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GRONDPRYSE VAL MET 32%
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WIT HAWELOSES WEER SONDER HEENKOME
NKOSI, IS DIE GEES VAN ‘N BOOM
SWART WYSHEDE
EN MEER...

VAANDELDRAER 

Pryse van landbougrond het met bykans 32% gedaal sedert 
die ANC die diefstal van grond deur die regering aangekon-
dig het.
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Suid-Afrikaanse motoriste leef swaar onder die las 
van die rekord hoë brandstofprys en nou gaan dit 
verder opgeskuif word. Buurlande betaal baie mind-
er as ons. Globalpetrolprice.com sê dat Suid-Afri-
kaanse ontwikkelingsgemeenskappe het enorme 
verskille in terme van bevolking, ekonomie en wet-
gewing wat belasting beheer.

Die gemiddelde prys van Brandstof oor die wêreld is 
$1.16 per liter volgens Globalpetrolprice.com.

Botswana het die goedkoopste brandstof (wat hulle 
by ons koop!), gevolg deur Lesotho.

Suid-Afrika (Binneland R17.08 – Kusgebiede R16.49) 

In Namibië kos brandstof op die oomblik slegs 
R11.69.

In Botswana is dit R10.53. R11.67 in Lesotho en in 
Swaziland R12.78.

Hoewel Suid-Afrika dien as ’n brandstofbank en uit-
voerder van brandstof na sy buurstate, is dit net Zim-
babwiërs wat meer per liter betaal. Dis as gevolg van 
sy waardelose dollar. $500 triljoen Zimbabwiese is 
gelyk aan R74.40.

Die Automobiel Assosiasie (AA) het vroeйr gesй die 
ongekende bra nd stofverh ogings vir Oktober sal 
katastrofies wees vir motoriste.

“Dit Is die grootste stygings In Suid-Afrika se ge-
skiedenis. Die grootste oorsaak is die land se chao-
tiese ekonomiese beleid wat ons weerloos Iaat teen 
stygings in internasionale oliepryse.”

VAN DIE 
REDAKTEUR

Die VAANDELDRAER Jaargang 22 (September 2018)



4

Kommunistiese bestel wat ten doel het om mense 
op hul knieë te bring deur prysverhogings en belast-
ing.

Cyril Ramaphosa is besig om grond in ons land wat 
nog nie gevat is nie, stuk-stuk te verkoop. Siener was 
ook heeltemal reg, ons gaan eers alles verloor. En 
hier is dit voor ons oë besig om af te speel, en ons is 
magteloos om iets daaraan te doen. Dat hulle nog by 
jou huis gaan intrek, is reeds op die kaarte en moe-
nie staatmaak op jou buurman se hulp nie. Hy gaan 
net sy gordyne toetrek en dankbaar wees dis nie sy 
huis wat in die slag bly nie. Wat hy nie weet of nie wil 
weet nie, is dat sy beurt ook gaan kom.

Maar troos u daaraan God het nie ’n Gordyn 
waaragter Hy wegkruip nie!

Siener: “In hierdie tyd sien ek in Johannesburg ’n 
baie groter staking as wat daar in 1922 was... en 
die motors staan op die rooi bulte.” (Dit sal gepaard 
gaan met bloedvergieting.

GRONDPRYSE VAL MET 32%
Pryse van landbougrond het met bykans 32% gedaal 
sedert die ANC die diefstal van grond deur die 
regering aangekondig het.

Kenners meen die stap van die regering kan lei tot 
die erosie van eiendomsregte.

Intussen het Johann Bornman van Agri Develop-
ments Solutions (ADS) die belaglike stelling gemaak 
dat daar nie een enkele boer is wat nie saamstem 
met die grondhervormingsplan nie. Ontstoke boere 
sê die verraad in eie kringe loop al sterker.

As daar na ADS gekyk word, loop die woorde Swart 
Ekonomiese Bemagtiging sterk deur hul visie en wil 

Buitensporige stygende brandstofpryse kan uitein-
delik dalk nog die rede wees vir Siener se grootste 
staking in ons geskiedenis.

Daar is ook min twyfel dat R2000 vir ‘n tenk pet-
rol net om die draai lê en wag – hierdie rekord hoë 
brandstofprys gaan nie net die toekoms van padver-
voer in Suid-Afrika ingrypend beïnvloed nie, maar 
ook die lewenskoste van alle burgers in die land – ve-
ral Ramaphosa se ‘agtergeblewenes’ vir wie hy nou 
lappe aarde gaan gee, maar niks om te eet nie.

Dan eers sal hy uitvind ’n leë maag skreeu om wraak 
en vernietiging!

Want voedselpryse gaan die hoogte inskiet wat selfs 
die basiese voedselbehoeftes vir sy ‘people’ onbeko-
stigbaar sal maak; en tweedens, sal tienduisende in 
die arbeidsmark wat daagliks in hulle werksomstan-
dighede afhanklik is van motorvervoer, dit beswaar-
lik meer kan bekostig om werk toe te ry.

Daar is reeds aanduidings dat vakbonde gereed-
maak om dalk nog in Oktober oor hierdie ‘belaglike 
brandstofpryse’ te staak; en soos ons nou al weet, 
is gewelddadige betogings deel van die bedryf. Hoe 
Ramaphosa, wat al klaar met ’n duisternis kopsere 
sit, hierdie tameletjie gaan hanteer, sal nog gesien 
moet word.

Die AA is van mening dat die dramatiese verhoging 
in internasionale oliepryse en ‘n groot swaai in die 
wisselkoers van die Rand/Amerikaanse dollar die ge-
kombineerde oorsaak is waarom ’n reuse-brandstof-
prysverhoging in Oktober onvermydelik is. Die huid-
ige onstabiele toestand op die wêreldfront maak die 
prentjie vir die toekoms nog donkerder. 

Die verdere verwagting is dat oliepryse teen einde 
2018 die $100 dollar-merk gaan oorskry.

Die verhoogde brandstofprys en die ellende wat 
daarmee gepaard gaan, is presies die resep van ’n 
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“The black majority would pass laws transferring 
wealth, land and economic power from white to 
black slowly and incrementally, until the whites lost 
all they had gained in South Africa, but without tak-
ing too much from them at any given time to cause 
them to rebel or fight”.

Die kwessie van grond wat moet terug na die “right-
ful owners”, wie dit ook al mag wees, wat hy nie nou 
al mag sê nie. Dit is egter belangrik dat wát hy sê, 
moet wees wat die massa swart kiesers wil hoor!

Laat elke blanke in Suid Afrika begin verstaan dat in-
tegrasie se oogmerk die disintegrasie van die blanke-
dom beteken. Elke swarte wat iewers ‘n pos bekom 
het, spel dit duidelik uit in hulle doen en late.

Hy het ook tydens ’n BBC-program, Hard Talk, ’n 
waarskuwing aan Blankes gerig. Hy was in daardie 
onderhoud uitdagend en aggressief en het dit baie 
duidelik gestel dat swartes in Suid-Afrika glad nie 
meer net tevrede is met  grondbesetting nie. “Hulle 
eis ook die wittes se rykdom!” het hy gesê, en by-
gevoeg: “Die tyd van wit besigheidmonopolieë is 
verby. Die regering is vasbeslote om seker te maak 

hulle die tussenganger-funksie verrig in die identifi-
sering van hervormingsprojekte.

Die gemiddelde prys van landbougrond het geval 
tot net bo R9 000 per hektaar, en die verwagting is 
dat dit nog verder kan val. Op die manier kan die 
regering steeds landbougrond teen ‘n appel en ‘n ei 
bekom, en verloor grondeienaars reeds, al sou hulle 
vergoeding ontvang.

Ramaphosa het uitdagende uitsprake gelewer aan-
gaande die regerings se beoogde wetgewing ron-
dom die onteiening van private grond. Hy sê dat 
Grondonteiening sonder vergoeding sal plaasvind, 
ongeag of Suid-Afrikaners, Donald Trump of die 
Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies, 
daarvan hou of nie.

Hy is veral woedend vir Trump wat sy neus in Suid-
Afrika se sake kom steek het. Hy laat hom deur geen 
witte voorskryf nie. Uit sy reaksie is dit baie duidelik 
dat hy nog al die jare ’n diepgewortelde haat vir die 
blanke koester. Hy het reeds ‘n dekade gelede al die 
volgende uitspraak gemaak:
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dat die ekonomie deur swartes besit en bestuur 
word. Vir te lank was hierdie ekonomie in besit en 
beheer van Blankes. Dit gaan nou tot ’n einde kom.”

