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DIE NAG KOM NADER
Daar is oral tekens dat die swartes besig is om ongeduldig te raak en reg in eie hande te neem. Duisende van
ons mense moes al met hulle lewens boet omdat die
volk aan die slaap en papbroekig is.
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VAN DIE
REDAKTEUR
Transport gehad het.
In verband met die leuen wat deur Ramaphosa,
Malema en in die media versprei word, het ek die
volgende skrywe van ’n eertydse boer in Natal ontvang:

“Verder word blankes in die liberale hoofstroom
media voortdurend daarvan beskuldig dat die Trustwet van 1913 ingestel is met die uitsluitlike doel om
swartes van hulle grond te ontneem. Ook dit is glad
nie waar nie! Daardie wet het alleenlik ten doel
gehad om die tradisionele stamgronde teen stamhoofde se hebsug te beskerm en het ‘n verbod geplaas op die vervreemding daarvan deur die stamhoofde.

“’n Swarte met die naam, Mvuli Kuzwayo, was my
buurman toe ek nog geboer het in die Melmoth
omgewing in KwaZoeloe, Natal. Ek het hom en sy
broers goed geken. Hierdie swartes het twee groot
plase besit , nl. Wilhelmina en Arcadia, elk 3230 akker groot.

“Ek het persoonlik met hierdie sake in die destydse
Dept. van Bantoe-administrasie en Ontwikkeling
gewerk.

“Hulle was vrygestelde swartes en het, wat grond
betref, dieselfde regte as blankes gehad. Hulle was
verwant aan die Zoeloekoning van destyds. Daar is
diegene wat beweer dat swartes GEEN grond in SA
mog besit het nie, maar dis glad nie waar nie, ek
weet van heelparty swartes in Natal wat Kaart en

“En hier is ’n doodskoot vir diegene wat beweer
dat die Afrikaner APARTHEID ontwerp het. Kyk mooi
na veral bls. 2 van die meegaande dokument waar
Mvuli Kuzwayo, ‘n Zoeloe, oordrag van ’n groot plaas
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boet omdat die volk aan die slaap en papbroekig is.

uit sy pa se boedel gekry het, en Let wel, dis was in
1960.

Daar is nog mense wat glo dat dit hulle goeie reg
is om elke jaar ‘n nuwe motor te ry, oorsese vakansies te geniet en te beplan vir ‘n luilekker aftrede. Dis
mense wat hulle blind hou vir die werklikheid.

“Hierdie vrystelling kom uit die dae van Koningin
Victoria wat die alleenheerser oor Natal was. Hoe
lyk dit vir ’n kolskoot. Jare gelede het ek ‘n kopie
van hierdie dokument aan ’n vriend Danie, ’n senior amptenaar, gegee, en op ‘n dag het hy ‘n diplomatieke funksie in Pretoria bygewoon. Daar was ’n
soutie wat sy mond oor ons vol gehad het en Danie
het hierdie kopie in sy hand gestop en hom gevra
om dit te lees. Die Ingelsman het amper in sy dop
verstik en sy oë het omtrek uitgepeul. Sy tjank is net
daar afgetrap!

Die lont lê en wag vir die vlammetjie en dis reg tussen al die plase en eiendomme wat aan blankes behoort.
Ramaphosa se regime het nie net hulle oog op die
blanke boere se plase nie, maar ook op die Ingonyama Trustgrond in Natal wat aan die Zoeloes behoort, vir onteiening. Hulle wil ook die stamkapteins
se grond hê. Zwelithini en Buthelezi het herhaaldelik
en foutiewelik gesê dat die land al vir eeue in die
Zoeloe-koninklike geslagslyn was, en nie ‘ingeneem’
sou word nie.

“Al die boere in Melmoth distrik is uitgekoop. Die
boere het ‘n lang hofstryd van 13 jaar gewen en die
staat moes hulle die volle waardasie uitbetaal. Die
gevolg is dat die eens florende dorp Melmoth voortaan ten gronde gerig is. Die pragtige suiker- en bosbouplantasies, asook avokadoboorde en pakhuise
sal nog totaal vernietig word.

Dis hersinskimme hierdie. Voor Dingaan was daar
ander swart kapteins wat nie familie van hom was
nie en na hom was daar ook wat nie familie van hom
was nie. Die ding met die swart stamme is dat enigeen die kaptein of “koning” soos hy vandag genoem
word, kon uitdaag of sommer net in die nag met ‘n
mes deur die hart vermoor. Dis hulle tradisie, punt.

“Van my plaas het net mooi NIKS oorgebly nie, want
dit is so ‘n paar jaar gelede uitgekoop. Die arme
blankes op die dorp sit opgeskeep met huise wat
hulle nie kan verkoop kry nie.

Andries Breytenbach, leier van die BAV, het op 11
Oktober 2017, op nasionale TV verklaar dat onteiening van grond sonder vergoeding, tot oorlog sal lei
en ons weet almal hoeveel van hierdie soort dreigemente daar al gemaak is. Die doen en late van die
ANC lei al 26 jaar lank tot oorlog!

“Maar nêrens word daar in die pers van hierdie ramp
melding gemaak nie. Die oorblywende paar boere is
besig om sak en pak te trek.
“Melmoth is maar een van die spookdorpe in SuidAfrika wat in vieslike vuilheid in die grond in bestuur
is.”

