘n miljoen Ethiopiërs 
weens hongersnood gesterf het.
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Daarna, sê hy, maak hulle weer oorlog (die derde 
perd). Hulle plant nie, en  begin weer om dood te 
gaan van die honger.

Volgens CNN  staar 8,5 miljoen Ethiopiërs en ander 
swartes in Afrika, veral in die Suide van Somalië hier-
die somer die ergste hongersnood in sy geskiedenis 
in die gesig. Daar word feitlik geen reën vir daardie 
gebiede voorspel nie. Sowat 700 000 kinders is op 
hierdie oomblik reeds besig om van honger en dors 
te sterf.

Siener beskryf vir ons Op 6 Maart 1919 hierdie 
hongersnood (wat ook in Suid-Afrika sy tol onder die 
swartes gaan eis) soos volg:

“Ek sien daar is jong mielies op die land en hulle gee 
saad. Maar toe kom daar vuilgoed op en neem die 
mielies in. En nadat die mielies weggeraak het, lê 
daar mensgeraamtes.

In verband hiermee het Siener aan mnr. Boy Muss-
mann gesê: Omdat ons volk op hul leiers se vlees-
like arm gesteun het en hulle verafgod het, gaan God 
elke soort ellende en ramp oor hulle bring - behalwe 
hongersnood...

Daardie geraamtes wat hy sien lê het, kan dus nie 
dié van sy eie volksgenote wees nie.

Eers hierna sien hy die vierde perd bo in Afrika ry. Dis 
‘n Aaklige pes waaraan soveel miljoene gaan sterf 
dat die lyke nie begrawe kan word nie.

Oorloë en hongersnood teister Afrika reeks dekades 
lank. Ebola het ook al sy gesig daar gewys; maar van-
jaar het builepes einde Augustus op die eiland van 
Madagaskar uitgebreek en tot dusver reeds 124 lew-
ens geëis.

In Augustus het ‘n man gesterf wat ‘n busreis van 
meer as 500 kilometer na die hoofstad Antananarivo 
wou maak. Sedertdien is honderde ander mense be-

smet en versprei die siekte teen ‘n al hoe vinniger 
tempo.

In die hoofstad Antananarivo is daar nou reeds 
amptelik honderde mense siek; In totaal kan daar 
reeds duisende gevalle op die eiland voorkom, maar 
daar is nog geen syfers oor die die voorkoms in die 
binneland beskikbaar nie. Na raming is sowat ‘n vy-
fde van die land geraak, veral in die groot bevolking-
sentrums aan die kus.

Daarbenewens is twee soorte van die plaag intus-
sen geïdentifiseer. Die eerste in wat bekend staan as 
boskoors. Wat tussen 75 en 200 miljoen lewende in 
die Middeleeue in Europa geëis het, en ook grootliks 
verantwoordelik is vir ‘n aantal sterftes. To 60% van 
besmette mense kan sterf as hulle nie betyds behan-
del word nie en soms binne 24 uur.

Die tweede weergawe val die longe aan en is net so 
dodelik. Laasgenoemde variant versprei baie maklik 
wanneer siek mense met ander in aanraking kom.

Die regering en die Wêreldgesondheidsorganisasie 
het addisionele dokters en medisyne na die groot 
stede gestuur, en veldtogte vir voorkoming is van 
stapel gestuur. Skole en universiteite is gesluit en ge-
vangenes kan nie ‘n besoek vir die toekoms ontvang 
om die verspreiding van die siekte te voorkom nie.
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Builepes is endemies aan die Indiese Oseaan-eiland 
waar die jaarlikse seisoen van September tot April 
strek. Die seisoen het egter vanjaar vroeër begin 
en baie meer mense is geraak. ‘n Professor aan die 
Londense skool vir higiëne en tropiese medisyne, 
Brandon Wren, sê vanjaar se uitbreking is ernstiger 
as gewoonlik en die meer as duisend gevalle wat 
reeds aangemeld is, is heelwat hoër as gewoonlik. 
Wren sê verder dit wil voorkom of ‘n ander vorm van 
dié dodelike siekte oorgedra word en dat dit meer 
oordraagbaar is as in vorige jare.