Hy het Blankes ook gedreig met ’n situasie soortgelyk 
as dié wat hom in Zimbabwe afgespeel het, “indien 
wittes nie baie gou bereid is om hulle rykdom met 
die swartes te deel nie, sal dieselfde lot as wat ons in 
Zimbabwe gesien het, hulle ook tref!”

En laastens, het hy onlangs by die VN in New York 
gesê daar word geen plaasmoorde in Suid-Afrika ge-
pleeg nie!

Die parlementêre grondwetlike hersieningskomitee 
oor moontlike wysigings aan Artikel 25 van die 
Grondwet om voorsiening te maak vir onteiening 
sonder vergoeding, is besig om ‘n verleentheid te 
raak vir die ANC-regering.

Die oorgrote meerderheid voorleggings deur kun-
dige partye is nie net sterk gekant teen die onteien-
ings-voorstel nie, maar lewer ook skerp kritiek op 
ANC-beleid en bevoegdheid oor die mislukking van 
die grondhervormingsprogram tot dusver.

Die hersieningskomitee is tans besig met sy laaste 
sittings en kwaai teenkanting teen die verandering 
van Artikel 25 van die Grondwet het sterk na vore 
gekom.

Hierdie sittings was spesifiek om instellings wat in 
hulle skriftelike voorleggings gevra het om monde-
lings te kom getuig die geleentheid daartoe te gee. 
Die teenkanting teen die wysiging van Artikel 25 van 
die Grondwet word duidelik onderstreep deur die 
feit dat 33 of (82%) van die 40 mondelinge voorleg-
gings gekant was teen die verandering van Artikel 25 
van die Grondwet. Slegs 7 of (12%) was ten gunste 
daarvan.

Die ANC sal hierdie teenkanting, asook die meerder-
heid teenkanting wat in skriftelike voorleggings uit-

gespreek is, nie kan ignoreer nie. Meer as 700 000 
skriftelike en elektroniese voorleggings is ingedien 
waarvan sowat 60% teen die wysiging gekant was.

Sedert 1994 is daar meer rassehaat onder etniese 
groepe as ooit tevore. Geen multikulturele land 
werk regtig nie, want selfs Kanselier Angela Mer-
kel van Duitsland het al in Oktober 2010 gesê dat 
haar Duitse multikulturele omgewing misluk het. 
Die gewese president van Frankryk, Nicolas Sarkozy 
en gewese Eerste Minister David Cameron van Brit-
tanje het dit albei in Februarie 2011 beaam en nog 
ander lande se staatshoofde het dit erken. Almal se 
gevolgtrekking is dat dit tot uiterste dade lei en haat 
onder mense met kultuurverskille aanwakker.

Hoekom glo Suid-Afrika se multi-volkere en -kul-
ture dat dit gaan werk? Ons moet begin om na die 
realiteite kyk. Tale word misken, kultuurskatte word 
vernietig en die lys raak oneindig lank, omdat ‘n 
sekere kultuurgroep sy visie en idees vooropstel ten 
koste van die ander kultuurgroepe in Suid-Afrika 
Die Khoisanvolk word die ergste misken deur al-
mal. Histories is hy eerste hier gewees, maar as volk 
bestaan hulle lankal nie meer nie. Daar is nog mense 
wat beweer dat hulle bestaan en dat hulle selfs ‘n 
koning het, maar dis alles net ‘n gegis.

Die Blanke het die land gebring tot ‘n ekonomiese 
reus in Afrika, maar sy geskiedenis, taal en kultuur 
word om elke hoek en draai vernietig, soos Moeletsi 
Mbeki en Bantu Holomisa in rubrieke in die Rapport 
bevestig het.

Die Kleurlinge en Indiese gemeenskappe word ook 
nou opsy geskuif omdat hulle nie meer onder die 
“African” vaandel val nie.

Selfs onder die swart volke is daar kultuurverskille, 
maar die media en die regering hou dit geheim. Daar 
is van hierdie volksgroepe wat glo hulle vind geen 
baat by die Nuwe Suid-Afrika nie.
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Talle ander Afrikalande kan as voorbeelde dien, waar 
kultuur en etniese verskille tot jare lange burgeroor-
loë gelei het. Maak nie saak watter volk in beheer 
is nie, daar sal altyd rasse-onmin wees. Volke en 
kultuurgemeenskappe moet nie saamgeflans word 
nie, want dit lei tot verdeling en haat onder mekaar, 
hulle moet toegelaat word om oor hulle eie sake te 
regeer.

Die Westerling in Europa het hom aanvanklik 
daarvan weerhou om onderskeid te maak tussen sy 
blanke erfenis en dié van ander volkere. Maar oom 
Nicolaas het gesê wanneer hulle deur vreemdelinge 
oorstroom word, sal die strewe vir die ‘behoud van

die blankedom’ nie meer gekeer kan word nie.

Liberale geleerdes beskou rassisme as ’n abnormale, 
onnatuurlike toestand – ’n ‘siekte’, en hulle noem dit 
xenofobie (’n verterende haat jeens vreemdelinge). 
Die negentiende eeuse Duitse filosoof, Johan Gott-
lieb Fichte, was ’n geharde rassis, en so ook sy ty-
dgenoot, Hegel. In die twintigste eeu was dit eers 
Adolf Hitler, en nou weer die huidige geslag Duit-
sers, of Neo-Nazi’s — ook bekend as die Skinhead-
bendes wat alle immigrante van nie-Duitse afkoms, 
terroriseer. In 1992 was daar in Duitsland alleen ’n 
skokkende 2084 rasse-aanvalle op o.m. swart Suid-
Afrikaners, Afgane, Roemene en Turke.

Die golf van asielsoekers het reeds laat in die sewen-
tigerjare begin en met die val van die Berlynse Muur 
op 9 November 1989 tot ’n vloedgolf aangegroei. 
Vandag is daar nog geen einde aan hierdie vloedgolf 
nie en stroom daar maandeliks tienduisende asiel-
soekers oor die Duitse grense. Holland, Engeland en 
Frankryk staar dieselfde probleem in die gesig en die 
owerhede weet nie meer hoe om dit te hanteer nie. 
Die Duitse regering kan glad nie meer byhou met 
aansoeke om asiel nie, en teen 2002 het die agter-
stand reeds tot meer as 120  000 gestyg.

Die vlaag rasse-aanvalle in Europa is juis aan die gang 
gesit ná die verkrummeling van die Berlynse Skand-
muur en toe die sogenaamde hereniging van Duits-
land nie die regering se beloofde voorspoed gebring 
het nie. Die jonger geslag Duitsers moes ontnugter 
toekyk hoedat daar aan honderde duisende ‘vreem-
delinge’ asiel en finansiële bystand gegee word, ter-
wyl húlle sonder werk en heenkome sit. (’n Identiese 
situasie is in Suid-Afrika aan die gang, en van die ge-
waande vrede, voorspoed en harmonie het daar nog 
niks gekom nie, en die donkerte wat Siener voorspel 
het, het reeds toegesak.

Die Duitse jeug is gefrustreerd en opstandig om-
dat hulle so openlik deur hul leiers verraai en aan 
vreemde parasiete uitverkoop is, en dáárom word 
hierdie vreemdelinge nou daagliks in die strate van 
Duitsland deur jeugbendes aangeval.

Maar dis nie soseer hierdie aanvalle op buiteland-
ers wat die kerk, Duitse geleerdes en sosioloë die 
meeste kwel nie — dis daardie ‘goedkeurende 
weerklank wat dit onder die ‘stille skare’ vind. Vir 
die liberale denkers is dit ook uiters ontstellend dat 
daar juis nou so ’n onkeerbare rassehaat oral in Eu-
ropa aan die oplaai is. En die vraag wat niemand wil 
vra nie, omdat die antwoord dalk te skokkend mag 
wees, is: staan Europa weer op die vooraand van ’n 
nuwe rasseverheerliking?

Net soos Fichte, Hegel en Hitler, glo die Neo-Nazi’s 
ook dat die Duitser die ‘uitverkore Ariese ras’ is. 
(Boodskapper van God 1995).