Die stamkapteins het die ANC toe aangevat en gesê
dat hulle reeds 4 500 plase het en niks daarmee
doen nie. Dis nog nooit vir enige “agtergeblewene”
gegee om op te boer nie. Ramaphosa het in sy
staatsrede belowe dat 700 000 hektaar staatsgrond
vanjaar uitgedeel gaan word aan die sogenaamde
agtergeblewenes van die land. En intussen het hy
aangekondig dat aansoeke nou ingedien kan word

DIE NAG KOM NADER
Daar is oral tekens dat die swartes besig is om
ongeduldig te raak en reg in eie hande te neem.
Duisende van ons mense moes al met hulle lewens
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nie bekend gemaak is nie. Hy gaan nie die grond
“uitdeel” nie, maar hy gebruik die dom massa om
die grond te beset sodat hy dit kan vat en niks daarmee doen nie.
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Die probleem is dat ons hoor byna daagliks van
plaasaanvalle, maar baie, baie selde dat die mense
hulleself probeer verdedig. Dis werklik ‘n onrusbarende verskynsel dat boere sonder slag of stoot
hulle plase aan swartes afstaan en dan maar elders
‘n heenkome moet gaan soek. Is dit omdat hulle hul
vertroue in God verloor het en nou maar gedwee die
handdoek ingooi?

Die kere waar daar wel blanke grond aan ‘n “swart
boer” toegeken is, is die boerdery tot in die grond
verwoes en niks gaan meer op daardie plase aan nie,
want die swarte gedoem tot slawerny en nie om te
heers nie. Inherent is hy ‘n lui en gemaksugtige soort
wese.

Met hierdie nuwe dreigement dat die swartes aansoek gaan doen om “gesteelde grond” van die blankes terug te neem, vrees die ANC regime dat sou die
grond se ligging vooraf bekend gemaak word, sal
swartes wat nie aansoek gedoen het nie, die grond
wederregtelik beset, soos die praktyk deesdae is.

Ramaphosa gaan ook druk van die Kommuniste in
sy regering kry. Die hoofdoel van Kommunisme is
om eienaarskap van alle voedselproduksie, naamlik plase, in staatseienaarskap te neem. Daarom
vra de ANC se Vryheidsmanifes vir die “onteiening
van grond sonder vergoeding”, en daarom het die
Boere-Afrikaner Volksraad (BAV) dit as ‘n bloudruk vir blanke volksmoord en ‘n oorlogverklaring
bestempel. In die Vryheidsmanifes word gesê dat
“alle land verdeel moet word onder diegene wat
dit bewerk …” – dit beteken beslis nie dat dit aan
swartes gegee gaan word nie. Inteendeel, dit gaan
alles in staatseienaarskap, en dit is waar die wiel van
die wa gaan afval – soos in Zimbabwe sal die beste
grond uitgedeel word aan die kamerade.

Hierdie kwessie gaan baie jare neem om op telos.
Daar was reeds ongeveer 750 000 bladsye geskrewe
voorleggings voorgelê. Dit gaan hulle baie jare neem
om dit te verwerk en sal nie daarsonder ‘n beslissing
kan bereik nie. Met ‘n verdere 8 sittings landswyd in
die vooruitsig, is die skrif reeds aan die muur vir die
ANC se planne. Daar word gehoop dat daar nie gou
tot ‘n beslissing gekom sal word nie, wat die blankes
nog tyd gee om hulleself reg te ruk vir die verdediging van hulle eiendom. Artikel 25 van die Grondwet
sal eers moet verander. Maar dit kan feitlik oornag
gedoen word, want wié steur hom nou aan wette?

Zwelintini het vir sy Zoeloe-krygers (amabutho’s)
in Ulundi in die noorde van Natal gesê: “Wat ek wil
hê dat U oor ons geskiedenis moet weet, is dat die
probleem waarmee ons nou te kampe het, baie ooreenstem met die waarmee ons voorouers te kampe
gehad het. Dit sal die tweede botsing wees.”

Die BAV skryf: “Nog ‘n belangrike ding wat hulle nie
vir voorsiening gemaak het nie, is die impak van die
beoogde Mining Charter. Sou hulle die grond aan
hulle eie mense gee (uithuur), wat hulle byvoorbeeld van die Bafokeng ontneem, moet hulle daardie mense en stamme nes met die huidige Bafokeng,
Barolong en Boipotong stamme, miljoene aan honorarium (“royalties”) betaal. So ook al die stamme regoor die land en onder andere die steenkoolgebiede
in Mpumalanga. Die ANC gaan gou besef dat daar
slimmer mense onder hul eie swartes is, as wat hulle
gedink het.

Hy het verwys na Bloedrivier, maar dit was teen die
blankes. Siener het gesê dat ons ‘n tweede Bloedrivier gaan beleef, maar hy het ook gesê dat al veg jy
met die rug teen die muur, moenie jou grond afstaan
nie.
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“Boonop is hulle diep in die skuld by hul buitelandse
base soos die die Engelse en Chinese, wat nou hulle
pond vleis eis ná Zuma se jare lange weiering om te
betaal vir byvoorbeeld die Wapentransaksie. Terselfdertyd voer SA reeds kos in soos koring en hoenderstukke, vleis en vis uit Brasilië, Amerika en Europa,
ens., en ons het nie veel meer buitelandse valuta
oor nie. En as SA uit die VSA se African Growth and
Opportunity Act (AGOA) geskop word, gaan dit nog
duurder wees om kos in te voer.

veral die plakkerpatattas het hom en Malema tot
nou toe warm plek toe gestuur oor hulle tradisionele
grond. Hy weet hy moet nog met die rykes, boere,
Portugese, Griekse en Joodse grondeienaars in die
howe gaan veg, wat hom en sy kaders baie lank gaan
besig hou.”

