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SO LYK DIE EINDE VAN DIE DAE
“En hy het geantwoord: daar nie sal nie meer onderskeiding
van rasse wees nie; ook sal hulle nie die suiwerheid van hul
ras handhaaf nie. manlik wees nie....

REGSGELEERDE OP DIE OORLOGSPAD
RUSTENBURG MYN KNOU
GROEI NUWE TANDE
EN MEER...
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VAN DIE
REDAKTEUR
Verraad teen die blankes van Suid-Afrika is reeds in
tagtigerjare beplan. Lank voordat De Klerk die land
weggegee het aan die swartes het hy al geweet hy
gaan dit doen. In sy toesprake het hy die ‘noodsaaklikheid’ van ‘n bloedlose oorgawe bevorder en so die
volk gebreinspoel en mislei.

het self aan hom gesê: “Bevry my haters en lewer
my volk aan hulle uit!”)
Constand Viljoen het in die politiek beland omdat
die regses hom glo gesmeek het.
Pik Botha het ontken dat ons in Angola gekapituleer
het, óf dat ons oor kernwapens beskik.

Hier volg ‘n kort uiteensetting van hoe dit gedoen is:

Die probleem met liegbekke in die politiek is dat
geheime dokumente die een of ander tyd gedeklassifiseer word. En ons is dankbaar dat die Wilson
Instituut van die gedeklassifiseerde dokumente uit
1989/90 van Suid-Afrika se korrespondensie met die
VSA en die Verenigde Nasies bekend gemaak het.
Gedurende 1989 word ‘n omvattende verslag
voorgelê deur Militêre Intelligensie oor die oorlog
in Angola tussen Suid Afrika/Unita en Kuba/Fapla.
Hieruit blyk dit dat Kuba en Fapla so te sê verwoes
is deur veral die gebruik van Suid Afrika se G5 en

FW d Klerk, Pik Botha, Dawie de Villiers, Herbert
Beukes, Evans en Constand Viljoen het lank voor 2
Februarie 1990 reeds geweet van die oorgawe aan
die ANC.
Ons kernvermoë is afgetakel en ons troepe doelbewus onttrek aan Angola omdat dit ‘n verleentheid vir
Kuba geword het.
De Klerk het kort vóór 2 Februarie 1990 glo ‘n ‘Damaskus-oomblik’ beleef en toe die ANC ontban. (God
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G6 155 mm artillerie. Teen September/Oktober
het Fapla en Kuba reeds sowat 10% van hulle hele
gevegsmag verloor. Tog is die indruk geskep dat SuidAfrika die wind van voor kry in Angola. Die verslag
aan die VN het gewys dat Fapla nie sal staande bly in
Angola nie en dat Rusland en Kuba gevaar loop om
in ‘n ernstige internasionale verleentheid te beland.
Op 17 November 1989 skryf Richard Carter aan Herbert Beukes na aanleiding van ‘n vergadering wat op
14 November gehou is “DAT DIE OORGAWE AAN DIE
ANC” Krygkor genoodsaak om af te sien van SA se
kernwapens en dit sal moet vernietig. Maar omdat
Wynand de Villiers polities daarteen gekant was, is
daar toe besluit om eerder met die meeloperdaarom moet daar eerder met Waldo Stumpf gepraat
word, wat gewillig was om in die verraaier-span te
dien. Volgens hom kon die bestaande wapens binne
‘n jaar vernietig word sodat daar geen spoor daarvan
gevind sou word nie. Daar is toe voorgestel SA gee
voor dat hulle wel die vermoë het om wapens te
maak, maar dat hulle nooit kernwapens gehad het
nie.
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van De Klerk sal ondersteun met die ondertekening
van ‘n kernvrye verdrag.
In ‘n 1993-verslag word bevestig dat SA se kernkragprogram in opdrag van die regering gedurende November 1989 gestop is en dat die ses toestelle vernietig sou word. Op 26 Februarie 1990 het De Klerk
opdrag gegee dat die toestelle afgetakel en vernietig
moet word. Alle dokumentasie oor die aftakeling is
vernietig en net enkele komponente is behou. Gedurende die tydperk 26 tot 30 Julie 1990 is die toetsskagte in die Kalahari met sement verseël.
Eers op 24 Maart 1993 lig FW de Klerk die Parlement
in dat die regering die kernkragprogram gestop het
– vier jaar nadat hy reeds opdrag daarvoor gegee
het en dit reeds so oorgedra is aan die Verenigde
Nasies en VSA “in afwagting van ‘n ANC-oorname”.
In ‘n brief van TJ de Waal, die uitvoerende hoof van
Krygkor, aan Rusty Evans van die Departement van
Buitelandse Sake word verwys na ‘n vergadering
met Yitshak Rabin, die Israeliese minister van verdediging waartydens hy ingelig is van die vernietiging
van die wapens en waarin Rabin aangemoedig word
om bande met die ANC aan te knoop. ‘n Sinsnede uit
hierdie brief is baie belangrik: “Die gesprek raak ook
aan die toetrede van Genl Viljoen (wat Rabin persoonlik ken) tot die RSA politiek”.
Uit hierdie dokumente kom ‘n paar baie belangrike
dinge na vore:
●● Dat De Klerk en Pik Botha nie tydens die voorafgaande Bosberaad hulle Damaskus-oomblik gehad het vir De Klerk se toespraak van 2 Februarie
1990 nie, maar dat hulle inderdaad reeds sedert
1988/89 AKTIEF betrokke was om die mag aan
die ANC oor te dra.

Waldo Stumpf

In Maart 1990 sirkuleer daar ‘n ‘Uiters Geheime’ dokument van Pik Botha se Departement van Buitelandse Sake dat die vyf frontliniestate, Mosambiek,
Angola, Zimbabwe, Namibië en Zambië die regering

●● Dat De Klerk en Botha baie deeglik bewus daarvan
was dat die SA Weermag besig was om Kuba en
Fapla in Angola te vernietig en dat hulle dus die
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konflik moes stop, anders sou daar geen rede
wees tot oorgawe aan die ANC nie.
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Destyds as Judas Iskariot is hy ná sy verraad met so
‘n diep skaamte en bittere berou oorval dat hy die
30 sikkels silwer aan sy meesters loop teruggee het
en homself daarna opgehang het. Maar in die 2 000
jaar wat verloop het, het Judas de Klerk geen benul
meer wat die woorde skaamte of berou beteken nie.
Inteendeel, hy is so meegevoer deur sy ‘roemryke
verraad’ en sy 38 miljoen sikkels silwer dat hy met
trots aan die hele wêreld verkondig: “Sowaar as
God, ek sal dit wéér doen!”

●● Dat Constand Viljoen lankal betrek was om die
SA politiek te betree, verkieslik as ‘n sogenaamde
regse om teenstand te ondermyn.
●● Dat al hierdie planne reeds sedert 1989 bekend
was aan Pik Botha se vertroulike amptenare binne
Buitelandse sake soos Rusty Evans, Moolman en
Beukes en dat daar stelselmatig ontslae geraak is
van persone soos o.a. Wynand de Villiers.

SO LYK DIE EINDE VAN DIE DAE

●● Dat De Klerk, Pik Botha en Dawie de Villiers reeds
voor die algmene verkiesing van September
1989 besluit het dat die oorgawe aan die ANC ‘n
gegewe is en dat hulle DOELBEWUS hulle eie partylede en die kieserskorps belieg het. Daarna het
hulle in Maart 1992 voortgegaan om blatant vir
die kieserskorps te lieg tydens die Referendum,
wel wetende dat hulle reeds die SA Weermag
ontman het en alle kernwapens laat vernietig het
vir die oorgawe. Dat Constand Viljoen se toetrede
tot die regse politiek reeds ‘n gegewe was om die
regse teenstand te ondermyn.
●● Dat ons sogenaamde ‘vriende’ in die VSA en Israel klaar ingelig was oor die oorgawe aan die ANC
en dat die Verenigde Nasies ten volle op hoogte
was en help beplan het aan die leuen.