NKOSI, IS DIE GEES VAN ‘N 
BOOM
Wat sing die blankes so hartlik saam? Wat beteken 
dit alles?

Die VAANDELDRAER Jaargang 22 (September 2018)
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Nkosi is die eerste voorvadergees. Hy was die oudste 
seun van Mina Mamo Wê, die vrou wat uit die boom 
gekom het.

Wat leer die godsdiens van Inkosi? Dit leer Ubuntu. 
Ek is mens deur ander mense.

Nkosi sê: As dit met my sleg gaan, is dit ander mense 
se skuld. As ek swaarkry, is dit ook ander mense se 
skuld.

Toe Tjaka Zoeloe se ma gesterf het, het hy die toor-
dokters, die predikers en profete van Nkosi nader 
geroep en gevra: Wie se skuld is dit dat ek hartseer 
is? en hulle verklaar dat Nkosi die koning hartseer 
maak deur die swangerskap van die vroue. En in een 
nag van waansin laat Tjaka 6  000 dragtige vroue en 
koeie lewend aan stukke kap omdat hulle die oor-
saak van sy hartseer is.

Dit bid die toordokters. Dit leer Ubuntu van die voor-
vadergees Nkosi ons!

Nkosi sê: Ek is mens voor ander mense en deur an-
der mense. As ek vooraan loop, is dit deur die toe-
gewing van ander mense en daarom is ek beter.

Nkosi sê ook: Sonde is buite die mens. Maak die an-
der dood, want hy is die oorsaak van jou sonde.

Verder sê Nkosi: Die sonde kom van buite, nie binne 
nie!

Die leer van Nkosi is: As hulle (dis nou ons Boerevolk) 
wat die sinnebeeld van Apartheid is almal doodge-
maak word, sal die sonde uitgevee wees!

Slag dragtige vroue, want hulle maak my hartseer, 
sê die Zoeloe koning. Vermoor die Boere, want hulle 
laat my dink aan swaarkry.

Dis wat gesing word omdat dit geglo word.

As jy Nkosi sik’lele sing bid jy tot Nkosi.

Nkosi-teologie: Sonde is ander se skuld, daarom sal 
die voorvaders se wysheid ons red.

Nou kyk nou hoe byt so ‘n sendeling se harde werk 
hom in die agterstewe! Die swartes het nie van 
sonde geweet voordat hulle met sendelinge en 
predikante en pastore te doene gekry het nie. Die 
woord sonde het nie eens in hulle tale voorgekom 
nie, maar toe vertel die dominees en sendelinge en 
sulke goeters vir die swartes dat apartheid sonde is 
en dat die blanke daardie sonde doen. Ek kyk net die 
gevolge! Die Bybel en God se Woord moes NOOIT 
aan hulle bekend gestel gewees het nie. Nou gebruik 
hulle dit teen ons.

En dan lees ons weer in Matteus was ons Heiland 
Self sê: Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, gev-
einsdes, want julle trek rond oor see en land om een 
bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak 
julle hom ‘n kind van die hel, twee maal erger as jul-
le self.
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WIL JY LAG OF WIL JY LIEWER 
HUIL?

“WYSHEDE” UIT GELEDERE VAN DIE SWART GE-
MEENSKAP:
1. Sindiso Mfenyana het op 20 Okt. 2013 die volgen-

de gesê: “In ‘n bespreking wat ek een keer gehad 
het met Oliver Tambo, was hy daarvan oortuig 
dat die ANC hulle eie god het. Dit is hoekom as jy 
die Party aanval, is dit jy wat vernietig sal word. 
Dit is ons verantwoordelikheid om om te sien na 
die kinders van die ANC-god.”

2. Manto Tshabalala-Msimang weer het op 7 Nov. 
2000 gesê: “Vandag wil ek hierdie mite beëindig, 
want dit is absoluut nie waar nie (dat anti-retro-
viale middels werk). Die farmaseutiese industrie 
en hulle wat ‘n gevestigde belang in die dwelmin-
dustrie het, vuur hierdie propaganda aan.”

3. Sitha Gqomfa sê op 10 Nov. 2012: “Die DA se 
moedswillige besoek aan Nkandla hulle sal sterf 
akudlawa pha (ons speel nie) en hulle moet vrek 
soos kakkerlakke!”

4. Jacob Zuma het op sy beurt op 21 Okt. 2013 gesê: 
Ons kan oor die algemeen nie dink soos die Afri-
kaan in Afrika nie Ons is in Johannesburg. Hierdie 
is Johannesburg. Dit is nie die een of ander nasio-
nale pad in Malawi nie, nee.”

5. Bathabili Dlamini het op 19 Maart 2016 gesê: “Al-
mal van ons hier in die NEC het ons smallayana 
skelette en ons wil nie ons skelette uithaal nie, 
want dan sal die duiwel los wees!”

6. ‘n SACP ‘Statement’ op 7 Mei 2009: “Vir die SACP 
dui die verkiesing van Jacob Zuma as President 

van die Republiek aan as die oorwinning van die 
wil van die mense oor die boosheid en mishan-
deling van die staatsinstansies vir eng politieke 
doelstellings.. Met hierdie oorwinning stuur die 
mense van Suid-Afrika ‘n belangrike boodskap 
dat ons nooit weer misbruike van staatsorgane sal 
toelaat om politieke geskille met opponente by te 
lê nie (op te los nie). Dit is daarom ook ‘n uitdag-
ing aan die inkomende regering om te verseker 
dat staatsinstansies inderwaarheid ons mense 
dien en nie blanke belange nie. Ons is vol vertroue 
dat die Zuma-geleide regering inderdaad hiertoe 
in staat sal wees, asook baie ander uitdagings en 
dat ons ‘n sal speel in die belange van verdediging 
en verdieping van ons demokrasie ten gunste van 
die werkers en die armes van ons land.”

7. Cyril Ramaphosa het op 11 Junie 2015 gesê: “Ons 
gaan goeie dinge sien wat uit Eskom gaan kom, 
dit kan ek julle belowe.” Hy het nie gesê watter 
jaar, dekade of eeu nie.

8. Julius Malema, 9 Feb. 2009: “Jy het nie kwalifika-
sies nodig om ‘n ANC-leier te wees nie.”

9. Enoch Godongwana, 14 Nov 2013: “(Hendrik) 
Verwoerd het die kwota-sisteem gebruik en 
daarom behoort ons dit ook te doen! Ons kan 
skaamteloos sê ons kan kwotas gebruik in elke 
sektor van die ekonomie!”

10. Jackson Mtembu, 15 Des. 1997: “Ek is ‘n 
leier in my gemeenskap – jy kan daarom 
nie sê ek moet ‘n 1600-voertuig ry nie.”  
(Dit was in antwoord op die bewering dat die 
R2.3 miljoen wat sy provinsiale departement op 
10 nuwe BMW’s spandeer het, onvanpas is.)

10. Jacob Zuma, 24 Maart 2006: “Ek wou drie dinge 
wees – ‘n onderwyser, priester of advokaat. Ek 
besef nou dat ek ‘n advokaat moes gewees het 
omdat ek glo in regverdigheid.”
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10. Thabo Mbeki, 20 Sept. 2000: “Veroorsaak HIV 
VIGS? AIDS is die afkorting vir Acquired Im-
mune Deficiency Syndrome. Nou ek glo dit is 
‘n verstandige ding om te vra: Kan een virus 
‘n sindroom veroorsaak? ‘n Virus kan nie ‘n 
sindroom veroorsaak nie. ‘n Virus sal ‘n siekte 
veroorsaak.”

10. Anton Rupert, 23 April 2014: “Die ANC is die 
enigste deursigtige Party in die land.”

10. Julius Malema, 23 Julie 2012: “Ons (ANC) het 
nog respek vir die reël van die wet en waar 
korrupsie sy lelike kop uitsteek, dan neem ons 
aksie. Ons het gesien hoe ministers hulle werk 
verloor omdat ons regering baie beslissend 
optree teen korrupsie. Die rede hoekom ons 
vandag weer van soveel korrupsie aktiwiteite 
hoor, is omdat hierdie demokratiese regering, 
wat baie deursigtig is, die korrupsie aktiwiteite 
aan die lig bring en daarmee handel. Natuurlik, 
daar is nog baie wat gedoen moet word, maar 
sommige van daardie geïsoleerde gevalle van 
korrupsie en hoe daar met hulle gehandel is, 
maak dat almal van ons gerus is oor die vlak van 
determinasie om met korrupsie te handel.”