“Die staat verhoog dus die petrolprys vanweë die
skuld, om daardie dringende benodigde geld êrens
te kry. naamlik van ons die burgers met die verkoop
van motors, trokke, trekkers ens. Hulle weet ook dat
die landbousektor die wa deur die drif getrek het
met die land se Nasionale Bruto Produk. Sonder die
landbou sou ons ekonomie lankal gevou het en ons
buitelandse skuld ons binnelandse produksie so vér
oorskry het dat die Wêreldbank ons nie meer sou
help nie.

Andries Breytenbach skryf verder: “Leiers van die
ANC gee hulself herhaaldelik oor aan anti-wit rassisme wanneer hulle beweer dat grond wat deur wit
mense besit word, van die swartes gesteel is, maar
as hulle twee derdes in die Parlement wil behaal om
hul plan sonder teenstand deur te druk, gaan hulle
hul radikalisering van die gewone matige swart burger nog veel harder moet afdwing. Soos hulle in 1994
gedoen, met die resultaat dat duisende swartes in
KZN vermoor is… die geskiedenis herhaal homself.
As Ramaphosa sy OSV wil hê, blyk oorlog onafwendbaar.”

Hierdie artikel is reeds in 2019 geskryf. Dis nou al ‘n
jaar later en steeds gaan dit voort en daar is geen
einde in sig nie.

“Dis die rede waarom hulle ingestem het om die
plase wat onder sekere omstandighede wel onteien
gaan word, by die plaaslike banke te finansier. Maar
dis nie net ‘n geval van alle blanke grond vat en weggee nie, daarvoor het selfs die Wêreldbank ook nie
die geld nie.

Siener het gesê dat die swartes eers aan mekaar
gaan spring en oorlog maak en dit begin lyk asof
dit tog wel gaan gebeur. Die Zoeloes is keelvol vir
die ANC. Hierdie kwessie met die COVID-19 het die
gevoelens tot breekpunt gestoot, maar die pot het
nie oorgekook nie. Die vuur is egter steeds daar aan
die oplaai en oorkook-punt is nie meer ver nie. Dis
net ‘n kwessie van tyd.

“Landbougrond is uiteraard duurder as gewone
dorpsgrond, alhoewel erwe in stede weer die teendeel bewys, en die totale grond waarop Malema
beslag wil lê, sluit die eiendomme van miljardêrs
in Kaapstad se Platinum Myl in, en hulle vryf hulle
hande in afwagting van die beoogde hofsake waarmee hulle die staat gaan besig hou. Dit is ook ‘n
feit dat 93% van swartes in SA, dit sou verkies dat
hulle ‘n kontant bedrag ontvang, en nie n stuk grond
waarop hulle moet boer nie, veral as hulle ook nog
geen landbou agtergrond het nie.

EMILY HOBHOUSE
Daar is ‘n standbeeld van Emily Hobhouse in Bloemfontein. In die Tweede Vryheidsoorlog tussen Boer
en Brit, het sy baie gedoen om die saak van die
Boere te bevorder, maar dit het nie die uitslag van
die oorlog verander nie.

“So, Cyril Ramaphosa weet reeds sy bluf het nie
gewerk nie, en die wêreld se rykes en SA se armes,
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sy hoog geag het, was krag, eer, familie, integriteit,
vasberadenheid en respek.
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In die nadraai van die Tweede Vryheidsoorlog (18991902) het dit gelyk asof die Boere verslaan was – die
plattelandse ekonomie was verwoes, familieplase
was vernietig en meer as 26 000 Boervroue en
kinders is dood in die konsentrasiekampe. (Daar is
nou bepaal uit aangetekende sterftes, dat die sterftesyfer byna 40 000 was). Daar is gedurende die
oorlog doelbewuste pogings deur Britse dokters
aangewend om ons vroue en kinders te vermoor
in die kampe – daarvoor is daar ook bewyse. Hulle
het die kos op ‘n hongerrantsoen gehou.) En tog in
hierdie apokaliptiese na-oorlogse wêreld, het iets
vreemds gebeur, Die Boere het dikwels gelag en selde gekla. (die term Afrikaner het eers gekom nadat
die drie Republieke onder die Britse vlag ingekrap is.

Na die oorlog het sy die volgende oor hulle geskryf:
“’n Jong Boereguerilla-vegter, Deneys Reitz, het die
verslane Boere kommando’s wat in die kampe ingekom het in Mei 1902, beskryf as ‘n gespuis van
verhongerde, verflenterde mans, geklee in velle of
sak, hulle liggame oortrek van sere as gevolg van ‘n
tekort aan sout en voedsel ... hulle voorkoms was ‘n
groot skok vir ons wat gekom het uit die beter toestand van die Kaapse magte.”
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raakloop. Dit is nie alles humor nie, of alles bitter
nie, alhoewel soms beide; dit is meer die lag van
wanhoop. Ons sit in ‘n ry by die stalmuur en bespreek elke moontlike en onmoontlike projek, en
dan lag ons. Nou en dan kom die trane in die mans
se oë, maar nooit in dié van die vroue nie, behalwe
wanneer hulle praat oor hulle kinders wat hulle in
die kampe verloor het.”