In die “Kolbrin Bybel” vind ons die volgende belangrike stelling deur die Messias t.o.v. die einde van
die dae.

In 2 000 jaar het Judas Iskariot niks verander nie.
Destyd het hy sy eie ‘Broer’ aan die vyand uitgelewer. In 1990 het hy dit onder die skuilnaam Judas de
Klerk wéér gedoen:

Die vraag is aan Hom gevra: “Sê my goeie Meester,
wanneer sal die einde wees?”
En Hy het geantwoord: “Die einde sal wees wanneer
die mans nie meer soos broers teenoor mekaar sal
wees nie; en hulle sal ook nie meer manlik wees nie.
Vroue sal wees soos mans en mans soos vroue. Owerspel sal nie veroordeel word of hoerery nie; daarom sal dit floreer. Mans sal nie meer hul geboorteland erken en waardeer nie en daar nie sal nie meer
onderskeiding van rasse wees nie; ook sal hulle nie

“Sluit geledere saam met die Nasionale Party. Ons
vra: skenk ons u vertroue, ons sal u nié in die steek
laat nie ... Ek wil gaan onderhandel om juis te beskerm wat beskermingfwaardig is, om juis stabiliteit te
verseker, om juis oorheersing te voorkom ... Wat aan
almal ‘n plek onder die son sal gee, wat géén groep
bo ‘n ander bevoordeel nie...”
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die suiwerheid van hul ras handhaaf nie. Vaders sal
nie vereer word nie, ook die moeders word nie gerespekteer nie, en kinders sal opgevoed word om wederstrewig te wees. Perversie sal aangemoedig word
en misdadigers sal die wet bespot. Daar sal bloedskande en verkragting wees en dit sal onveilig wees
om in die strate te loop.
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aan belangwekkende getuienis vir die Boeremaglede nie. Hier dink ons veral aan die skokkende bevindings van prof. Hercules Booysen. Hy is ‘n voormalige professor in die Regte by Unisa, en het vir twee
van die Pretorius-broers, Johan en Wilhelm, in die
Boeremagsaak verskyn.
Prof. Booysen het in sy finale betoogshoofde dit
duidelik uitgespel dat “die polisie ŉ prominente rol
gespeel het in die sogenaamde beplanning van ŉ
staatsgreep deur die sogenaamde Boeremag”. Hy
het dan ook verskeie voorbeelde uit die oorkonde
aangehaal wat daarop dui dat “polisie-agente
deurentyd ŉ deurslaggewende rol in die verloop van
die totstandkoming en die uitbouing van die sogenaamde staatsgreep gespeel het”. Hy het dit ook
beklemtoon dat die staat, in effek, deur middel van
sy agente en polisieorgaan deelgeneem het aan die
kranksinnige beplanning om homself omver te werp.

“Vloede, hongersnood, droogtes en aardbewings sal
dood en vernietiging saai. Vreemde siektes sal die
mense tref en daar sal ’n ontkenning van God wees.
Babas sal in die moederskoot gedood word. Mans se
begeerte sal na die vroue van ander mans wees en
die huwelik sal sy betekenis verloor. Vroue sal onkuis
en met bedrog in hul harte na die huweliksbed gaan.
Hul mans sal verneder word, en die spot van ander
mans moet verduur. Priesters sal hulle altare verontreinig met hulle onreinheid, en vir die heersers sal
daar geen respek meer wees nie.

Professor Booysen se bevindinge het selfs in die
buiteland opslae gemaak, maar ons geagte regter
Eben Jordaan wat die saak behartig het, moes in sy
vonnisoplegging daarvan vergeet het, want hy het
dit glad nie eens aangehaal óf daarna verwys nie.

“Dit is nie God wat die einde van die dae bepaal
nie, maar mens wat leef asof hy vir homself ’n put
grawe…”
Hierdie profetiese woorde is in ons dag bewaarheid.
Let op dit is die mens wat die oordeel oor homself
bring – wat jy saai wat jy maai. Dit sluit ook die storie
van genade uit wat beteken dat jy ontvang dit wat
jy nie verdien nie. Jy kan geensins ŉ reg opeis wat
jy nie verdien het nie en om iets te verdien, vereis ŉ
daad en nie net geloof nie.

Selfs die ANC-mondstuk, Rapport, het breedvoerig
oor prof. Booysen se aantygings berig en ook gesê
dat polisie-spioene glo bewyse geplant het en Boeremaglede uitgelok en aangehits is om misdrywe te
pleeg.

REGSGELEERDE OP DIE OORLOGSPAD

Volgens ‘n onlangse Facebook-skrywe van prof.
Booysen sal hy nie toelaat dat die stof oor die Boeremagsaak gaan lê nie. Hy stel dit so: “Ongeag wat my
regskollegas voel en sê, ek gaan nie dat Suid-Afrika
wegkom met ‘n verhoor wat omtrent elke bepaling
in die menseregteaktes wat die ANC-regering self
aanvaar het, verbreek nie, nie as ek dit kan verhelp
nie.”

Sover ons kennis strek, was daar in die uitspraak van
die Boeremagsaak geen of weinig aandag geskenk

Maar dis nie al nie, as regsgeleerde is hy vas oortuig
daarvan dat sekere verraderlike blanke elemente

In ons Bybel word dit bevestig – dis jou dade wat jou
bestemming bepaal.
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in ons samelewing doelbewus besig is om ‘n volksmoord op hul medeblankes aan te hits. In een van
sy opstelle, ‘Op die weegskaal van Geregtigheid’
verwys hy juis na ‘n berig deur ene Marlise van der
Merwe, ‘n joernalis, dat ‘blankes grond van swartes
gesteel het en bly moet wees om nie geskiet te word
nie’. En sy gevolgtrekking is dat dit aanstigting tot
volksmoord is en hy het dit ook gemotiveer.
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volksmoord, is hy bereid om die presiese woorde te
ontleed teen die agtergrond van die talle moorde
op boere en indien dit op aanstigting neerkom, ‘n
klagstaat op te stel vir voorlegging aan die vervolgingsgesag en vir deurstuur aan die internasionale
strafhof.
Die probleem is, hierdie nonsens om blankes as
diewe te tipeer en om ‘n klimaat op te bou van
geweld teen Afrikaners en blankes sal slegs gestop
kan word deur aksies, nie deur blaf in die vorm van
die vra van verskonings en boikotte nie. Dit maak
ook nie saak oor wat die Suid-Afrikaanse howe
gaan doen met sodanige klagtes nie. As dit daarop
aankom, kla jy eenvoudig die regters ook internasionaal aan vir hulle regverdiging van ‘n staatsisteem
wat aanhitsing tot volksmoord duld en bevorder.

Verder verwys hy na onderwerpe wat nou weer op
Facebook verskyn, nl. Boikotaksies en Radio Jakaranda wat glo uitgesaai het dat ‘alle blankes diewe is’.
Hy meen dat boikotaksies soortgelyk is as ‘n foksterriër se blaf in die nag. Dit is noodsaaklik om te
waarsku dat daar dalk ‘n inbreker kan wees, maar
meer as dit is dit nie. Maar vir ‘n radiostasie om uit
te saai dat alle blankes diewe is, is lasterlik teenoor
alle blankes. Hy sê dat enige groep blankes ‘n groepsaksie teen die betrokke omroeper, sy hoof en die
radiostasie kan instel weens sodanige uitsending.