10. Jacob Zuma, 9 Des. 2015: “Hierdie kontinent is 
die grootste kontinent op die wêreld, wat nie 
eens verdeel word deur ‘n rivier nie. Die riviere 
wat daar is, vloei saam met die kontinent, hulle 
sny dit nie in die helfte of kwarte nie. Al die 
kontinente saam sal in Afrika inpas.” Mense, 
onthou tog asseblief dat hy opgehou het met 
skoolgaan voordat hy van aardrykskunde ge-
hoor het!

10. Tony Yengeni, 20 Des. 2007: “Ek ondersteun 
kameraad Zuma. Hy is ‘n geharde rewolusionêr 
en al is hy nie ‘n engel nie, hy het die plegtig-
heid, ondervinding en intelligensie om die or-
ganisasie saam te snoer.”

10. Collen Maine, 22 Des. 2016: “Ons wil hê die 
Rand moet val, ons het daardie ekonomiese 
draaiskywe (turntables) nodig. Die Rand sal val, 
maar wanneer dit weer herstel, sal ons in be-
heer van die ekonomie in Suid-Afrika wees.” Hy 
het seker iemand dopgehou wat toorkunsies 
doen.

10. Velaphi Khumalo, 4 Jan 2016: “Ek wil die land 
skoonmaak van alle blankes. Ons moet doen 
soos Hitler met die Jode gedoen het. Ek glo nie 
meer daar is ‘n groot aantal blankes wat nie ras-
siste is nie. Ek begin al skepties raak oor hulle 
wat in die ANC Beweging is.” 

10. Julius Malema 16 Jun. 2008: Laat ons dit nou 
duidelik maak: ons is bereid om vir Zuma te 
sterf. Nie net dit nie, ons is bereid om die wa-
pen op te neem om dood te maak ter wille van 
Zuma.” (Toe Zuma uitgeskop is, het hy sonder 
wapen gesit).

10. Jackson Mthembu, 25 Maart 2017: “Ons het 
tot op die been korrup geraak. Al wat ons nou 
kan doen, is om soveel as moontlik byme-
kaar te maak en te vergeet van die mense wat 
swaarkry.”

Nou toe nou!

ADRENOCHROOM, STOF TOT NA 
DENKE
Adrenochroom is ‘n chemiese stof wat deur die lig-
gaam geproduseer word wanneer adrenalien (of 
epinephrine) oksideer of “met die lug in aanraking 
kom”. Dit word geproduseer wanneer die liggaam op 
‘n manier getraumatiseer word soos deur marteling 
of uiterste angs.
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Wanneer ‘n mens aan ‘n stimulus wat uiterste angs 
behoort te produseer, blootgestel word, veral wan-
neer die persoon baie jonk is, is die adrenalien wat 
geproduseer word meer kragtig as by die gemid-
delde volwassene. As gevolg van sy psigo-aktiewe 
eienskappe, word Adrenochroom gekoppel aan 
‘gedagtebeheerdwelms’.

Die proses om dit uit die liggaam te kry, is soos volg: 
die persoon word gemartel en dan vermoor en die 
adrenochroom word onmiddellik met ‘n spuitnaald 
geoes deur die basis van die nek en ruggraat. In sy 
suiwer vorm kan swartmark handelaars geweldige 
somme geld maak as hulle dit verkoop.

Daar is ‘n verband tussen kindersekshandel (child 
trafficking), marteling en moord op kinders dwars-
oor die wêreld, asook die skakel tussen MS-13, hoë 
profiel voorstanders van pedofilie soos Podesta en 
Alefantis. Dit is nie-winsgewende organisasies wat 
bystand voorsien aan veral kinderslagoffers van ver-
skillende rampe soos oorloë en natuurrampe dwars-
oor die wêreld en die verband maak sin as jy dink 
aan die tipes dwelmhandel.

Waar is daar ‘n beter manier om kinders te gryp 
as uit oorloggeteisterde gebiede of natuurrampge-
biede? Die ouers is weg, die familie is van mekaar 
geskei. Dit is net te maklik om die kinders dan in 
en uit die land te kry. ‘n Paar gesiggies van kinders 
word op plakkate geplaas en aan lamppale geplak, 
maar na ‘n tyd probeer niemand meer die kinders 
opspoor nie.

Daar is newe-effekte verbonde aan die gebruik van 
adrenochroom. Die persoon kan lusteloosheid en 
verwarring ervaar, asook ‘n verandering in gedagter-
igting, swak oordeel, swak insig en die onvermoë om 
te konsentreer. Dit is ook gewoontevormend.

Aangesien dit nie gereguleer is in die VSA is en dit 
nie goedgekeur is vir menslike gebruik nie, is dit nie 
moeilik om dit te versprei nie en as jy daarmee be-
trap word, is dit nie ‘n misdaad nie.

Dit klink na ‘n grufilm uit die dae van Alfred Hitch-
cock!

STUDENT GEVANG MET MEER 
AS $6 MILJOEN SAKGELD
SARS amptenare het ‘n Suid-Afrikaanse student ge-
arresteer wat VSA dollars van $630  700 miljoen in 
haar handbagasie gehad het toe sy op ‘n vliegtuig 
op OR Tambo Internasionale Lughawe geklim het. Sy 
was op pad na Hong-Kong. 

Sicelo Mkosi, woordvoerder vir SARS, sê die vlug 
het reeds toestemming gehad om op te styg toe die 
beamptes toegeslaan het.

Die student het aanvanklik ontken dat sy die dollars 
in haar besit het, maar sy het na volgehoue druk 
erken dat sy dit wel het, maar dat sy nie weet aan 
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wie dit behoort nie. Daar is ‘n kriminele klag van 
geldsmokkel teen haar gelê.

Kyk net hoe gebruik die Chinese die swartes om mil-
jarde die land uit te smokkel. En die ANC-regering 
draai ’n blinde oog.

Nog minder is mnr. King Wong van China belast-
ingpligtig. En na die R187 miljard ‘lening’ wat aan 
Ramaphosa ‘toegestaan’ is, kry ons binnekort ’n  mil-
joen permanente ‘gaste’ vanuit skerfiesoogland!

Julle sal dan mooi na julle honde en katte moet kyk, 
of hulle beland op Ding Dong se bord! As julle nog 
nie weet nie, honde en katte is Chinese lekkernye.

BLANKES STAAK BY SASOL
Suid-Afrika se ekonomie word op ‘n maandelikse 
basis geterroriseer deur swart kommunistiese unies 
wat alewig aan die staak is vir geen ander rede as 
om die rug van die land te breek en dit onregeer-
baar te maak nie. Die African National Chaos regime 
praat nooit teen hierdie flagrante en arrogante tipe 
korporatiewe straatboewery, ekonomiese sabotasie 
en ondermyning nie, dit wat Suid-Afrika nou gebring 
het tot op die rand van ‘n totale ekonomiese ineen-
storting en resessie. Dit word gesien as “polities nie-
korrek” om swart terroriste-unies te blameer.

Hierdie keer is dit blankes wat besluit het dat hulle 
genoeg gehad het van die rassistiese ANC regime se 
diskriminasie en hulle bestuurders met al hulle dis-
kriminerende wetgewing, beleide en aksies teen sp-
esifiek blankes. Hulle neem nou self aksie – die ANC 
het baie om oor te skree – selfs om die weerstand 
te beskryf as dat dit ‘n “rassistiese” ondertoon het. 
(Eintlik weet hulle baie goed dat hulle eie aksies ook 
rassisties is.)

Die linkse rassehaat-aanblasermedia het ook nie 
geaarsel om dit te beskryf as “Blanke” weerstand 
nie, terwyl daar na die honderde swart opstande 
eenvoudig verwys word as “burgerlike onrus”. Dit 
word, in teenstelling met swart unies, gesien as 
“polities aanvaarbaar” om die blanke weerstand 
unies te blameer.