“Hierdie verskynsel (dat die Boere gelag het) is
met verwondering waargeneem deur die Engelse
filantroop, Emily Hobhouse, wat verslag gedoen
het oor die toestande in die kampe en die nadraai
van die verskroeide aarde beleid. Sy het byvoorbeeld geskryf van die Van Graan broers wat beide
enorme verliese gedurende die oorlog gely het. Een
het “sewe klein monde gehad om te voed. Hy het
saadaartappels van Repatriasie gekry vir ‘n skuldbewys, maar die droogte het hulle doodgemaak. Sy
broer het vir hom osse geleen om mee te ploeg en
dus het hy ‘n bietjie saad geplant, maar tot dit eers
ryp was, het hy niks gehad om van te leef nie. Sy
pragtige huis was ‘n ruïne, sy bloekombome almal
behalwe twee afgesaag, sy vrugtebome is afgekap.”
“Maar,” gaan Hobhouse voort, “hoe het hy nie gelag
nie en hoe het sy broer nie gelag nie.” Hobhouse het
verder opgemerk dat “soos al die ander burgers, het
die Boere-generaal de Wet ook gelag. Hy het gesê
dat as hy dit nie doen nie, dan sou hy sterf. Dit maak
van hom groot pret.”

‘n Engelse vrou van Dorset in Engeland het hierdie
stuk aan ‘n vriendin gestuur en toe afgesluit: “...
maar toe hulle ophou met lag, het hulle nooit weer
gelag nie. Dit is wat ek ondervind het met my eie
oupa en ouma. Ek het hulle nooit sien glimlag nie.
Wat die Britte aan die Boere gedoen het oor ‘n tydperk van 300 jaar is te veel om neer te skryf. Soveel
skokke, hartseer, pyn, verguising en vertrapping kan
‘n mens nie alles in ‘n paar boeke skryf nie. En dan is
daar die woede en die haat wat daaruit gegroei het
en wat geslagte lank in die harte van die Boermense
vasgegroei het wat ‘n mens nie in ‘n paar sinne kan
uitdruk nie. Dis nie iets wat ooit vergeet word nie en
elke volgende skok en vertrapping het net gebou op
dit wat reeds daar was.

Pret? Is dit wat die Engelse dit genoem het? Soms
lag ‘n mens omdat jou hart sal skeur as jy dit nie
doen nie en jy lag omdat jou lewe op die spel is en
daar niks meer anders is nie.

As Emily Hobhouse vandag tussen ons sou loop, sou
sy net soveel woede, net soveel hartseer, verwyte
en pyn gevind het. Dis slegs die Afrikaner wat dit alles vergeet het, omdat dit hulle nie geraak het nie,
maar vir die Boer is die dade wat teen hulle gepleeg
is, nog lank nie vergeet nie ... en ons lag nie daaroor
nie.

Hobhouse gaan voort: “Ek is spyt dat ek nie vinnig
genoeg was om al die Hollandse spreekwoorde op te
vang wat hierdie gesprekke smaak gegee het nie, of
die heerlike humor wat al die gesinsgesprekke deurspek het nie – hulle praat te vinnig.” In ‘n gehuggie
in die Oranje-Vrystaat, het Hobhouse ‘n “arm man”
raakgeloop wat, toe sy hom ‘n bietjie meel aangebied het, gesê het: “Ek sal so bly wees dat ek sal lag
sonder om lus te wees om te lag.” In Pretoria, het
Hobhouse opgemerk, “sê die Boere min en lag net.”

WAAROM BESOEK RAMAPHOSA
NIE BLANKE SLAGOFFER NIE?
Wanneer ons sogenaamde president oorsee is, of
wanneer hy self plaaslik daaroor uitgevra word, ontken hy altyd dat daar enige moorde op blankes is.

Sy het afgesluit: “Daar is vir my iets verskriklik aan
hierdie spontane gelag van die Boere wat ek oral
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Dalene van der Hoven

En hy praat tog altyd so mooi stadig en artikuleer
so goed, want hy weet dat blankes daarvan hou en
hom sal eer daarvoor – en hulle doen dit!

dit bekend sal word dat daar 24 keer meer moorde
onder hul gesag is, as gedurende die apartheidsjare,
wat hulle voortdurend opgrawe en ons voor blameer? Maar almal, selfs die swartes, verlang na
die veilige, rustige dae onder apartheid, toe alles
gewerk het, dienste betroubaar gelewer is en jy kon
enige tyd, enige plek veilig loop.

Maar ten spyte van die inperking, was daar in Junie
byna 60 plaasaanvalle en 7 plaasmoorde, wat waarskynlik beteken dat dit orals so was. Dit beklemtoon
weereens dat die ANC se Sosialistiese Suid-Afrika
baie erger is as wat in Irak was tydens die oorlog!