Dit gaan daaroor om die lewe internasionaal moeilik
te maak vir mense wat konstant blatante openbare
rassisme teenoor blankes en die Afrikaner uiter wat
op aanstigting van volksmoord neerkom. Swartes het
nie ‘n lisensie gekry deur meerderheidstem wat rassisme en volksmoord teenoor blankes juridies regverdig nie, ongeag wat hulle mag dink. Omtrent alle
volksmoorde in die geskiedenis het gepaardgegaan
met aanvanklike radioberigte en boeke wat die skuld
vir alles op ‘n bepaalde etniese groep plaas. Juridiese aksies teen individue wat hulle skuldig maak
aan die demonisering van minderhede word as een
van die belangrikste metodes internasionaal beskou
om sodanige aanhitsing hok te slaan.

(Ons sou graag wou sien dat alle blanke Afrikaanssprekende luisteraars sal meehelp om hierdie verradderlike ANC-saamprater se bek finaal te snoer!)
Dit is egter nie die lasterlikheid wat prof. Booysen
die meeste hinder nie, maar wel die potensiële volksaanhitsing teenoor die blankes. ‘n Blote halfgebakte verskoning vir sodanige optrede, is nie goed
genoeg nie, sê hy, nie indien die aktiwiteit binne die
omskrywing van aanstigting tot volksmoord val nie.
‘n Dief se goed kan jy vat. Diewe is ‘n euwel en moet
uitgeroei word. Afhangende van die konteks, kan
sodanige oproep neerkom op aanstigting van optredes teenoor blankes en boere. Hy meen dat enige
groep boere geregtig is om aksie te neem teen die
radiostasie, sy hoof en die betrokke omroeper.

Hy sê hy weet van geen openbare figuur of radiostasie wat in die ou bedeling ‘alle swartes’ as diewe of
moordenaars getipeer het nie of wat dit sou gewaag
het om dit te doen nie. En vra dan of so iets ooit
voorgekom het in die ou bedeling dat alle swartmense as uit die bose beskou is of dat daar gevra
is dat daar teen hulle opgetree moet word? Hy vra
die apologete vir die huidige stelsel om ‘n slag hulle
besmette hande in eie boesem te steek...

As daar enige groep is, en dit kan enige groep blankes of boere wees, wat bereid sal wees om ‘n klagte
te gaan lê by die polisie indien die gedrag neerkom
op die internasionale misdaad van aanstigting tot
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RUSTENBURG MYN KNOU
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As mens die syfers wat hierbo genoem is, in ag neem,
dan wonder jy net hoeveel ton goud, diamante en
edel metale die buitelanders reeds uit ons land gesteel het. Hulle trap op ons, verkleineer ons, lag ons
uit en vee ons van die tafel af om by ons rykdomme
te kom en ons mense is maar gedwee en tevrede as
hulle net ook ‘n werkie kan kry.

Oor die afgelope 10 jaar is Rustenburg geleidelik geknou deur werksverliese by die groot Impala Platinummyn. Ongelukkig het dit nie net swartes geraak
nie, maar ook blankes. Jaarliks is daar in die verlede
sowat 1 miljoen onse platinum uit die myn gehaal,
maar dit het geval tot 680 000. Ongeveer 31 000
mense werk by die myn op die oomblik en daar word
nou gepraat dat 2 500 van hulle moontlik hulle werk
gaan verloor omdat die myn nie meer winsgewend
is nie. Aandele in die myn het in die afgelope jaar
met 137c per aandeel geval.

Eintlik is ons in ‘n posisie waar ons niks hieraan kan
doen nie, maar dit verhoed ‘n mens nie om lekker
te kry as hierdie buitelandse diewe op hulle herrie
kry nie.
Toe Knysna afgebrand het (nege brandstigters is hieroor gevang -- almal kleurlinge) en baie van die groot,
duur huise verwoes is, het die Jode en buitelanders wat daarin gebly het na George en omliggende
dorpe uitgewyk en die proses van eis teen die Versekering begin. En dis net daar wat die spul ‘n skok
gekry het.
Hulle het geglo dat hulle huise tussen 4 en 20 miljoen
rand werd is, maar die werklikheid is dat die Versekering slegs die gebou verseker, nie die grond en ligging en plasing nie. Om ‘n huis te herbou beteken
nie dat die hele eindom vervang moet word nie. Dus
het R4 miljoen R1,2 miljoen geword en R20 miljoen
het R6 miljoen geword en die spul is sűűr!

Rustenburg Platinummyn

Die bestuur van die maatskappy onder Nico Muller
(CEO) sê dat die probleem lê by die volgehoue lae
metaalpryse in rande en voortdurende produksiekoste styging. Die bestuur is egter gerat om die werkers te inspireer tot beter prestasie in hulle werk.

Dit is nie net Knysna en Rustenburg wat geknou is
nie. Die droogte het baie groot verliese aan oeste
gebring en daar word verwag dat dit hierdie somer
groter gaan wees. Die regering kan altyd kos invoer,
maar die watervlakke in damme is kritiek en die
grondwatervlakke het ook gedaal. Die mens het elke
dag water nodig, en as dit nie reën nie, war dan?

‘n Mens kan net wonder hoe die bestuur van die myn
‘n massa swartes wat meer politiek in hulle koppe
het as werk, gaan inspireer tot beter werkverrigting.
Hulle gaan glo mag afskuif na die laer vlakke en dit
het glo reeds ‘n goeie uitwerking, maar met die afskuif van mag in hande onder die bestuur, bring op
die lange ook maar probleme.

Daar is dorpe waar daar al vir maande nie water is
nie en ander waar daar nie krag is nie. As mense nou
nog nie kan sien ons is op die afgly na die rioolslote
nie, dan is hulle blind. Die ergste is dat ‘n mens jou
nie werklik kan voorberei op hierdie soort ding nie.
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Jy kan maar net ‘n paar waterkanne aanhou en wag
en kyk wat gebeur.

diskoers deel te neem slegs indien hulle ‘dekades
van onderdrukking en ŉ institusionele agterstand’
van swart mense as die waarheid aanvaar?

BRIEF VAN ADV. JURG PRINSLOO VAN FN AAN BEELD

Ek is een van die ‘witmense’ wat siek en sat is vir
dekades se disinformasie oor wit Suid-Afrikaners,
en in besonder, Afrikaners, se ingesteldheid teenoor
ander rasse. Veral as dit versprei word deur ander
‘witmense’ of ‘Afrikaners’. Bewerings dat apartheid
ten doel gehad het om swart mense te onderdruk en
terug te hou, strook nie met my eie kennis en ervaring nie.

Wanneer ‘n mens Rapport en ander Media24 koerante lees, is dit duidelik hoe daar stelselmatig aan
gewerk word om ‘n skuldgevoel by die blankes en
meer spesifiek die Afrikaanssprekendes te vestig.

Onderdrukking? Is dit onderdrukking as een volk
vrywillig en vir sy eie rekening meer as vyftien miljoen hektaar van sy grondgebied wetlik toegeken
het aan tien ander inheemse volke van ŉ ander ras
as hul uitsluitlike eiendom? Onderdrukking as daardie selfde volk die inheemse volke uitgenooi het om
staatkundig ten volle onafhanklik te word in hierdie
gebiede waar hulle geskiedkundig self hulle hartlande gevestig het? Onderdrukking as dieselfde volk
jaarliks biljoene Rand spandeer het om in hierdie
gereserveerde gebiede vir die betrokke inheemse
volke die mees moderne infrastruktuur te help skep
en onderhou? Onderdrukking as die lede van die
betrokke inheemse volke wat hulself buite hierdie
gereserveerde gebiede bevind het, toegelaat is om
in die grondgebied van die skenker-volk te bly en te
werk? Waarom wil die huidige kommunistiese SA
regering nie die Afrikanervolk so ‘onderdruk’ en aan
hom sy volkstaat gee waar sy historiese hartlande
was nie?