Suid-Afrika se hoofsaaklik blanke Solidariteit het be-
gin staak oor die aanbod vir aandele in die maat-
skappy wat slegs aan swart werkers gemaak is. 
Onder die nuwe rassistiese anti-Blank reëls, word 
daar deur die rassistiese ANC van Suid-Afrikaanse 
maatskappye verwag om onlogiese kwotas op swart 
eienaarskap, indiensneming en bemiddeling as deel 
van die aandrywing om, wat hulle noem “dekades 
van uitsluiting onder apartheid”, te bereik.

Pule Mabe, woordvoerder van die ANC, sê dat hulle 
verstaan dat die reg om te staak beskerm word deur 
die Konstitusie (of wat daarvan oor is), maar hy dink 
in sy swart breintjie dat hierdie voorgestelde aande-
le-skema is iets waarmee hulle wil handel met onge-
lyke inkomste binne die Sasol-omgewing.

Aan die anderkant is daar die ontevrede werkers by 
Sasol wat hulle mes in het vir die maatskappy. Soli-
dariteit, hulle hoofsaaklik blanke unie, sê dat daar 
‘n klag ingedien gaan word by die VSA reguleerders 
oor Sasol se “diskriminerende” swart aandeleskema.

Dirk Herman, HUB van Solidariteit, het gesê werkers 
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is werkers en jy diskrimineer nie teen hulle op grond 
van ras nie.

Intussen tjank die ANC honde oor “rassisme”. Mabe 
sê die “obsessie met die instandhouding van rasse 
polarisasie doen niks vir die vordering van die mo-
mentum as ‘n nasie nie.” Die ANC noem losweg 
terme soos “obsessie” en “polarisasie” terwyl hulle 
die hoofoortreders van growwe rassisme is teen sp-
esifiek blankes.

Sasol is deur blanke belastingbetalers gebou ge-
durende die liberale aanvalle van voor 1994 wat ge-
lei het tot sanksies. Nou weier die swart rassiste in 
beheer dat blankes enige aandele bekom. En Mabe 
se bek is groot: “Die ANC is diep bekommerd (lees 
liewer dik die duiwel in) oor die rassistiese toon van 
die staking wat eintlik ten doel het die omkeer van 
die voordeel van ons demokrasie.”

Dit wil voorkom asof die  ANC vrot is van skyn-
heiliges en bedrieërs. Die ANC het nooit “geveg” vir 
demokrasie nie, maar het in Dar-es-Salaam gesit en 
niks anders gedoen as om met die Nasionale Party 
verraaiers en rugstekers in 5-ster Londonse hotelle 
te sit en eet terwyl hoofsaaklik die PAC ‘n terroriste-
oorlog in Pretoria gevoer het nie.

En dan skree hulle oor die blankes wat in die verlede 
voordeel uit Sasol getrek het, en karring maar weer 
tot vervelens toe oor hoe die arme swartetjies wat 
altyd aan die agterste speen moes suig. Wel, dis waar 
hulle hoort. En hy kerm oor historiese ongelykhede.

Swart “leiers” is onder die indruk dat as hulle ‘n pak 
klere dra en ‘n das en ‘n duur motor besit, dan is 
hulle die blanke se gelyke. Die probleem is dat hulle 
nie kan verstaan dat ‘n mens darem ook bewyse 
moet hê dat jy die blanke se gelyke is nie.  Om dit 
net te sê, gaan niks verander nie.

Swartes sluk swaar aan die feit dat hulle niks tot 
stand gebring het in die hele Afrika nie. Sasol was ‘n 

blankbefondsde en geskepte onderneming en dit is 
ook net logies dat die skeppers van ‘n onderneming 
hulle eie mense kan aanstel soos wat hulle lus het. 
Die ANC kan nie eens één suksesvolle maatskappy 
noem wat hulle gestig en begin het en wat swartes 
in diens het nie. In 20 jaar kon hulle nie ‘n enkele 
onderneming begin soos Sasol, Transnet, Poskan-
toor, Atlas of YSKOR nie. Hierdie is almal reuse wat 
deur blankes geskep is en die swartes het eenvoudig 
gekom en dit van ons gesteel. Hulle is ook nou besig 
om ons grond te steel, maar hulle praat van nasie-
bou en “demokrasie”?

Maar, nou moet ‘n mens natuurlik ook noem dat 
twee derdes van Sasol waarskynlik papbroekig des-
tyds Ja gestem het.

Wat swart leiers nié sê nie, is dat die sogenaamde 
rykdomme lankal nie meer aan die regering van die 
land behoort nie, maar weggegee of verkoop is aan 
die Jode, Engelse en ANC se sogenaamde “elite” 
soos die Mandelas, Ramaphosas. Zumas en Guptas, 
Chinese en wie weet wat nog.

Pule Mabe sê die volgende: “Ons vra Solidariteit 
om deel te word van die nasiebouprojek wat ‘n flo-
rerende nasie wil bou waar alle burgers deel het in 
die nasie se rykdom en gelyke geleenthede het om 
ten volle deel te neem aan die ekonomie.”

Watter rykdom? Dis alles weggegee aan die Chinese, 
Indiërs, Jode en elke soort met die ANC konkel. Daar 
is nie meer rykdom om met lui swartes te deel nie. 
Daar is niks meer oor om te verkwansel nie. Na 25 
jaar het hulle geplunder wat daar was om te plun-
der, alle bates wat verkoop kon word, is verkoop. Nie 
die goud, diamante, platinum, uraan ... al daardie 
rykdomme behoort meer aan hierdie land nie, maar 
is verkwansel ter wille van ‘n paar nuwe BMW’s, pa-
leisagtige huise, en ander sinnelose goed. Ons het 
niks meer wat rykdom verteenwoordig nie, geen 
bates meer nie – behalwe landbougrond en dis die 
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volgende ding wat geruil gaan word om die leë geld-
sak weer ‘n slaggie te probeer vol maak.

Ons kredietwaardigheid is by die venster uit nadat 
daar ontsaglike bedrae geld van die buiteland ge-
leen is en nie terugbetaal is nie, want die oomblik 
as die geld land, word dit verdeel onder vriende en 
familie en dit raak weg dat mens dit nooit weer sien 
nie. China het nou vir Eskom geld geleen, maar hy 
bring nóg een miljoen Chinese die land in klaarblyk-
lik as deel van die ooreenkoms. Ons regering het 
niks meer om te verkoop om die biljoene te laat in-
rol nie, nou maak hulle leë beloftes en betaal met 
groter probleme.

White Nation sê op 5 Sept 2018: “Wat betref “volle 
deelname aan die ekonomie”, het Pule Mabe, 
woordvoerder van die ANC, nooit verduidelik – as 
dit die ANC se beleid is – dat daar na meer as 20 jaar 
van ANC regering steeds meer as 40 miljoen swart 
Suid-Afrikaners weggegooi sit in uiterste armoede in 
plakkerskampe dwarsoor die land nie. Wat het ge-
word van die “verdeling van rykdom” en “deelname 
aan die ekonomie” vir daardie mense?”

En verder: “Om Solidariteit te beskuldig van “ras-
sisme” is soos die eetbord wat die teelepel beskuldig 
dat hy op die etenstafel is. Vir te lank het die ANC 
rassiste en swart “ons het dit mahala gekry” maat-
skappye op die ergste maniere gediskrimineer teen 
blankes, alles netjies vermom onder die banier van 
“Black Economic Empowerment”, wat niks anders 
is as diskriminasie teen die arme, vredeliewende 
blankes op ‘n polities korrekte manier nie.”

Mense wat bekend is met Siener van Rensburg se 
visioene sal onthou dat hy gesê het dat ons nog alles 
gaan verloor. Ons het eerstens ons land verloor en 
daarna het alles soos dominoes getuimel. ‘n Mens 
kon soms nie glo wat jy hoor nie, maar dan kom die 
bevestiging en met ‘n sinkende gevoel weet jy dat 
wat die ou man gesê het, ons voorland is.

Van ons groot rykdomme is daar niks wat nog in 
blanke hande is nie. Reuse maatskappye wat die 
blanke opgebou het, is in swart hande. Nie net 
maatskappye en instansies het geval nie, maar ook 
standaarde. UNISA wat die beste afstand-univer-
siteit ter wêreld was, kan jy nie eens per telefoon 
kontak nie. Niemand antwoord nie. Die SAUK, nou 
die SABC, is ‘n patetiese, besonder swak uitsaaihu-
is wat niemand meer ernstig opneem nie. Ons het 
selfs dit verloor.