Op 3 Julie 2020 is die erg beseerde tagtigjarige
Dalene van der Hoven van haar plaas in Boesmanskop naby Zastron in die vroeë oggendure ontvoer.
Sy is in die bergagtige gebied op die grens van Lesotho in die bitere koue (5 grade C) afgelaai met net
haar slaapklere en kaalvoet. Haar aanvallers het

Tog het Ramaphosa of Bheki Cele nog nooit die
moeite gedoen om ‘n blanke slagoffer van misdaad
te besoek nie, nie eens te praat van om te erken
dat dit gebeur nie. Waarom nie? Is hulle bang dat
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Edwin Coetzee het by sy vriend, Rudi Botha, op 25
Junie gekuier in Buffelsdrift. Drie gemaskerde swart
mans het hulle verras en hulle is aangesê om hulle
klere uit te trek en op die vloer te lê. Toe Edwin orent
kom en by hulle pleit om hulle nie dood te maak nie,
is hy in die nek geskiet. Die aanvallers het ure lank
deur die huis gesoek vir wat hulle wou hê, dit in een
van die voertuie gelaai en weggery. Rudi het vir Edwin ‘n mes gegee en is toe losgesny, maar Edwin het
op die toneel doodgebloei.

Verkluim en halfblind omdat hulle haar bril weggegooi het, het sy ‘n pondok bereik aan die Lesotho
kant van die grens. Hulle het haar buurman toevallig
geken. Sy is gehaal en hospitaal toe geneem.
Werkers op die plase gee die inligting aan
voornemende aanvallers oor die bewegings van die
plaaseienaars. Mev. Van der Hoven se seun het vir
sy plaaswerkers gesê dat hulle mooi na haar moes
kyk, want hy moes weggaan Bloemfontein toe. Haar
dogter het gesê dat haar ma nooit ‘n vuurwapen gedra het nie en goed was vir haar plaaswerkers. Dit
is ‘n baie, baie groot fout en ons kan dit nie genoeg
beklemtoon dat mense nie hierdie wilde diere moet
onderskat nie. Hulle kan praat en lag, maar hulle is
van nature moorddadig en haatdraend.

Weereens: Geen weerstand nie. Dis waarskynlik
ook die rede waarom die swartes so baie plaasmoorde pleeg – daar is geen weerstand nie en ook
geen reperkussies nie. News24 se kommentaar was:
“Plaasaanvalle vind daagliks plaas en die aanvallers
gebruik meestal uiterste geweld wat nie nodig is as
hul doel net steel is nie. Hulle wil beseer en martel, en hulle moet die een of ander vorm van bisarre
regverdiging ervaar vir hul wreedheid, wat hulle
ongetwyfeld kry van politici van die ANC en EFF, wat
daagliks haat teen blankes verkondig om van hul
massiewe plundering aandag af te trek.”

Plaasaanvallers loop met ‘n mengsel van haat en
vrees vir die witman. Die drie-en-sestigjarige Lana
Coetzee van Reivilo in die Noordwes, is ook eers oor
die kop geslaan en herhaaldelik geslaan en geskop.
Haar wangbeen en oogkas was vergruis.

‘n Swarte, Mario Khumalo, sê: “Apartheid was sleg,
maar dis ‘n feit is dat as ‘n vrou daardie tyd geboorte
gegee het, was daar ‘n hospitaalbus wat haar huis
toe geneem het en vir die volgende 10 dae het vroedvroue kom kyk hoe dit met die kleintjie gaan. Vandag
word jy beledig as jy swanger raak en jy moet self
sien hoe jy by die huis kom na die bevalling.”

Daar was drie aanvallers. Schalk, Lana se man, se
hande was so styf vasgemaak (uit vrees?) dat daar
op hom geopereer moes word om die senuwees te
herstel en sy longe was beskadig deur 8 gebreekte
ribbebene. Hulle is ook vir dood agtergelaat.

Nog ‘n swarte, TheReal Mpho, sê: “Die ANC is ‘n miljoen keer erger as apartheid.”

Hy het sy bankkaarte en kodenommers vir die aanvallers gegee en hulle het nogtans kokende water
oor sy rug en Lana se kop gegooi. Toe het hulle alles
wat hulle in die egpaar se voertuig kon kry, ingegooi
en weggery.

Die ANC is nie onoorwinlik nie, maar is beslis nie so
gewild as wat hulle graag wil voorgee nie.
Die wiel is vinnig besig om te draai!

Weereens, geen weerstand nie. Alles word aanvaar
en jy kom beroerd sleg daarvan af.
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waarvan sommiges tot vier kilometer onder die
grondoppervlak strek.
Die Verenigde Koninkryk het die goudstandaard tot
in 1931 gevolg en dus ‘n betekenisvolle goudreserwe
gehou. Sedert die 1950’s is die VK se goudreserwes
2 543 ton. Oor die laaste 100 jaar het Brittanje meer
as 4 000 ton goud letterlik van Suid-Afrika “gesteel”.
Tussen die twee Wêreldoorloë het skuld en onoordeelkundige vermorsing die voorraad verminder
tot 2543 ton in 1944. Daarna het dit geleidelik in
die sestigerjare verminder en ‘n addisionele groot
verkope daarvan is in 1970 gedoen in reaksie op ‘n
gedevalueerde Sterling wisselkoers asook om skuld
aan die IMF te kan betaal.

Dinge het nie gebeur presies soos Brittanje verwag
het nie. Die ontdekking van goud
in die Zuid-Afrikaansche Republiek in 1886 het die
situasie en toekomstige vooruitsigte ingrypend verander, nie net vir die ZAR nie, maar vir die hele SuidAfrika. Binne enkele jare het die goudmyne van die
Witwatersrand die wêreld se grootste enkele bron
van goud geword en het die ekonomiese middelpunt
van die land verskuif van gebiede onder die Britse
kroon – die Kaapkolonie – na ’n onafhanklike republiek op die hoëveld. Kruger was vasbeslote om die
inkomste en belastings van die stuwende industriële
rykdom te gebruik om die republiek nie slegs meer
modern te maak nie, maar ook meer selfversorgend
en vry om sy eie bestemming na te jaag.