Adv. Jurg Prinsloo van Front Nasionaal het onlangs
die volgende skrywe aan die redakteur van Beeld
gerig (effens verkort):
Geagte Mnr. Beukman,
Ek reageer graag op die hoofartikel van 16 September oor wat u die “Tumi-diskoers” noem en waarin
u vra dat ‘realistiese koelkoppe’ meer van hulle laat
hoor.
Wat my opval van die artikel is dat u die grondslag
van die gesprek reeds vooraf probeer bepaal, naamlik dat aanvaar moet word dat sogenaamde ‘swart’
mense ‘dekades van onderdrukking en ŉ institusionele agterstand’ ervaar het ‘wat vir hulle geskep
is’. Ek sal vir doeleindes van my reaksie aanvaar dat
nog verwys word na die ou rasse-klassifikasie in
terme van die Bevolkingsregistrasiewet 30 van 1950
wat reeds op 28 Junie 1991 deur FW de Klerk se
regering afgeskaf is.

Institusionele agterstand? Elke huidige regter van
die Hooggeregshof van Suid-Afrika wie se loopbaan
ek tot dusver nagegaan het, het sy /haar universiteitsopleiding aan universiteite behaal wat gedurende
die apartheidsbewind opgerig is - meestal spesifiek
binne die volkstate wat deur die apartheidsregering
vir hulle volke gegee is soos ek hierbo aandui. So
ook menige leierfigure op ander lewensterreine.

U merk op ‘dit is asof Suid-Afrikaners mekaar steeds
nie hoor nie.’ Alleenlik as u bedoel dat te veel SuidAfrikaners weier om dinge te hoor wat nie polities
korrek is in die denkpatroon van die huidige regime
nie, stem ek met u saam. Maar as u dit bedoel, waarom wil u ‘realistiese koelkoppe’ dan nooi om aan die
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GROEI NUWE TANDE

Ek noem voorbeelde: Universiteit van Zoeloeland
opgerig in die volkstaat Kwazulu in 1960 spesifiek vir
die Zoeloe-volk,met oud-studente soos Dr Nkosazana Dlamini-Zuma en Hoofregter Mogoeng, Universiteit van Transkei opgerig in 1977 in die Xhosa-volkstaat die Republiek van Transkei wat in 1976 volle
onafhanklikheid van Suid-Afrika gevra en verkry het,
met oud-studente soos Konstitusionele Hof regter
Madlanga, Universiteit van Venda opgerig in 1982
deur die Republiek van Venda na onafhanlikwording
in 1979, Universiteit van die Noorde (ook bekend
as ‘Turfloop’) in Pietersburg (‘Polokwane’) in 1959,
met oud-studente soos meneer Cyril Ramaphosa en
Regter-President Dunstan Mlambo, Universiteit Fort
Hare in die Oos-Kaap opgerig in 1916 as ‘a key institution of higher education for black Africans from
1916 to 1959’ en waarvan die werk aangedui word
as ‘...offered a Western style academic education to
students from across sub-Saharan Africa’ met oudstudente soos Menere Nelson Mandela, Oliver Tambo , doktor Mangosuthu Buthelezi , Robert Mugabe
( ja, einste huidige president van Zimbabwe) Robert Sobukwe (leier van die Pan Africanist Congress)
Kenneth Kaunda ( latere president van Zambië ), Julius Nyerere (latere president van Tanzanië) en watvanaf 1970 uitsluitlik as universiteit vir swart mense
bedryf is met ŉ beleid van “teaching in African languages rather than English…”

In antieke tye bv. in Egipte, is ‘n slaaf se tand uitgehaal sodat dit in die kaak van die Farao of ‘n ryk man
s’n ingedruk kon word in die plek van ‘n tand wat
getrek moes word. Gewoonlik het die tand dan vasgegroei en kon die ryk man voortgaan om lekker te
smul aan sy kos.
Jare gelede moes ‘n mens uiteindelik valstande kry
as jy jou tande een vir een verloor het. Toe, in die
negentiger jare het die implantate op die toneel verskyn en mense het die openinge waar tande getrek
moes word, met hierdie nuwe soort tande gevul en
valstande het so ‘n bietjie op die agtergrond geskuif.
In die vervaardiging van implantate word egter dikwels silwer en kwik gebruik, albei baie nadelig vir die
liggaam. Hulle word ook gebruik op plekke waar inflammasie reeds besig is om te ontwikkel. Dit lyk ook
asof anti-immuuniteit siektes dikwels vererger word
deur die proses, of dit begin selfs kort na die metaal
implantate. Navorsing toon ook die toenemende
risiko van kwesbaarheid vir siektes in die toekoms
soos hartsiektes, lewersiektes, niersiektes en ander.

Enige diskoers wat nie op die basis van die waarheid
plaasvind nie, is sinneloos. Ek verneem graag u kommentaar.
Jurg Prinsloo.
(Sover ons kennis dra, het Beukman nooit op hierdie
brief regageer nie. Hy kon nie, want wat hier gesê
is, is die waarheid, en dit het die liberale denkers en
volksvreemdes nog altyd gepootjie. Ons stemj egter
nie saam met adv. Prinsloo se ‘volkstaat-idee’ nie.
Suid-Afrika is Boergrond wat De Klerk van ons gesteel en pasella loop weggee het!)

‘n Ander vreemde ding wat kan gebeur, is wat genoem word ‘orale galvanisme’. Dit vind plaas wanneer twee verskillende metale in jou mond is en ‘n
chemiese reaksie tot gevolg het. Essensieel skep jy
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‘n battery wat die ione uit die metaal dryf en in jou
mond in en dit kan ook elektrisiteit genereer. Ons liggame maak staat op elektriese seine om biologiese
sisteme te laat werk. Wanneer ons dus ‘n nuwe,
vreemde elektriese sein inbring, kan dit met hierdie
prosesse inmeng en wanbalanse veroorsaak wat kan
bydra tot gesondheidsprobleme.

Jaargang 21 (September 2017)

Die proses om ‘n nuwe tand uit jou eie DNA voort
te bring, is dus meer aanneemliker en verkiesbaar
bo ‘n vreemde stof wat hul mondgesondheid, asook
hulle algemene gesondheid kan bedreig.

TWEE WEKE DUISTERNIS IN NOVEMBER

Op die oomblik word implantate gedoen sonder
enige bio-versoenbare toetse wat oor die die feit of
die eienskappe van die materiale wat gebruik word,
versoenbaar is met die weefsel in ons liggame. Die
toets sal net verseker dat die materiale wat gebruik
word, veilig is vir ons.

NASA het bevestig dat daar ‘n twee weke duisternis gedurende November sal wees en wel vanaf die
vyftiende tot die dertigste. Dit sal ‘n ongekende en
vreemde gebeurtenis wees, sê NASA. Hulle beweer
die son sal verdonker, maar die aarde se temperatuur in daardie tyd tussen 6 en 8 grade sal verhoog.

Gelukkig is daar ‘n ongelooflike, nuwe ontwikkeling
in mondhigiëne wat die speletjie heeltemal kan verander: Jy groei jou eie nuwe tande.

Charles Bolden (voormalige NASA HUB), het in ‘n
1 000 bladsy dokument geskryf dat Jupiter in lyn
sal kom met Venus; Venus sal Jupiter dan verhit en
veroorsaak dat die planeet groot hoeveelhede waterstof uitstraal. Wanneer hierdie waterstof die son
bereik, sal die son blou word en ook verdonker en
sodoende planeet aarde verhit, aldus Bolden.