As ons eerlik moet wees, het ons alreeds byna alles 
verloor. Al wat nog oorbly, is die erfie, jou huis en ‘n 
paar meubelstukkies en dis nie lank nie, dan gaan 
hulle dit ook kom opeis.

BLANKES ‘NIETIG’ VERKLAAR
‘n Studiebeurs wat in ‘n testament vir behoeftige 
blankes beskikbaar gestel is om aan die Universiteit 
van Stellenbosch te studeer, is kragtens ‘n besliss-
ing in ‘n toetssaak in die Wes-Kaapse Hooggeregshof 
as diskriminerend verklaar aangesien dit glo strydig 
met die grondwet sou wees.

Die saak volg nadat ‘n ondersoek gedoen is deur 
‘n taakspan wat deur die universiteit oor die aang-
eleentheid aangestel is. Die ondersoek het daartoe 
gelei dat ‘n beleid aanvaar is dat hierdie tipe beurse 
nie meer geadverteer mag word nie.

Regter Siraj Desai het die woord, “blanke” in die tes-
tament van Martha Maria Hatting nietig en strydig 
met die grondwet verklaar.

Daar is blykbaar agt soortgelyke beurse.

Die vise-rektor, Arnold Schoonwinkel, het in ‘n 
beëdigde verklaring aangedui dat Hatting in 1992 
oorlede is en haar testament onder meer gespesifi-
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seer het dat die MM- Hatting-Studentebeurs vir be-
hoeftige blanke studente gebruik moet word.

Volgens Schoonwinkel is samesprekings met Hatting 
se familie gevoer en daaruit het dit geblyk dat sy en 
haar man nog die Tweede Vryheidsoorlog beleef het 
en in ‘n tydperk geleef het toe blankes (nog) na me-
kaar omgesien het. Hoor nou hoe hierdie Kapenaar 
kruip om die swartes tog net gelukkig te hou.

Stellenbosch vise-rektor, Arnold Schoonwinkel

Tannie Millie Hattingh was ‘n onderwyseres wat 
daarna gestrewe het om Afrikaners en Afrikaans te 
bevorder. Sy het nie kinders van haar eie gehad nie 
en het omgesien na die behoeftes van behoeftige 
blankes.

Schoonwinkel het egter onder meer opgemerk dat 
“daar geen plek is in die Suid-Afrika waarin ons tans 
woon vir ‘n beurs wat tot blanke studente beperk is 
nie.” Kan hierdie arme kniebuiger vir ons verduidelik 
hoe die laaste wil en testament van ‘n vrou wat lief 
was vir haar eie mense en haar taal, diskriminerend 

kan wees? Hierdie ou moet in ‘n mausoleum toe-
gemessel word.

Die Universiteit het dit glo duidelik gemaak dat hy in 
die lig van die uitspraak soortgelyke bewilligings en 
donasies sal bekyk.

Ander universiteite wat reeds die afgelope jare die-
selfde weg gevolg het, is die Universiteit van Natal 
(die Emma Smith Educational Fund ter waarde van 
R27 miljoen) en UCT in twee gevalle.

Let asb. op dat UCT en Stellenbosch albei in die Kaap 
is en dus eintlik nie tot die Boervolk behoort nie.

PIET RETIEF SE MANIERE LOOP 
NOG ONDER ONS 
(FRONT NASIONAAL SA)
 
Die moord op Piet Retief en sy manne op die 
koppie buite Umgundgundlovu op 6 Febru-
arie 1838 het so diep geslaan in die herinner-
inge van hierdie volk, dat dit vandag nog gebruik 
word as waarskuwing teen ‘n paar gewoontes 
wat ‘n volk en ‘n leier suur kan bekom. En dit geld 
vandag presies net soveel as 180 jaar gelede. 
Wat presies in Retief se kop aangegaan het sal nie-
mand ooit weet nie, maar uit sy optrede en sy agter-
grond kan ons bepaal watter oordeelsfoute hy ge-
maak het. En dwaas sal ons wees om nie daaruit te 
leer om dit nooit weer te doen nie.

RETIEF HET HOM NIE AAN WAARSKUWINGS GES-
TEUR NIE
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En hy is oor en oor gewaarsku. Daar is hoeveel keer 
vir hom gesê: Pasop vir Dingaan. Hy is ‘n koelbloed-
ige wreedaard. Pasop Piet. Daar is oor en oor gesê: 
Pasop Nasionale Party kieser. Pasop FW en Roelf. Pa-
sop. Daar word vandag oor en oor gesê: Pasop wit-
man. Pasop met wie jy om ‘n vuur gaan sit.

RETIEF WAS ‘N KOPGGELAAR
Op die oggend van sy vertrek het hy by Gert Maritz 
se waens omgery en hom gekoggel met die woorde: 
“En toe ou bangbroek, wat sê jy nou?” Vandag nog 
word gekoggel met “En toe julle verstokte ou Afri-
kaner verkramptes.” Vandag nog word gekoggel 
met: “Dis ander tye hierdie, ons moet nou anders 
dink.” Die tye mag anders LYK, maar die aard van 
die nasate van Dingaan is nie anders nie. Retief se 
koggelwoorde moes op daardie moordkoppie oor 
en oor deur sy kop gegaan het terwyl sy manne en 
sy eie kind voor hom doodgeslaan word.

RETIEF WOU INDRUK MAAK MET GETALLE
Dis dieselfde fout wat te veel mense vandag nog 
maak om te dink dat ‘n vereniging van 8% van die 
totale bevolking indruk sal maak op die groter mas-
sa. Retief het met ‘n 100 man getrek na Dingaan en 
Dingaan het met hulle moord ‘n verpletterende slag 
geslaan. Retief het nie indruk gemaak deur te spog 
met die getalle wat hy agter hom het nie, want groot 
getalle dwase regverdig nie ‘n saak nie.

RETIEF SE VERTROUE WAS OPPERTUNISTIES
Retief het geglo dat vertroue met vertroue beloon 
sou word. Retief het ‘n vriendelike groet en ‘n kalbas 
bier van Dingaan beskou as wederkerige vertroue 
sonder om te besef dat dit slinkse misleiding was. 
Retief het gedink Dingaan het dieselfde morele 
waarde wat aan betroubaarheid gestel word, as wat 

‘n Westerling gehad het. En die mense wat in hier-
die dae die slinkse taal en praatjies van die swart 
oud-terroriste as rede vir vertroue beskou, maak 
dieselfde fout as Retief.

RETIEF WAS GIERIG
Ons weet vandag dat Retief in die ou Kolonie al bankk-
rot was. Hy het vir homself moontlikhede hier gesien. 
‘n Uitsoekplaas in die nuwe Natal. Hy sou die staat-
shoof van die nuwe republiek wees. Daar sou roem en 
eer en welvaart wees. En daarom moes hy Dingaan se 
goeie motiewe ten alle koste verkoop aan sy mense. 
Dis wat vandag ook gebeur. Daar is mense onder 
ons wat die aansien van die Dingaans aan ons 
versmous omdat hulle vir hulleself ‘n inkomste en 
aansien begeer. Uiteindelik was daar vir Retief nie 
‘n halwe sentimeter grond nie, want sy liggaam is 
nie eens begrawe nie – dis sommer daar op die 
moordkoppie laat lê vir die voëls en die jakkalse. 
Wanneer ons vanjaar die 180ste herdenking van die 
Slag van Bloedrivier herdenk, dan herdenk ons dit 
saam met die nageslag van die mense wat kop ge-
hou het en by die laer gebly het. Wat hulle nugter 
verstand gebruik het en vertrou het op die leiers 
soos Maritz en Uys wat gewaarsku en vermaan het. 
Want van die 100 op die moordkoppie was daar 
geen nalatenskap nie. Net smart en verlies en dood. 
Piet se bloed loop vandag nog onder ons wanneer 
daar opgesaal en met koggelwoorde gery word na 
die krale van Ramaphosa, en Maimane en Lekota. 
Dis die dwase wat nie wil insien wat daar wag nie.