Dr Ashok Chopra, ‘n professor in mikrobiologie en 
immunologie aan die Universiteit van Texas, het aan 
The Sun Online gesê dat die krisis in Madagaskar nog 
nie sy hoogtepunt bereik het nie.

Die plaag het reeds internasionaal versprei en daar 
is vrese dat dit verder kan versprei. 

Hy het gewaarsku dat dit moontlik was dat die dode-
like plaag verder in die streek beweeg, gegewe die 
gereelde vlugte wat binne- en buiteland toe gaan.

Nege lande, insluitend vakansiebestemmings, is 
reeds gewaarsku dat die plaag daarheen kan ver-
sprei. Die lande sluit in Comore, Ethiopië, Kenia, 
Mauritius, Mosambiek, La Reunion (Frankryk), Sey-
chelle, Suid-Afrika en Tanzanië.

Dr Chopra sê voorts: “As hulle korter afstande reis 
en hulle nog in die inkubasieperiode is, en hulle het 
die pneumoniese vorm, dan kan hulle dit na ander 
plekke versprei. Ons wil nie ‘n situasie hê waar die 
siekte so vinnig versprei word nie, dit raak buite be-
heer.

“Die meeste gevalle in die verlede was van die bu-
boniese plaag, maar as jy na hierdie besondere uit-
braak kyk, is 70 persent van die gevalle ‘n pneumo-
niese plaag, wat die dodelikste vorm van die siekte 
is.

“As behandeling nie in ‘n baie kort tydjie gegee word 
nie, sterf die slagoffers.”

Plaagsimptome sluit in skielike koors, kop en lyf-
pyne, braking en naarheid.

Dr Chopra het gesê dit versprei “baie vinnig”, soos 
gesien kan word deur die aantal gevalle in Mada-
gaskar wat binne ‘n week verdubbel het.

DIE 3DE WO

Siener-visioen: 8 Des. 1918 — Ver in die Noorde 
staan ’n rooi bul (Rusland of China) soos ‘n bul wat 
wil baklei.

Toe kom ’n witrugbul (Amerika) van die Westekant 
af na die Ooste en sy horings is baie skerp (sy weer-
mag is gereed en goed gewapen). As twee bulle me-
kaar uitdaag is dit onvermydelik dat hulle aan me-
kaar gaan spring!

In die media word daar dikwels bespiegel dat ’n 
oorlog tussen die VSA en Noord-Korea die 3de WO 
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kan begin, maar volgens Siener wil dit eerder lyk of 
Amerika en Rusland of Amerika en China daarvoor 
verantwoordelik wees.

In ’n ander gesig het hy vir ons ‘n moontlike tydsone 
van die oorlog gegee, toe hy gesê het hy sien die 
soldate in Europa dra dik warm jasse. Die Europese 
winter lê nou voor die deur.

Amerika het in Julie reeds begin om 230,000 Ameri-
kaners uit die Suid-Koreaanse hoofstad Seoul te on-
ruim, ter in voorbereiding van ‘n moontlike konflik 
wat kan uitbreek, het ‘n gewese CIA-lid op sy Wêrel-
doorlog 3 webblad gesê.

Nadat die tweede Noord-Koreaanse vuurpyl on-
langs oor die See van Japan afgevuur is, het presi-
dent Donald Trump te kenne gegee dat hy gereed is 
om militêr op te tree. Volgens Noord-Korea en Japan 
was die toetsmissiel ‘n ICBM wat in staat is om die 
Amerikaanse staat van Alaska te tref. 