Dr. Jeremy Mao en sy span van die Universiteit van
Colombia, het dit reggekry om tande te groei deur
van stamselle gebruik te maak as ‘n ‘steier’ vir die
nuwe tand om oor te groei.
Hy verduidelik: “Die ontbrekende tand word vervang
met stamselle uit jou eie liggaam, en die tand begin
dan op sy eie ineen smelt met die omliggende weefsel. Dit stoot die regenerasie-proses dan aan en eindig in die hergroei van die tand in rekord tyd.”

Daar is egter baie mense buite NASA wat genoeg
kennis het om hierdie stelling te toets en baie gou
was daar iemand wat geskree het: ‘Twak!’ Dié persoon sê dat wanneer Venus in lyn kom met Jupiter,
sal Venus tussen Jupiter en die son wees en enige
uitstraling van waterstof vanaf Jupiter, sal Venus bereik, nie die son nie. En as dié twee planete tussen
die aarde en die son is, sal daar ‘n totale sonsverduistering wees.

In die nabye toekoms kan dit in effek die einde
beteken van duur tandchirurgie wat gebruik word om
beskadigde of afwesige tande te vervang. Dit sal ‘n
welkome verandering wees in die tandeheelkundeveld as ‘n mens dink aan die huidige risiko’s wat met
implantate gepaardgaan.

Ons informant sê dat wat in werklikheid aan die gang
is, is dat NASA ‘n enorme hoeveelheid ‘vuurklappers’
in Jupiter se boonste atmosfeer ingeskiet het om dit
sover te kry om waterstof uit te straal presies betyds
om die winteroeste te verwoes.

Op die oomblik word tandartse beperk tot die prosedures wat nou beskikbaar is, maar Dr. Mao en sy
span gebruik nuwe stamsel-navorsing om hulle bevindinge te bevorder. Hierdie navorsing kan uiteindelik gebruik word om enigiets van gebreekte bene tot
genetiese afwykings te behandel en te herstel.
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Daar word al jare lank bespiegel en gepraat oor
HAARP, en dat die wetemskaplikes daar die vermoë
ontwikkel het im die klimaat en weer van die aarde
te ‘beheer’. Die orkane wat onlangs oor Amerika beweeg het, so beweer hulle, is deur HAARP aan die
gang gesit. Wat presies in NASA gedoen word, is ook
nog al die jare redelik geheim. Indien daar soveel
moeite gedoen word om hierdie geheime te bewaar,
beteken dit dat daar iets baie boos en sleg is wat vir
die res van die wêreld weggesteek word.

Jaargang 21 (September 2017)

Solank historiese feite deur staatsprokureurs en
regters bepaal word en nie deur sosiale wetenskaplikes en geskiedskrywers nie, en solank as wat
die die bespreking van ras oorgelaat word aan die
opruiende ideoloë en universiteitsagitators, sal die
vryheid van spraak waaroor daar in die Weste so gespog word, net ‘n leë ‘gonswoord’ bly.
Daar kan beswaarlik enige twyfel bestaan oor die
werklikheid van verskillende rasse, volke en nasiese
se oorerflike gawes, vermoëns en talente, nadat dit
reeds deeglik in die verskillende areas van menslike genetika, aard en natuur ondersoek is, en hierdie bevindinge het ‘n verreikende en beslissende
betekenis in die waardebepaling van die lering dat
alle mense gelyk is.

As die onlangse orkane en hierdie verdonkering van
die aarde tog deur NASA beplan word, dan wag daar
miskien ‘n groter ramp op Amerika as wat hierdie
wetenskaplikes sal wil erken, en lê dit opgesluit in
‘n profetetiese boodskap van 2 000 jaar gelede. Die
Bybel sê Babilon sal in een uur vernietig word; en
alles dui daarop dat Amerika die moderne Babilon
is. Maar sou Babilon die simbool van ‘n geldstelsel
wees, dan sal die wêreldekonomie ineenstort; “en
die konings van die aarde wat met haar gehoereer
en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor
haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien ... terwyl hulle ver weg staan uit vrees
vir haar pyniging dan sal daar nie ander lande wees
wat by haar kan verbyvaar nie...”

Hierdie lering is een van die hoofpilare waarop die
struktuur van Marxisme gebou is. Aanhangers van
Marxisme het in die dogma van gelykheid van alle
mense die regverdiging gevind vir hulle internasionalistiese houding. Om die waarheid te sê, as alle
mense inderdaad gelyk is, dan moet ‘n mens logies
tot die gevolgtrekking kom dat die skeiding van volke
en nasies onaanvaarbaar is.
Dis op hierdie sandhoop waarop Marxiste steeds
voortgaan om die wankelende mure van sy gelykheidsdogma op te trek. En hulle veg verbete om
die ooweldigende getuienis van Gregor Mendel se
gevallestudies oor die effektiwiteit van die wette van
erflikheid te ignoreer. Maar die Marxiste weet hoe
om hulleself te bluf deur aan hulself ‘n ander dogma
te voorsien. Dit is dat daar in mense se oorerflikheid
ook ander reëls kan wees wat in ag geneem moet
word. (Dr. Gustav Franke, Heredity and Race; An Introduction to Heredity Teaching, Racial Hygiene and
Race Studies, p. 97.)

RAS: INGEBORE VS AANGELEERDE KARAKTERTREKKE
Daar is reeds baie oor hierdie onderwerp
geskryf deur ‘rasgeleerdes’ soos Richard Lynn, J.
Philippe Rushton, Arthur Jensen, Kevin MacDonald en ander. Daar is egter ander onderwerpe wat
versigtig vermy word deur humaniteitsprofessors en
wat ywerig eenkant toe geskuif word deur politici
van alle kleure en geure.
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Lenz het vroeër opgemerk dat die voorstanders van
die doktrine van oorerfbaarheid van aangeleerde
eienskappe meestal Jode is. Die Jode se begeerte is
dat daar geen opmerkbare rasseverskille moet wees
nie, en dit kan net deur verbastering gebeur. Hy sê
verder: “As daar dan oorerfbaarheid van aangeleerde eienskappe is, sal Jode in hulle leeftyd in ‘n Duitse
omgewing en hulle aanvaarding van die Duitse kultuur, werklike Duitsers word.” Maar ons moet die
feite in die oë kyk: Die Jood bly ‘n Jood, selfs as sy
voorouers ‘n duisend jaar lank tussen die Duitsers
gebly het.
‘n Mens hoor al meer die stelling dat daar nie meer
rassuiwer mense is nie en dat daar nie rasegte volke
is nie. As dit die geval sou wees, dan moet ‘n mens
veel vroeë spring oor die feit van rasverskille en dat
die meeste volke vandag bestaan uit gemengde
rasse.

Gregor Mendel

Die aanname oor erflikheid van verwerfde eienskappe, is ‘n noodsaaklike vereiste vir die dogma van
gelykheid van alle mense. Maar eers as gelykheid
van alle mense as ‘n internasionale wêreldsiening
bevestig kan word, word die afbreek van grense
lewensvatbaar.

Die baster verskil van ‘n rassuiwer persoon deur sy
emosionele gesplete wêreld (“Twee siele woon helaas in my bors.” JW Goethe, Faust; reëls 1112-1117).
Dit beteken dat sy emosionele lewe nie in harmonie
of suiwer kan wees nie. ‘n Rassuiwer persoon neem
besluite op ‘n ongedwonge, ferm en instinktiewe en
regverdige manier. Die baster moet altyd kies tussen
die twee opponerende moontlikhede. Hy het nie ‘n
gevoel van sekuriteit of ‘n skoon selfbewustheid nie.
Hy kan nie aanvoel wat is goed wat is sleg nie, hy
moet dit eers evalueer.