WIT HAWELOSES WEER SONDER 
HEENKOME
Die droom van ’n veilige tuiste aan die Wes-Rand 
waar wit haweloses hulself kan onderhou, lê aan 
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skerwe nadat Sunette Bridges, wie se geesteskind 
dié projek was, haar daaraan onttrek het.

Die eertydse sangeres woon deesdae in Amerika 
saam met haar vyfde man, Chris Roets. Maar op 
Kleinvallei, die plaas naby Krugersdorp wat Bridges 
in 2015 vir die haweloses gekoop het, heers daar on-
sekerheid oor die toekoms.

Bridges het in Junie vanjaar die koopkontrak vir 
Kleinvallei gekanselleer. Die plaas behoort tegnies 
steeds aan Ingrid Beetge (64), die vorige eienaar. En 
sy sit nou met die gebakte pere – 48 mense sonder 
ander heenkome van wie net twee gesinne die hu-
urgeld van sowat R600 per maand betaal.

Dit kos sowat R50 000 per maand om die eiendom 
te onderhou. Net die elektrisiteitsrekening vir die 
nedersetting beloop tussen R15 000 en R28 000 per 
maand. Sedert Junie moes Beetge dit betaal.

Bridges het nie gereageer op e-pos-versoeke vir 
kommentaar nie. Beetge het via haar prokureur, Ria 
van Niekerk, bevestig dat Bridges die kontrak een-
sydig per e-pos gekanselleer het. Sy het in Mei haar 
laaste paaiement van R100 000 betaal.

Sunette het die plaas aanvanklik vir R9,2 miljoen by 
Beetge gekoop in die naam van die Bridges Musiek 
Trust. Sy sou die koopbedrag in 84 paaiemente ver-
effen. Teen Mei het sy reeds R3,5 miljoen afbetaal.

Van die oorspronklike plan om Kleinvallei ’n selfond-
erhoudende plaas te maak, het min gekom. Die perd 
en die paar hoenders op die werf is beswaarlik ge-
noeg om enigeen te onderhou.

Die inwoners woon in houthutte in ’n halfsirkel om 
’n grasperk met ’n vuurmaakplek. ’n Paar meter ver-
der staan nog ses asbeshuisies. Die enigste luukse 
hier is die DStv-skottels by tien van die huise.

Lanese Hough (34) en haar man, Johan (38), bestuur 
die plaas sedert 1 Augustus en woon in die plaasop-
stal. Party van die inwoners help met instandhoud-
ing in ruil vir kos en verblyf, sê Lanese. Net twee hu-
ishoudings betaal die maandelikse huur van sowat 
R600.

Kos kom meestal van skenkers en water uit die boor-
gat.

Wat sê ‘n mens...?

Die verdrukking van ons volk na die oorgawe aan 
die swartes is verskriklik. Ons is besig om ‘n punt te 
bereik waar ons mekaar nie eens meer sal wil help 
nie. Wanneer dit gebeur, is dit elkeen se plig om vir 
hom- of haarself te besluit: Watter aandeel het ek 
aan my situasie? Wat het ek gedoen dat ons in hier-
die toestand beland het? En dan moet daardie oor-
treding met opregte berou na God geneem word en 
vergiffenis gevra word.

Miskien begin dit so stadigaan tot ons deurdring dat 
ons hierdie toestand oor onsself gebring het deur 
vrees vir opstande en oorlog, deur vrees dat ons ons 
werk sal verloor, dat ons nie meer DSTV sal kan kyk 
nie, nie meer rugby sal hê nie, ens. ens. Vrees het 
ons laat oorgee terwyl ons op God moes vertrou. En 
toe vind ons uit dat ons Lewende God nooit eens in 
die prentjie was nie ten spyte van Sondae se kerk en 
Bybelstudie en kerk-kampe en sulke dinge. Ons het 
nie op God vertrou nie, maar op ons eie oordeel en 
kyk waar het dit ons gebring? By plakkerskampe en 
armoede soos nog nooit tevore nie.

En die pad vorentoe is besaai met distels en dorings.

Die VAANDELDRAER Jaargang 22 (September 2018)



18

VINNIGE VERNIETIGING VAN DIE 
VSA SE FINANSIËLE SISTEEM
Laat ons net eers verduidelik: SWIFT is ‘n boodskap-
sisteem wat banke toelaat om transaksie-besonder-
hede aan mekaar te stuur. Dit is die hoofvorm van 
internasionale kommunikasie vir banke wat soveel 
as 15 miljoen boodskappe per dag stuur. SWIFT is 
gebaseer in Brussel, maar dit ontvang bevele van die 
VSA. Tot nou toe was SWIFT die enigste in sy soort en 
alle banke wêreldwyd moes daarvan gebruik maak. 
Die VSA het dus beheer op hierdie manier oor alle 
transaksies op die aarde.

Dit is waarskynlik nou aan die verander.

Europa se verklaring van onafhanklikheid van die 
VSA het uiteindelik die ekonomiese gebied bereik. 
Frankryk en Duitsland het aangekondig dat hulle 
werk aan ‘n nuwe internasionale handelsisteem 
buite die VSA se beheer.

“Ons moet Europa se selfbestuur en soewereiniteit 
in handel-, ekonomiese en finansiële beleid verg-
root,” het die Duitse Minister van Buitelandse Sake, 
Heiko Maas, gesê. “Dit sal nie maklik wees nie, maar 
ons het reeds begin om dit te doen.”

Bruno Le Maire van Frankryk het saamgestem: 
“Saam met Duitsland is ons vasberade om te werk 
aan ‘n onafhanklike Europese of Franco-Duitsland 
finansieringswerktuig wat ons sal toelaat om te 
verhoed dat ons kollaterale slagoffers is van VSA-
territoriale sanksies. Ek wil hê Europa moet ‘n soew-
ereine kontinent wees, nie ‘n ondergeskikte nie, en 
dit beteken dat ons ‘n totale onafhanklike finansier-
ingsinstrument (soos SWIFT) moet hê, iets wat nie 
vandag bestaan nie.”

Een van die mees konkrete hiervan is ‘n plan om 
‘n Europese mededinger vir die swiftinternational-
betalingsisteem te skep.

Pepe Escobar van die Asia Times skryf: “As dit wel 
gebeur, kan dit moontlik daartoe lei dat Europa 
homself geopolities herdefinieer in terme van sy 
weermag en strategiese onafhanklikheid.”

Dit mag na ‘n tegniese probleem klink, maar dit gaan 
oor Europa wat by Rusland en China aansluit om die 
VSA uit te sluit uit internasionale handel, presies 
soos die  Trumpet jare lank al waarsku.

Toe China sy planne vir ‘n nuwe variasie van SWIFT 
uitgestippel het, het Robert Morley van Trumpet dit 
‘n moontlike “draaipunt vir die ... Verenigde State” 
se ekonomiese oorheersing genoem.

Die nuutste is dat die VSA SWIFT beveel het om Iran 
af te sny vanaf 4 November 2018. Sonder SWIFT het 
die Iranse banke geen manier om te kommunikeer 
met die wêreldgemeenskap nie. Kombineer Ameri-
ka se mag oor SWIFT met die feit dat die dollar die 
wêreld se mees algemene reserwe geldeenheid is, 
asook die koers wat die mees algemene in gebruik is 
in wêreldhandel, en dit beteken dat Amerika in eko-
nomiese supermag is. Die res van die wêreld hou nie 
daarvan nie.

Europa mag dalk met Iran wil handeldryf, maar tensy 
Europa groot veranderinge aanbring voor 4 Novem-
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ber, sal dit baie moeilik wees om dit te doen. As daar 
geen oplossing gevind word nie, sal Amerika voort-
gaan om te doen wat hy wil en te boelie wie hy wil.

China het sy China International Payment System 
(CIPS) in 2015 as ‘n alternatief vir SWIFT geskep. 
Vroeg hierdie jaar het Rusland ook sy eie variasie 
van SWIFT getoets en nou werk Europa ook aan 
hulle eie sisteem. Dit begin werklik lyk asof Amerika 
se dominansie op internasionale handelsgebied se 
dae getel is.

Dis ‘n groot skuif vir Rusland, China en Europa. Die 
Chinese yuan moet nog baie ver gaan om die dollar 
se opperheerskappy uit te daag, want dit word maar 
slegs in 1.6% van internasionale betalingstransak-
sies gebruik. Die Russiese roebel is selfs nog verder 
weg daarvan om ‘n bedreiging vir die dollar te word, 
maar die euro het die dollar reeds byna ingehaal.