Die meeste kernmagte van die supermoondhede 
se aanvalswapens is nou neutronbomme, omdat ‘n 
oorlog met ander kernwapens byna seker sal lei tot 
die vernietiging van ons planeet.

Diplomatieke druk en vergeldingsanksies van die 
VN-Veiligheidsraad het vir baie jare geen effek op 
die Kommunistiese Noord-Koreaanse regime gehad 
nie. En volgens kenners beskik hierdie regime van-
dag oor tussen 10 tot 20 kernbomme waarmee Kim 
Jong-un Amerika met interkontinentale missiele kan 
uitskakel; en hy dreig steeds om die Verenigde State 
heeltemal te vernietig. Amnerika kan dus ‘n besluit 
om eerste aan te val.

Maar die groot vraag is of Rusland en China, Noord-
Korea se bure, daarmee gaan saamstem. Volgens 
InfoWars is daar ‘n scenario waar Noord-Korea ‘n 
(kern) vuurpyl op Japan kan laat ontplof, en China 
dan besluit om Japan as ‘n voorsorgmaatreël aan te 
val. Indien dit sou gebeur, sal Amerika dadelik by die 

oorlog betrek word en sodoende sal die witrugos en 
die rooi bul aanmekaarspring.

Die Russiese president Poetin blyk die grootste be-
grip van militêre optrede te hê en het die Noord-
Koreaanse kernprogram ‘n ‘direkte bedreiging’ ge-
noem wat tot die Derde Wêreldoorlog kan lei.

Die gevolg van al hierdie toenemde spanning is dat 
Amerikaners nou links en regs bomskuilings koop.

“Dis gekheid; ek het nog nooit so iets gesien nie!” sê 
Ron Hubbard, president van Atlas Survival Shelters 
in Montebello, Kalifornië. Vanjaar het hulle al meer 
as 1 000 skuilings verkoop, teenoor 10 in 2011 toe 
hulle dit begin bemark het.
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Hulle neerslagskuilings, wat jou na ’n kernontploff-
ing teen radioaktiwiteit beskerm, gaan een van die 
dae “so algemeen wees soos bakkies in Texas en 
Mercedesse in Kalifornië”, reken hy.

“Dis Noord-Korea se skuld. Kim Jong-un en Trump 
se dreigemente maak Wêreldwyd opslae,” se Ron. 
Tot Japannese druk op hul nommer. In dié land het 
sommige maatskappye se verkope van bornskuilings 
verdriedubbel. Volgens kenners kan ’n missiel van 
Noord-Korea Japan tref 10 minute nadat dit afge-
vuur is.

Ron se bunkers kan jou van R130 000 tot R1,3 miljoen 
kos. Die skuilings word 6 In ondergronds gei’nstalleer 
en jy kan tot ’n platskerm-TV, sonpanele en hoeteg-
nologietoestelle insit. Die duurder weergawes het 
selfs ‘n waskamer.

Wat Suid-Afrika betref, het Siener gesê die oorlog 
sal al goed op dreef wees voordat óns dinge begin. 
Hy sien ook ons maak reg vir ‘n verkiesing wat nie 
gaan plaasvind nie. Die volgende verkiesing is eers 
in 2019. 

Maar die politiek is op die oomblik uiters onstabiel, 
en sou Zuma sy pos moet verlaat, is ‘n burgeroorlog 
ons voorland en sal die verkiesing waarskynlik ook 
nie kan plaasvind nie.

GEBED VIR MY BOEREVOLK
Die onderstaande gebed vir ons volk het ons van ‘n 
vriend ontvang.

Dit roep vanuit die binnekamer van die hart tot in 
die troonsaal van sy Majesteit. Kosbare woorde wat 
nie net pleit om vergifnis en genade nie, maar ook 
vra vir troos en vertroosting. 