Marxisme was dus verplig om sonder enige voorbehoud aan te pas by die buitensporigheid van omgewingsteorieë sodat hulle kon sê dat alle sigbare
ongelykhede onder die mensdom teruggespoor kan
word na omgewingsfaktore soos defekte, beskadiging en tekortkominge van die gemeenskap. Marxisme was verplig om te gaan soek na antwoorde in
die Franse bioloog Jean-Baptiste Lamarck (1744–
1829) se aanname van die oorerfbaarheid van aangeleerde eienskappe uit ‘n biologiese oogpunt wat
dan ‘n wetenskaplike fondasie/basis sou wees; want
vir Marxisme is die lering van die oorerfbaarheid
van aangeleerde eienskappe ‘n kwessie van lewe
en dood. Volgens Fritz Lenz, een van die bekendste rasse-higiëniste, was hierdie doktrine nodig om
hulle gewetes te stil.

Die Jood is ook primêr ‘n baster. Volgens Hans
Günther kan die essensie van Judaïsme net verstaan
word uit sy menigvuldige rasse kruisverbastering.
Daarom klou die Jood vas aan uiterlike bevele, aan
die wet, aan die dogma en aan die letter van die wet.
Hy het nie die gevoel van wat reg is en wat toepaslik is nie; hy moet dit eers deur rede ondersoek. Dit
moet aan hom van buite af oorgedra word. Dit is
waarom die Joodse man homself moet voorsien van
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Hy meen ook dat Noord-Korea net veiligheid kan
verkry as hulle die VSA stede teiken. Vir die VSA
beteken dit weer dat oorlog onvermydelik is sou
Noord-Korea in sy doel slaag.

wetgewende masjinerie (Gesetzgebungsmaschine)
(p. 29).
Daar is ‘n siening onder alle rasverbasterde volke dat
die wet “bepaal” moet word van “bo” of van ‘buite’
deur die staat of deur die een of ander mag. Dit was
die geval in die laaste dae van Hellas (antieke Grieke)
en ook aan die einde van die Romeinse Ryk, en dit
is ook die rigting van onlangse ontwikkelinge. Hoe
meer verbaster ‘n volk is, hoe meer verjoods (verjudet in die teks) is dit en hoe meer redding verwag
hulle van ‘goeie wette’ wat veronderstel is om ‘n verbasterde, uiteengedrewe, lae lewenslus massa met
hulle menigvuldige en onsensitiewe begeertes saam
te snoer.

Prof. DeThomas, ‘n voormalige VSA Staatsdepartmentadviseur, sê oorloë kan “nie begin word deur
‘n enkele aksie nie”, maar “vloei voort uit ‘n reeks
besluite wat deelnemers dryf na ‘n gevoel dat geen
ander aksie behalwe oorlog hulle uit hulle verknorsing kan red nie”. Hy wys die vinger na president
Trump se toespraak voor die VN waar hy gedreig het
om Noord-Korea “totaal te verwoes”, en gesê het
dat dit “wel uiteindelik as histories beskou sal word,
maar nie op ‘n goeie manier nie”.
De Thomas skryf: “Die strategiese gevolge om sy
dreigement uit te voer, selfs al sou dit suksesvol
wees, sal vir die res van hierdie eeu deur die mens
ervaar word, en ook grootliks tot die nadeel van die
VSA en die Westerse Wêreld wees.

Die geskrewe wet, die positiewe wet, kom dan voor
as die alfa en die omega van wysheid. ‘Positiwisme’
moet die botoon voer en in sy voetspore verander
dit die ware handeling van die wet, dit is die totale
verloëning van geregtigheid, en so word die regter
die slaaf van wetlike klousules.

“Pyongyang het verkies om:

Die onafhanklik-denkende persoon word in die
proses eenkant toe gestoot en in sy plek kom die
onsekere letter-soeker wat glo dat geregtigheid gedoen kan word deur die interpretasie van die letter
van die wet. (Dr. Helmut Nicolai, Die rassengesetzliche Rechtslehre (Racial Jurisprudence), 1933).

miljoene Amerikaanse gyselaars by te voeg by sy
strategie deur vorentoe te druk vir die ontwikkeling
van ‘n thermo-kernkop ICBM; en
om ‘n kernoorlog vegstrategie met kernwapens uit
te werk en te toets op sleutel-VSA militêre installasies en fasiliteite wat krities is vir die VSA se verdedigingsbeplanning.

SPANNING TUSSEN VSA EN
NOORD-KOREA

“President Trump was nie verkeerd toe hy gesê het
dat Kim Jong-un op ‘n selfmoordsending is nie”. Hy
het bygevoeg dat die situasie saamgestel is deur die
Trump Administrasie se “ansolute passie vir die verbreking van ‘n ooreenkoms”, en dat ons seker kan
wees dat Noord-Korea die uitkoms van die Iran kernooreenkoms fyn dophou. “As die Iran ooreenkoms
skipbreuk ly, sal Kim Jong-un ‘n gek wees om enige
vermindering in sy afskrikmiddels teen die VSA te
oorweeg. Met ander woorde,

Dit begin lyk asof hierdie spanning kan lei tot die
Derde Wêreldoorlog sê professor Joseph M. DeThomas van die Pennsylvanië Staatsuniversiteit in
verband met Noord-Korea en die VSA wat “hulleself
psigologies gemanuvreer het in ‘n posisie waar hulle
glo dat oorlog nou onvermydelik is”.
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in ‘n kern-omgewing waarin beide Noord-Korea en
die VSA grondige militêre redes het om eerste aan te
val, het Trump die Noord-Koreane ingelig dat hy nie
gebind sal word deur ‘n diplomatieke ooreenkomns
nie en dat sy militêre voorneme is om Noord-Korea
(DPRK) uit te wis. Hy het ‘n gevaarlike dier vasgekeer
en hy het aan die dier gesê dat hy van voorneme is
om hom en sy kleintjies dood te maak.

Jaargang 21 (September 2017)

sonder ‘n samehangende nasionale beleid, nou ‘n
breekpunt bereik het. Nuwe bronne moet dringend
gebou word, maar waarvoor daar géén geld is nie.
Paul Vermeulen, besturende direkteur van vraag
en aanbod, sê dat munisipale verspreiders, saam
met Eskom, groot tegnologiese vraag- en tariefontwrigting ondervind, en dat die vooruitsig van
“gedwonge herstrukturering” nou ’n koue werklikheid is.

“Ons is nog nie by die punt van oorlog nie, maar die
ratte van oorlog is besig om onverbiddellik in daardie rigting te draai.”

Die waarskuwing kom te midde van Eskom se versoek om ‘n verdere 19,9% styging vanaf April 2018,
wat beteken dat munisipaliteite vanaf 1 Julie ’n prysverhoging van van tot 27.5% sal hê.

Noord-Korea het die VSA daarvan beskuldig dat
hulle oorlog verklaar het, iets wat deur die Withuis
as twak beskryf is en verby absurd. ‘n Afgetrede VSA
lugmag brigadier generaal, Ron Williams, het gesê
dat as die oorlog uitbreek, sal ten minste 20 000
mense per dag sterf self nog voordat kerwapens die
prentjie ingekom het.

Vermeulen waarsku ook dat sulke skerp stygings op
die rug van stygings wat reeds deur verbruikers oor
die afgelope aantal jare geabsorbeer is, tot gevolg
sal hê dat munisipaliteite nie meer in staat sal wees
om kruissubsidiëring van arm verbruikers te kan behartig nie.

Hy het aan die LA Times gesê: “Selfs sónder kernwapens sal hierdie oorlog absoluut verwoestend
wees.”

Dit sal onmiddellik lei tot ongekende landswye
“dienslewering”-opstande van die miljoene verbruikers wat dan sonder elektrisiteit sal moet klaarkom;
en dit kan die laaste strooi wees wat die ekonomnie
se rug finaal sal breek.