Die euro word gebruik in 36% van internasionale 
transaksies, versus die dollar se 39.9%. Die euro se 
gebruik as reserwe koers is egter nog ver agter die 
dollar. Dis vir Europa nodig om vorendag te kom 
met ‘n oortuigende en permanente oplossing vir die 
euro krisis om langtermyn vertroue van beleggers te 
wen. Maar as dit eers gebeur het, sal die euro ‘n baie 
aanneemlike uitdager vir die dollar word.

Prof. Christopher Bovis het aan die Deutsche Welle 
gesê dat Europa se werk aan ‘n alternatief vir SWIFT 
het reeds begin.

“Die Europese Kommissie is besig om ‘n sisteem te 
ontwikkel, parallel aan die SWIFT-sisteem, wat Iran 
daartoe in staat sal stel om ‘n raakvlak te vind met 
die Europese finansiële sisteme en Europese uitklar-
ingsisteme deur gebruik te maak van die nominasies 
wat gesteun en geskep is deur die Europese Beleg-
gingsbank gebaseer op die euro.”

Hulle vind dus paaie om SWIFT. Die onenigheid oor 
Iran is maar net die nuuste sneller. Europeërs hou 

niks daarvan dat ander vir hulle sê met wie hulle kan 
en nie handeldryf nie.

Bovis sê: “Op die oomblik is ons op ‘n roete vir ‘n 
kop-aan-kop botsing tussen die twee kontinente, 
tussen die twee ekonomiese sisteme.”

Die direkteur van die Global Public Policy Institute 
dinkskrum, Thorsten Benner, het aan die Deutsche 
Welle gesê: “Die feit dat die EU onafhanklike sisteme 
ontwikkel om hulle immuun te maak teen die VSA se 
sanksies, bedreig nou baie beslis die sleutel VSA be-
lange in die persepsie van die Trump Administrasie.”

In 2015 het Morley oor hierdie stuwing na onaf-
hanklikheid van die VSA se beheer in antwoord op 
Amerikaanse sanksies gesê: “Groot mag, veral die 
werklike or waargeneemde misbruik van groot mag, 
lei tot opstand en muitery.

“In Jun 20124 het die VSA se Departement van Jus-
tisie die Franse bank, Paribas, $8.9 miljard beboet 
omdat hulle dollars gebruik het vir handel met Kuba 
en Iran al het die bank geen Franse wet oortree nie. 
Amerika het eenvoudig nie daarvan gehou dat die 
bank daardie twee lande help nie en dus is die bank 
geforseer om te betaal of om uitgesluit te word 
uit die VSA se geldsisteem – ‘n besliste finansiële 
doodstraf.”

Die bank het betaal. En so ook Brittanje se Stand-
ard Chartered Bank, Duitsland se Commerzbank en 
Switserland se UBS, onder andere.

Arnaud Montebourg, Frankryk se minister van fi-
nansies, het aan Financial Times gesê dat die VSA 
se beleid “ekonomiese oorlogvoering” is. As gevolg 
van Amerika se sanksies en boetes is die res van die 
wêreld nou aan die werk om hulle heeltemal uit te 
skakel uit wêreldhandel.

Morley skryf: “Die SWIFT sisteem – Amerika se 
magtigste wapen – mag dalk uitgedien raak. Nie on-
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middellik nie, maar binnekort.”

Daardie uitgediende stelsel kom elke dag nader. Dit 
sal tyd neem om ‘n alternatief te vind en op te stel. 
Dit lyk onwaarskynlik dat Europa ‘n nuwe sisteem 
betyds bymekaar kan kry om Iran te red van die 4 
Nov. sperdatum, maar die Europeërs wil nie weer in 
hierdie posisie gelaat word nie.

Met Rusland, China en nou ook Europa wat almal 
graag Amerika se oorheersing wil vermy, het die 
VSA nou al die ander groot ekonomieë teen hom. 
Trumpet se hoofredakteur, Gerald Flurry, het in sy 
boek Ezekiel: The End-Time Prophet, die volgende 
geskryf:

“Die profesieë dui aan dat die Duitsland geleide Eu-
ropese Unie spoedig magte sal saamsnoer met Rus-
land, China en Japan om die VSA uit meer en meer 
markte uit te sluit. (Jes. 23). Soos wat die VSA en 
Brittanje al minder kompeterend wêreldwyd raak, 
sal werkloosheid stadigaan verhoog. Die VSA en Brit-
tanje sal buite in die koue gelaat word soos wat twee 
reusagtige handelsblokke, Europa en Asië, saams-
melt en die toon begin aangee in wêreldhandel.

Amerika en Engeland het hulle dag van mag gehad 
en hulle het dit misbruik ten koste van kleiner volke 
en lande. Wanneer jy te lank aanhou met magsmis-
bruik, moet jy verwag dat daar teenkanting gaan 
kom. Dit sal interessant wees om te sien hoe hierdie 
magstryd hom gaan uitspeel.

RUSLAND EN CHINA OEFEN VIR 
WÊRELD KERNOORLOG III
Een van die grootste militêre oefeninge wat nog 
ooit in die geskiedenis plaasgevind het, was Rusland 
se Vostok 2018 ‘war games’. Dit was selfs groter as 
die Sowjetunie se militêre oefening van 1981. Hier-
die keer het dit ingesluit 300  000 soldate, 36  000 
gevegsvoertuie en 80 skepe. Die troepesamestelling 
was  twee maal so groot as die hele Britse weermag.

As dit ‘n mens nie tot kommer stem nie, sal niks dit 
kan doen nie.

Sarah Pagung van die Duitse Council on Foreign Re-
lations het aan Deutsche Welle gesê dat as mens kyk 
na hoeveel troepe betrokke is dan is dit duidelik dat 
Rusland gereedmaak vir oorlog. Dr, Stephen Blank, 
‘n senior persoon by die Amerikaanse Buitelandse 
beleidsraad, het aan die Interpreter geskryf: “Dit is 
duidelik dat Rusland gereedmaak vir grootskaalse 
oorlog.”

En dis nie sommer net enige oorlog nie.

Rusland se kerntoegeruste missiele was ingesluit in 
die oefening. Rusland se twee vlote wat kernwapens 
kan afstuur, was ook ingesluit. Burgerlike owerhede 
het ook deelgeneem. Hulle het geoefen vir Rusland 
se vermoë om kernoorlog baas te raak.
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Wat dit vir ons uitspel, is dat daar diepgewortelde 
ontevredenheid oor en weer tussen die Weste en 
Asië is. Beide Beijing en Moskou wil albei die Weste 
op hierdie manier waarsku dat hulle gereed is vir 
enige soort oorlog. Hulle maak staat op daardie 
boodskap sodat hulle hul bure en minder magtige 
nasies kan intimideer, meen Appa.

Dit kan ook wees dat Amerika en Brittanje hierdie 
twee lande al so verkeerd opgevryf het dat hulle nou 
tande wys. Rusland se besluit om China in te nooi, 
is reeds ‘n groot stap in die reeds noue verhouding 
tussen die twee. Tot op datum het hulle reeds 30 ge-
samentlike militêre oefeninge gehou, maar Rusland 
het nog nooit voorheen vir China genooi om deel te 
neem aan ‘n oefening so belangrik soos die laaste 
een nie.

Die South China Morning Post berig dat die “besluit 
om China in die Vostok 2018 in te sluit, het sommige 
verdedigings analiste verras omdat die militêre oefe-
ninge voorheen ‘off limits’ was vir buitelandse ge-
wapende magte en in sommige gevalle was poten-
siële konflik scenarios met China ingesluit.

Vasily Kashin, ‘n spesialis van die Russiese Hoërskool 
van Ekonomie, het gesê: “Daar is nog niks op papier 
nie, maar hulle bou aan ‘n de facto militêre bondge-
nootskap.

Gustav Gressel, ‘n senior beleidslidmaat by die Eu-
ropese Council of Foreign Relations, het nouer mili-
têre bande tussen China en Rusland ‘n “nagmerrie” 
vir die VSA genoem.

Die hele idee van Rusland en China wat saam oefen 
vir ‘n kernoorlog, is inderdaad ‘n nagmerrie.
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