Ter inleiding skryf hy: Ek wil graag net eers so bietjie 
agtergrond gee oor die gebed. Die vorige Sabbat 
tydens my stiltetyd het daar ’n geweldige behoefte 
in my hart ontstaan om spesiaal vir ons Boerevolk te 
bid. Die nood van ons volk is so groot en ek dink dat 
ons seker baie naby aan die laagste punt is wat die 
volk ooit in sy geskiedenis was. Die volk is verslaan 
deur sy eie hebsug en boosheid.

Tydens my gebed vir die volk het ek die krag van die 
Heilige Gees in my hart ervaar om die gebed te rig 
en die woorde te spreek tot die troon van die Al-
magtige, Lewende, Elohim. Ja, ek het miskien die 
woorde uitgespreek maar dit is aan my gegee deur 
die krag van die Gees van YHWH. Die woorde was 
vir my aangrypend en ek het dit neergeskryf sodat 
ek dit nie sou vergeet en kon deel met ’n paar mede 
volksgenote.

Ek is so dankbaar dat te midde van die donker nag 
waarin ons as volk verkeer kan ons tog ons aangesig 
wend tot die Almagtige en Hy sal luister na die sme-
kinge van ons hart, maar dan sal ons moet kom en 
die saak uitmaak met Hom. Ons sal ons moet bekeer 
van ons verkeerde weë, slegs dan sal Hy ons paaie 
weer gelykmaak.

Ons is ’n afgesonderde volk vir Hom en ons sal so 
moet begin leef as ons wil oorleef.

Gebed

Dierbare Vader YHWH, Majesteit van alle Heer-
likheid en Genade. Wil U vandag U oor neig tot 
die smeekgebede van U dienskneg. Vader, ek 
wat maar ’n nietige stoffie van U skepping is, 
maar wat U opgehef het deur U grote genade 
om voor U Almag te mag verskyn.

Vader, waarmee sal ek U vereer? Watter of-
fers sal ek aan U bring. Goud en silwer, die 
het ek nie, maar wat sal dit baat, want U het 
die skatkamers van die aarde daarmee gevul 
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asof dit stof is. Diere-offers die verlang U nie. 
Die woorde van my mond is nie in staat om U 
grote Almag en Heerlikheid te besing nie.

Al wat ek kan offer YHWH is ’n sondige en ge-
broke hart. Wil U dit neem en dit nuut maak. 
Gee my ’n hart van vlees en neem die hart van 
klip van U dienskneg weg sodat ek U in opregt-
heid en met ’n volkome hart U kan liefhê en 
dien.

Abba Vader wil U vanoggend genade betoon 
met U dienskneg en U Boervolk wat U uitverk-
ies het. YHWH, U het ons voorvaders gegryp 
uit Europa toe die vervolging teen U volk in 
felheid toegeneem het. U het die kosbare loot 
van U wingerd kom plant aan die Suidpunt van 
Afrika. U het ons versorg sodat ons kon groei 
tot ’n pragtige wingerd in U boord.

Ja, Vader, U moes soms die wingerd snoei en 
van die wilde lote uitsny sodat ons kon vrug 
dra vir ons Meester.

Maar vandag Dierbare Koning, verkeer ons in 
groot benoudheid, want die wilde wese van die 
veld het die muur om die wingerd afgebreek 
en kap al die lote af. Die jong lote word ver-
trap onder die voete van die barbaar. Die jong 
vruggies word geplunder en op die grond gew-
erp. Daar is geen respek vir die lewe van oud 
of jonk. Die ou man en vrou word met geweld 
neergewerp. Die jonge dogter van U volk word 
verneder en verkrag deur die boosheid wat 
in die nag wandel. Die jongman word sy krag 
ontneem en word neergevel in ongekende 
wreedheid.

Majesteit! Genadige Ewige Alleenwyse Elo-
him, sien ons aan in genade.

Red ons Vader, want U kinders is besig om te 
vergaan. U volk roep met ’n luide stem na hul 
Verlosser.