Vanaf die tagtigerjare tot die laat 1990’s het Engeland se goudreserwes standvastig gebly op 650 ton
voor die verkoop van goudreserwes deur die Kanselier van die Eksekuteur, Gordon Brows (wat later
Eerste Minister sou word). Brown het gehoop om kapitaal in te bring op ‘n tydstip toe goudpryse relatief
laag was. Wanbestuur en slegte tydsberekening het
geëindig in ‘n swak prys vir die goud wat verkoop is.

Vir Brittanje het hierdie ontwikkeling uit die
staanspoor onheilspellend gelyk – hy het geen begeerte gehad om ’n onafhanklike republiek as die
baas van die plaas in Suid-Afrika te sien nie. Onder
leiding van Paul Kruger het die ZAR begin om politieke en handelsverhoudinge met Duitsland, een
van Brittanje se groot magskonkurrente, uit te brei.
Een simbool van die toenemend hegte bande tussen
die regerings in Pretoria en Berlyn was die rol van
Duitse kapitaal om in 1894 met die stigting van ’n
Nasionale Bank vir die ZAR te help.

Baie banke het hulle reserwes oor die jare verhoog,
maar die Bank van Engeland se reserwes het verminder van 2543 ton to 310 ton vandag.
Brittanje besit nie ‘n ons van sy eie goud nie en het
alles wat ons hier uit die myne gehaal het, van ons
gesteel. Toe die swartes aan bewind gekom het, was
daar nog tonne goud in die Reserwe Bank wat aan
die Jode behoort, en vandag is die vloer van daardie
massiewe kluise dolleeg, nie eens ‘n stoffie goud is
meer daar te sien nie.

Vir politici en regeringsamptenare in Whitehall het
sulke skuiwe ’n bestaande orde van uitsluitlik Britse
mag in die streek diep versteur.

Vorentoe gaan dit al swaarder met die Britte gaan en
dit sal hulle verdiende loon wees. Ons kry dikwels
berigte uit Engeland van blankes wat deur swartes
aangeval word en dan het ‘n mens bittermin simpatie, want dit is presies wat hulle vir ons beplan het.
Hulle het egter nie besef dat die Boere hier van beter

Vanaf die 1880’s was Suid-Afrika die wêreld se grootste verskaffer van goud – die land het twee derdes
van die internasionale goudvoorraad verskaf. SuidAfrika het van die diepste goudmyne ter wêreld,
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DIE DEUR NA GEWELD

weet as om swartes op enige vlak te vertrou. Jy behandel hulle goed, maar vertrou hulle nooit. Die Boervolk is en bly steeds suiwer blanke te midde van
oorweldigende swart getalle, want God se Woord
verbied verbastering.

Op Elandsfontein by De Deur, Vereeniging, is daar
weer dreigende geweld. ‘n Geskatte 1,600 swartes
in voertuie het op die plaas toegesak en die eienaar
en sy ma aangesê om pad te gee voor sewe-uur die
aand. Dan sou hulle terugkom en die plaas beset.
Volgens ooggetuies was daar ook blink swartes in ‘n
blink mercedes wat skynbaar “besigheid” daar gedoen het of wou doen.

Toe Israel uit Babilon terugkeer, is daar vir hulle gesê
dat dié wat met die Egiptenare verbaster her, nie
moes saamkom nie, maar daar het baie van hulle
saamgegaan, want hulle wou terugkeer na hulle
vaderland. Toe hulle egter by Kanaän aankom, is
hulle toegang tot Jerusalem geweier. Hulle het toe
weggegaan en ‘n paar kilometer van Jerusalem af
het hulle hul eie stad gestig – Samaria. Hulle was
nooit as deel van Israel gereken nie.

Plakkers het vroeër die maand sinkdak kaias opgerig
en daar word beweer dat daar ‘n sindikaat aktief in
die gebied is wat arm en kwesbare swartes bedrieg,
met sommige wat mislei word om R250 vir ‘n stuk
grond te betaal. Dis nou die klonge in die blink mercedes wat sulke dinge doen – hulle deel sommer ander mense se eiendom uit.

Toe Nehemia met die volk terugkeer uit Assirië, het
hy vir drie dae lank op die trap van die tempel gesit
in verslaenheid, want daar was van die Israeliete wat
met die volke om hulle verbaster het. Toe het hy die
volk toegespreek en vir hulle die Wet voorgelees
en vir hulle gesê hulle moet die vroue en kinders
wegstuur. Toe hulle (volgens die wet) hoor dat hulle
nie mag verbaster nie, het hulle hul bastervroue en
kinders weggestuur.

Boere wat kom help het, het die eienaard dwarsdeur die nag bewaak, maar toe hulle uiteindelik
huiswaarts keer, het die belhamels teruggekom met
mening. Toe daar petrolbomme in een van die geboue by die opstal gegooi is, het dit duidelik geword
dat die eienaar en sy ma liewer moes padgee en
hulle is dan ook na veiligheid geneem.

Dus, dis al vir baie eeue lank ‘n wet dat jy nie mer
ander rasse mag verbaster nie. Die Boervolk hou by
daardie wet.