ESKOM STAAN WEER BAK
HAND, VRA VIR 19.9%
TARIEFVERHOGING

Siener se “donker tyd” klop reeds aan ons deur! Ook
wat die finansies betref.

GROEI IN WÊRELDEKONOMIE
NEKSLAG VIR SA

Eskom het aansoek gedoen vir ‘n tariefverhoging
van 19.9%. Die aansoek sal voorlopig net vir een jaar
wees. Dit volg na stakings en ontevredenheid onder
die werknemers oor die klein verhoging wat hulle
aangebied is nadat Eskom verlede jaar gespog het
met ‘n R6 miljard wins.

‘n Vinniger en skerper as verwagte normalisering
in rentekoerse in die VSA onder die Trump-administrassie voorspel niks goeds vir SA se wankelende
ekonomie nie, en kan ‘n ommeswaai in kapitaalvloei
tot Suid-Afrika veroorsaak, het die Wêreldbank se

Johannesburg se elektrisiteitstoevoer City Power
waarsku dat die huidige struktuur van Suid-Afrika se
elektrisiteitsektor onvolhoubaar is en dat die sektor,
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jongste Africa’s Pulse berig en bygevoeg dat enige
skerp styging in globale rentekoerse ook die skulddinamika kan bemoeilik vir Afrika suid van die Sahara
as geheel.
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lyn is met die Internasionale Monetêre Fonds se
laer Oktober-projeksie in die Wêreld Ekonomiese
Vooruitsig van 0,7%, van 1% in Julie.
Die vooruitsigte bly donker en ‘n uiters lae besigheidsvertroue sal na verwagting voortgaan om beleggings te kortwiek.

Die publikasie toon dat die staatskuld in Afrika suid
van die Sahara nog verder sal verhoog, terwyl die
gemiddelde regeringskuld in 2017 sowat 50% van
die bruto binnelandse produk (BBP) sal wees, meer
as 15 persentasiepunte bo die vlak in 2013. Suid-Afrika se staatskuld sal in 2017 na verwagting met ‘n
verdere twee persentasiepunte styg tot ‘n ongehoorde 53% van die Binnelandse Bruto Produk (BBP).

Daarbenewens sê die verslag dat die ANC regering
voor bykans onoorkomelike uitdagings staan in sy
pogings om die fiskale konsolidasiepad te handhaaf, veral as in ag geneem word dat “die nasionale
regering se inkomste stadiger as sy uitgawes styg,
aangesien die reële ekonomiese bedrywigheid swak
bly. Die verwagte tekorte van belastinginkomste kan
sake so versleg ‘n ekonomiese ineenstorting by die
dag toeneem.

Die verslag wys daarop dat Afrika-lande se skuldlas
vanaf 2013 tot nou toe van $ 3,5 miljard tot $ 6,2
miljard gegroei het.
Sewe lande verteenwoordig meer as driekwart van
die totale skuld wat uitgereik is, waaronder SuidAfrika, Ivoorkus, Ghana, Nigerië, Angola, Zambië en
Kenia.

Voeg hierby Kuben Naidoo, adjunk-goewerneur van
die Suid-Afrikaanse Reserwebank, se verklaring dat
onstabiele huishoudelike faktore nie net die hoofoorsaak van ons swak ekonomie is nie, maar ook ‘n
verdere kredietverlanging tot gevolg kan hê.

As die streek se enigste ontluikende mark, sal SuidAfrika erg kwesbaar wees vir negatiewe swaai in beleggersentiment, lui die verslag.

Suid-Afrik wat in die gehate apartheidsjare die ekonomiese reus op die vasteland was, staar nou rioolstatus in die gesig – ‘n voorreg waarmee nog net
Robert Mugabe van Zimbabwe kon spog!

Kapitaalvloei na Suid-Afrika het reeds gedaal tot
4,2% van die BBP in 2015, nadat ‘n jaarlikse gemiddelde bedrag van 6,6% van die BBP tussen 2011 en
2014 behaal is. Die verslag beweer dat die vermindering van kapitaalvloei na Suid-Afrika hoofsaaklik
veroorsaak is deur beleggers se onwilligheid om kapitaal ‘n genereer in lande waar daar geen vooruitsig op groei is nie en omdat vooruitskattings negatief
lyk, gaan al hoe minder kapitaal die land binnekom.

Naidoo het ‘n kritiese prentjie tydens ‘n monetêre
beleidskomitee in Kaapstad geskilder. Volgens Nedidoo sal hierdie afname in Suid-Afrika se plaaslike
geldeenheidgradering tot gevolg hê dat ‘n verdere
$12 miljard beleggings verlore gaan.

Direkte buitelandse belegging was verantwoordelik
vir ongeveer die helfte van die daling in die totale
invloei van kapitaal.

Fitch en S & P Global Ratings het albei Suid-Afrika se
buitelandse valuta-gradering na spekulatiewe graad,
of rommel, afgegradeer nadat Jacob Zyma die gerespekteerde Pravin Gordhan as minister van finansies
uit sy pos geskop het.

Intussen het die Wêreldbank sy siening bevestig dat
Suid-Afrika in 2017 met slegs 0,6% sal groei, wat in

Bolgens Naidoo het Afrika se mees geïndustrialiseerde ekonomie getuimel as gevolg van dreigende
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verdeeldheid en spanning in die regerende African
National Congress, asook sy beleidonsekerheid wat
beleggersvertroue geskaad het en die pogings om
werkgeleenthede te skep totaal vernietig het.

was klaar te laat, want nou weet almal dat tolpaaie
in Suid-Afrika nog nooit die moontlikheid van sukses
ingehou het nie en dat die gedagte van sukses van
die eerste dag af gedoem was tot mislukking.

Die regering beweer hy streef daarna om groei te
bevorder en beleid te vind om werkgeleenthede te
bevorder, maar kon dit nog nooit realiseer nie.

Daar was geen samewerking van motoriste nie,
brandstof het te duur geword en mense was eenvoudig nie meer gediend om geld te betaal waarvoort daar reeds ‘n heffing geëis word nie.

Naidoo noem ook die hoë vlakke van wantroue tussen die private en openbare sektore en Suid-Afrika
se sterk en magtige vakbondunies wat sake na willekeur manipuleer.

Volgens die berig in die Citizen oorweeg Sanral dit
nou om ‘n brandstof-heffing te steun, aangesien
die meeste Gautengers steeds weier om tolgeld te
betaal.

“Ons swak ekonomie is byna alles as gevolg van
huishoudelike faktore,” het hy gesê. “Globale faktore speel ‘n rol, maar daardie huishoudelike faktore
sluit in beleid onsekerheid, beduidende vlakke van
wantroue tussen die regering, besigheid en arbeid.

Beth Theron van Outa (Undoing Tax Abuse) sê: “Na
hulle die regering daarvan oortuig het om hierdie
swak nagevorsde en irrasionele skema te aanvaar,
wend Sanral hom nou tot die regering vir fondse om
hulle uit die gemors te red war hulle self geskep het.”

Dan is daar ook nog die voortdurende regsgedinge
tussen die staat, die private sektor en die Kamer van
Mynwese oor nuwe regulasies wat sorg dat belegginsmoontlikhede in die bedryf totaal versmoor
word.

Die brandstofheffing word nie beskou as die beste
manier om GFIP (Gauteng Freeway Improvement
Projek) te befonds nie; dit sal die armes baie hard
slaan. Met die e-tolstelsel is busse en taxis vrygestel, maar nie met ‘n brandstofhegging nie. Sonder
inkomste uit die e-tol moet fondse van die regering
gekry word vir verdere projekte waar hulle kan steel
soos hulle lekkerkry.

Op alle vlakke is die hooftema ‘skade, skande en verlies!’
Was dit nie Siener wat gesê het “Ons gaan nog alles
verloor nie!”? Alles!!