Die slaapplekkie van die Dogter van Sion in die 
koel komkommer tuin word ’n woesterny ge-
maak, die heining van U tuin word platgemaak 
en die wilde wese van die veld baljaar met 
geweld op U volk.

O, Majesteit, ja verseker verdien ons die straf 
wat oor ons gebied is, want U volk het ’n trotse 
en verwaande volk geraak wat vêr wegged-
waal het van hul Herder. Ons het dit wat sui-
wer was voor die varke en die honde gewerp. 
U volk het ooreenkomste gesluit met dié wie 
dit uitdruklik verbied is.

Die volk het begin om die gode van ’n bose volk 
aan te hang en hul te dien.

Ons eersgebore reg het ons verruil vir die af-
gode van ’n bose wêreld.

Majesteit YHWH, vind genade in U hart vir U 
geliefde, ons was ontrou aan U, maar verwerp 
ons nie vanweë ons oortredinge nie. Wil U dat 
ons die verbond sal vernuwe. Dat ons sal ter-
ugkeer na U met ’n opregte hart. Vergewe ons, 
ons menigvuldige oortredinge, ons ongehoor-
saamheid aan U Torah.

Vader ons is so jammer vir die hartseer en pyn 
wat ons U aangedoen het. Vanweë ons eie 
keuse het ons onsself gedompel in ’n put van 
diepe droefheid en donkerte, ons het die be-
soedeling aangegryp en die afgode van ’n bose 
wêreld gedien. Die leuenpredikers het van hul 
verhewe preekstoele vir die volk gelieg en hul 
mislei. Hul het hulle gelei soos slagvee na die 
slagplaas.
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Ons smeek U om genade en barmhartigheid 
vir U dienskneg en U diensmaagd. Laat ons 
kom en die saak regmaak met U Koning van 
alle Heerlikheid. Vergewe ons, ons oortredinge 
want dit het soos ’n berg skeiding gemaak tus-
sen ons en U. Wil U in U groot genade hierdie 
berg van oortredinge wegvee, wil U daar nie 
meer aan dink nie.

Laat U volk hulself voor U aangesig veroot-
moedig Vader.

Dink nie meer aan ons oortredinge en neem 
hier plaag wat U wingerd vernietig en U kom-
kommer tuin verwoes weg van U volk. Laat ons 
weer vir U ’n gehoorsame volk wees sodat ons 
genade en barmhartigheid uit U hand kan ont-
vang.

Vader YHWH help ons om vandag vir ons me-
devolksgenoot lief te wees, dat ons mekaar 
se laste sal dra en die hand van ondersteun-
ing sal uitstrek na hul wat om hulp roep. Help 
ons om U vandag te dien soos die bruid haar 
Bruidegom dien en liefhet sodat ons in gehoor-
saamheid sal luister na U stem van lering en 
vermaning.

Gryp vandag U Boervolk aan Vader en betoon 
barmhartigheid en genade aan ons te midde 
van die stryd wat ons voer om oorlewing. 
Maak ons standvastig in ons geloof in U, sodat 
ons nie sal wankel in die donker van die nag 
wat oor U volk gekom het nie.

Maak ons rein van hart en hande en gee ons 
die krag om standvastig te Bly, al moet ons ly 
ter wille van ons geloof en liefde vir U.

Luister vanoggend na die smeekgebed van U 
dienskneg YHWH en wil U, U iefde, genade en 
barmhartigheid oor my en my Boerevolk ge-
bied. Amen

DIE VLAGLIED
Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra: 

Wat beteken jou vlag dan, Suid-Afrika? 

Ons weet hy’s die seël van ons vryheid en reg 

Vir naaste en vreemde, vir voorman en kneg; 

Die pand van ons erfnis, geslag op geslag, 

Om te hou vir ons kinders se kinders wat wag; 

Ons nasie se grondbrief van eiendomsland,  

Uitgegee op gesag van die Hoogste se hand. 

Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra,  

Die vlag van ons eie Suid-Afrika!
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