Ten minste het die boere wat kom help het, genoeg
gesien hoe die dinge gebeur en het nie sommer net
op die spul begin skiet nie. Hulle is nie aangeval nie,
net gedreig, maar dreigemente gaan maklik oor in
aanvalle en dan sal dit lelik begin lyk. Solank as wat
dit nie nodig is nie, moet daar nog nie geskiet word
nie. Die dag gaan kom dat ons dit sal móét doen en
dan sal daar geen terugkeer wees nie.

Paul Kruger het geweet hoe swak die karakter van
die Britte is. Hy het hulle glad nie vertrou nie en met
goeie rede. Oor ‘n tydperk van ‘n paar maande, toe
hy besef dat die Britte die land gaan vat, het hy die
goud wat destyds uitgehaal is, weggery met perdekarretjies, ens. My eie oupa was een van dié wat
dit weggery en versteek het in opdrag van Kruger. Dit
is waar die legende van die Krugermiljoene vandaan
kom. Vandag sal die waarde daarvan ontsaglik wees,
meer as die waarde van die 2543 ton goud wat Brittanje van ons gesteel het, maar dit sal eers gevind
word nadat ons die land teruggevat het.

Die regte geleentheid sal hom voordoen en hopelik sal elke macho-boer teen daardie tyd bymekaar
staan en ophou om mekaar te ondermyn sodat ons
as een volk die hordes kan hanteer.
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van die hofbevel.

Jaargang 24 (Junie 2020)

Die spotprentkunstenaar, Jeremy Nell, het ‘n spotprent geteken wat in ‘n Sondagkoerant verskyn het.
Helen Zille het dit op haar Twitter-rekening gedeel
en daarby geskryf: “Dit vang gepas die wanbegrip en
rassisme agter ras-veralgemenings vas”.
Die spotprent bestaan uit vier afsonderlike sketse
waarin twee karakters — een ‘n swart man in EFFgewaad en die ander ‘n wit man - met mekaar praat.

In ‘n klankopname van ‘n onderhoud met ‘n Zimbabwiese vragmotorbestuurder in Suid-Afrika wat
deur SAUK Nuus ontvang is en wat outentiek klink,
beweer hy dat plaasmoordenaars plaaslike inwoners
en buitelanders is, wat deur die ANC en EFF betaal
word, met belastingbetalersgeld! Hy sê die ANC en
Ramaphosa probeer ‘n slim spel speel.

In die eerste sê die swart man aan die wit man: “Jy
moet die grond teruggee wat jy gesteel het”. In die
tweede skets antwoord die wit karakter: ”jy moet
tronk toe gaan omdat jy my vrou verkrag het”. In
die derde skets antwoord die swart karakter: “Maar
ek het dit nie gedoen nie”. Die wit karakter sê dan:
“Presies”.

Hy beweer swartes gee nie om oor voedselsekerheid nie, maar word baie geld betaal vir die moorde.
Hy sê ook Suid-Afrikaanse swartes leer nie die les uit
Zimbabwe se foute nie. In daardie land is die mense
verhonger en sonder hoop op iets beter.

Baie Twitter gebruikers het Zille daarvan beskuldig
dat sy rassisties is en verdeeldheid in die hand werk.
Sy bevorder glo die stereotipe dat swart mans verkragters is en sy is glo besig om die DA te vernietig.

In Suid-afrika word blankes teen ontstellende tempo
vermoor deur swartes, maar volgens Ramaphosa gebeur dit nie en vertel hy oorsee dat dit alles nonsens
is. Daar is so baie bewyse van die plaasmoorde dat
‘n mens net jou hande kan saamslaan in obgeloof
oor ons sogenaamde president se onnoselheid ... en
dan is daar blankes wat baie van hom hou “omdat hy
so mooi Engels praat”. Dis werklik iets om van siek te
te word.

Wat die spotprent egter voorstel, is die waarheid en
niks anders nie.
Godrich Gardee, voormalike sekretaris-generaal van
die EFF (hulle hou van die groot en belangrike titels
van die blankes omdat hulle self so minderwaardig
is en voel) het onder andere self getwiet: “Soos wit
mense grond in 1652 gesteel het, bedoel jy nou dat
wit vroue deur alle swart mans verkrag is jy is iets
anders.” Die klong het duidelik ‘n baie groot “chip”
op sy skouer. Enigiets wat teen ‘n swarte gesê word,
is krimineel, maar hulle mag verkrag en vermoor en
steel soos hulle lekkerkry?

SWARTES KLEINSERIG OOR
HULLE VELKLEUR

Zille se kommentaar oor die reaksie op haar Twiet
was: “Die spotprent is satire en die punt wat dit
maak, is duidelik: Veralgemening op grond van ras
is verkeerd en haatlik. Elke persoon in die spotprent
beskuldig die ander op grond van sy ras van ’n misdaad wat hulle nie gepleeg het nie. Dat dit verkeerd

Helen Zille, voorsitter van die DA se federale raad en
voormalige Wes-Kaapse premier, bevind haar weer
midde-in ‘n herrie oor nóg ‘n omstrede twiet.
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Meng jou met die semels, Zille, dan vreet die varke
jou.
Jeremy Nell se reaksie was dat die twiet op sy blok
“gefabriseerde woede” was. “Ek gaan nie die spotprent verduidelik nie. Dit is vanselfsprekend dat
die spotprent die spot dryf met die absurditeit van
kollektivistiese groepdenke en Helen het dit reg vertolk as ‘n verwerping van veralgemenings rondom
ras. In kort, moet my nie valslik beskuldig van iets
wat ek nie gedoen het nie. Nieteenstaande het die
regressiewe rasbehepte denkpolisie vuisswaaiend
ingeklim,” het Nell geskryf.
Zille het voorheen uitlatings gemaak dat kolonialisme nie so verkeerd was nie. Die DA sê: “Nou praat sy
weer oor die deugde van kolonialisme. Dit het rassistiese ondertone en gee voor dat swart Afrikane
nie gewas het voordat kolonialisme pype met water
gebring het nie.” Hulle het nie. Hulle het hulleself
met beesvet gesmeer om te blink.