FIN24 het vroeër berig dat slegs sowat 30% motoriste hulle e-tol rekeninge oor ‘n tydperk van 24
maande betaal het. Van die meer as 1.8 biljoen fakture wat uitgereik is in die afgelope 24 maande, is
meer as 1.3 biljoen onbetaald (meer as 70%). Aan
die einde van Maart was die uitstaande bedrag wat
aan die e-tol geskuld word reeds R7.2 biljoen.

TOLPAAIE ‘N BAIE DUUR MISLUKKING
Sanral sê dat die afskryf van tolpaaie nie vir hulle ‘n
opsie is nie. Die Citizen het berig dat Gauteng se tolpad ‘n totale mislukking is en dat Sanral dit reeds
erken het. Kort daarna het Sanral hom egter bedink
en op die podium geklim om wal te gooi. Maar dit

Die GFIP was bedoel as ‘n drie-fase projek. Sonder
genoegsame befondsing dat Projek 2 en 3 nie geïmplementeer kan word nie.

17

Die VAANDELDRAER
‘n Swart man in die bestuur van Sanral, ene Mona,
het gesê: “As ‘ingenieurs’ is ons verbind tot beplanning en die ontwerping van paaie vir die toekoms vir
alle padgebruikers. Ons sal na die regering moet kyk
om fondse te bewillig vir die uitvoering van hierdie
projekte.” Maar uit ondervinding weet ons reeds dat
‘fondse’ nie die ingeniers se breins sal opskerp nie
en mislukking ishulle voorland!

Jaargang 21 (September 2017)

dien nie. Dus, ons moet onsself gereedmaak vir die
onvermydelike ineenstorting.

GEWRIGSPYNE SE DAE GETEL
Een van die mees algemene gesondheidsprobleme vandag is gewrigspyne. Dit kan deur verskeie
probleme veroorsaak word soos beenbeserings,
ligamente en kraakbeen rondom die gewrigte.
Simptome kan wees swelling, hitte, swakheid, rooiheid, hink, gevoeligheid en die verlies aan ‘n hele
klomp bewegings van die gewrig.

Nou kan ‘n mens die vraag vra: Waarom maak hulle
nie eers die bestaande paaie reg voordat hulle met
swak geboude nuwe paaie begin nie? Daar is ‘n magdom paaie en strate in die land waarop nie meer
veiligheid gery kan word nie omdat dit nie in stand
gehou word nie, maar al wat hierdie ‘ingeniers’ en
‘chiefs’ wil doen, is om nog paaie te bou waar ons in
die ‘black holes’ moet verdwyn!

Suurlemoen bevat Vitamine A, B6, C, B1. fosfor,
kalsium, potas, pektien, magnesium, ens. Die skil
bevat kragtige antiseptiese en anti-inflammatoriese
eienskappe. Dit verbeter die toestand van die bloedvate en versag pyn.

Theron sê dat Sanral al in 2007 die geleentheid gehad het om tydens die opgradering van die Gauteng
snelweg, voor te stel dat daardie opgraderingsverbande gefinansier moes word deur ‘n geringe verhoging in sy jaarlikse toewysing deur die Nasionale
Tessourie. Dit kon verkry gewees het deur ‘n 9% tot
10% verhoging in die brandstofheffing destyds.Dit
sou die nodige sekuriteit gegenereer het om die verbande te betaal wat teen vandag so te sê afbetaal
sou gewees het.

Daar is twee maniere hoe jy dit kan gebruik.
1 Rasper die skil, maar slegs die geel gedeelte. Plaas
op areas waar jy die gewrigspyn voel en bedek dit
met ‘n verband. Laat dit so vir ‘n paar uur.
3 Bestanddele:
1. 2 suurlemoene		

Wayne Duvenhage, voorsitter van Outa, het gevra
waarom Sanral steeds met ‘n duur regsgeding volhou deur motoriste wat nie hulle e-tol rekeninge
betaal nie, te dagvaar vir wat hulle noem ‘n ‘irrasionele’ skema.

2. Ekstra Virgin olyfolie 		
3. Bloekomblare
Skil die suurlemoene en sit die skille in ‘n fles. Bedek heeltemal met olyfolie. Sit die bloemkomblare
laaste in. Maak die fles toe en laat staan op ‘n koel
plek vir twee weke. Dit is dan gereed vir gebruik.

Die werklikheid waaroor niemand wil praat nie,
is dat diefstal en bedrog, belaglike salarisse en ‘n
traak-my-nie-agtige houding die rede is waarom die
fondse so vinnig opdroog. Die gees van die Afrikaan
is nie een van opbou nie, maar van afbreek en vernietiging. Geen geld op aarde sal genoeg wees om
hulle te onderhou op die standaard wat hulle ver-

Doop gaas in die mengsel en plaas oor pynlike area.
Bedek met ‘n verband.
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coli telling in die week van 3 Oktober 435 000 en in
die vorige week 344 000. E-coli telling van meer as
R400 000 word beskou as gevaarlik vir die mensse
gebruik.

ONBEHEERSDE RIOOLBESOEDELING VAN RIVIERE

Save the Vaal, ‘n organisasie wat die rivier probeer
red, sê dat die probleem onstaan het as gevolg van
gedurige werk aan pypleidings, kragonderbrekings
en vandalisme.

Die onbeheerde instroming van rou riool in die Suikerbosrivier veroorsaak dat Drie Riviere nie meer
die gesogte woonbuurt is waarop inwoners in die
verlede so trots was nie, berig die Vaalweekblad op
3 Oktober 2017.

Plakkerskampe op die oewers van die Kliprivier het
baie groot rioolstortings veroorsaak. Rivier af is die
Bon Hotel waar dit reeds amper onleefbaar is. Rivier
af, verby die Bon Hotal, is die e-coli telling 19 180
per 100 ml wat ‘n aanduiding is van die ontsaglike
hoeveelheid rou riool in die Vaal Rivier.

Die eens pragtige rivier met sy boomryke oewer
stink deesdae dat jy nie daar naby kan kom nie. Van
die inwoners beskryf dit as ‘n “reuse, stinkende, vrot
pot ertjiesop”.

Ons het ‘n mooi land gehad met skoon riviere, mooi
natuurskoon, dinge waarop ons trots moes wees,
maar die liberaliste het dit alles vernietig. En noudat
dit in duie stort, verlaat die rotte die skip. Dis net
jammer dat daar nie peste uitbreek op die walle van
die riviere wat die getalle besoedelaars sal verminder nie. Dis tog te jammer.

Rochelle McDonald, ‘n inwoner van Drie Riviere, sê:
“’n Mens word letterlik naar as jy in daardie omgewing is. Ek weet nie hoe dit inwoners daar dit regkry
om asem te haal nie. Daar is glad nie meer ordentlike plekke om piekniek te hou nie. Daar is geen ablusiegeriewe nie, net hope gebreekte bottels, glasstukke en ‘n rivier vol riool.”
Klaarblyklik het ‘n groot rioolpyp in die Orange
Farm-gebied gebars wat ‘noorlading van die reedes
mankolieke rioolstelsel in die Vaaldriehoek veroorsaak. Verskeie pompe het weens die oorlading reeds
gebreek.
Die Suikerbosrivier is nie die enigste een wat deurloop onder plakkerskamp riool nie. Die Vaalrivier
tussen Vereeniging en die Vaal Barrage het dieselfde
probleem. Dit het ‘n baie slegte uitwerking op mens
en dier, asook op landbou en toerisme.
Dan is daar ook die Rietspruit wat deurloop en ‘n
ernstige bedreiging inhou vir Loch Vaal. Volgens
Rand Water se ontleding van die water was die e-
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