Godrich Gardee

is, is vanselfsprekend.” Dis nou tipies van ‘n Jood
wat Engels praat en die blankes nie as belangriker as
swartes beskou nie.

Godrich Gardee het onder andere aan Zille gesê:
“Jy het net bevestig dat blankes nooit die grond sal
teruggee nie en dat Afrikane (lees swartes) al tyd in
plakkerskampe sal wees.” Ek sê Ja. Dis hoe hulle is
en dit is wat hulle vermoëns is. Met ‘n gemiddelde IK
vam 70 kan ‘;n mens ook nie meer verwag nie. Ons
regering het opok daardie gemiddelde IK en kyk hoe
het hulle die land in die afgrond ingesteel en geplunder en verniel. Dis wat gebeur as jou IK 70 is.

Hierdie Black Lives Matter is ‘n foefie wat ‘n mens
net die harnas injaag. Tjaka Zoeloe het 1 miljoen van
sy mense in 10 jaar vermoor. Nee, Black Lives Matter
glad nie, nie eens onder hulle eie mense nie. Hulle
leiers weet dat hulle net met vrees kan bly regeer. As
‘n swarte nie bang is vir jou nie, gaan hy nie na jou
luister nie en jou waarskynlik vermoor. Wees goed
vir hulle en jy teken jou doodsertifikaat.
Zille het bygevoeg dat niemand kon verstaan wat sy
met haar aanvanklike twiet bedoel het nie, “omdat
my ontleding van die spotprent gewys het dat dit
haatlik en verkeerd is. So enigiemand wat beweer
dat ek dit nie so bedoel het nie, het my opsetlik verkeerd voorgestel. Dit is onmoontlik om nie te verstaan wat ek gesê het nie tensy daar ‘n doelbewuste
bedoeling daarmee is. ... Die uiteindelike punt van
die spotprent en ek wat dit gedeel het, wys dat hierdiestereotipes verkeerd is. Elke persoon moet daardie punt begryp tensy hulle ander agendas het.”

Maar hierdie twiet was nie die enigste een wat Zille
in die moeilikheid het nie. Sy het ook onder andere
getwiet dat daar “meer rassistiese wette vandag (in
Suid-Afrika) is as onder apartheid. Alle rassistiese
wette is verkeerd, maar permanente slagofferskap
word te hoog geag om dit te erken”.
John Steenhuisen, tussentydse leier van die party,
het gesê dat Zille in haar twiet uitgewys het dat Zille
in haar twiet uitgewys het dat alle rassistiese wette
verkeerd is.
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wat verkeerd is, is al 26 jaar lank verkeerd, maar
solank dit die swartes bevoordeel is dit dan reg? Is
dit dan regverdig?

ongeregtigheid. Helen het (in die twiet) gesê dat
daar meer rassistiese wette tans as onder apartheid
is. Dit is nie waar nie en ek kan nie enige bewyse
daarvoor sien nie.”

Julle meet met ‘n dubbele maatstaf. Onlangs was
daar ‘n plaasaanval waarin 8 swartes twee mense
aangeval het. Drie swartes is geskiet, twee is dood
en een is in die hospitaal. Buthelezi het die regte
kommentaar gehad. Hy het gesê julle gaan nou so
aan en doen sulke dinge, maar julle moet oppas vir
die God van die Blanke. Sela.

Ek sal wil weet watter kleur John Steenhuisen is,
want deesdae is mense geneig om te baklei vir die
mense van jou eie kleur en die ander te vertrap.
En dan kom hy met die stiksienige uitlatings wat ‘n
mens van swak karakter en swak intellek verwag.
Hy beweer dat Suid-Afrika tans ‘n baie beter, meer
regverdige en medemenslike samelewing as onder
apartheid. “Nie net omdat ons ‘n Grondwet het
wat elkeen se plek en bydrae waarborg nie, maar
ook omdat elke mens as gelyk voor die reg beskou
word.” Steenhuisen sê Suid-Afrika het egter vandag
’n regering wat Suid-Afrikaners toenemend en doelbewus op grond van ras wil verdeel en sommige burgers laat dat hulle nie hier hoort nie.

DIE ROCKEFELLER FOUNDATION
SE PLAN
Die swartes is nie ons probleem nie. Liberalisme
en verbastering is nie ons probleem nie. Die swak
ekonomie is nie ons probleem nie. Ons grootste
en vreesaanjaendste probleem is die inenting wat
die Wêreld Gesondheids Organisasie op ons gaan
afdwing en die drakoniese maatreëls wat deur die
Nuwe Wêreldorde ingestel gaan word – en hulle is
reeds daarmee besig.

Sê dit vir 100 000 blankes wat vermoor is bloot omdat hulle blank is en hard gewerk het vir dit wat hulle
deur hulle lewe bymekaar gemaak het. Sê dit vir die
blankes wat nie kan werk kry nie omdat hulle blank
is en om geen ander rede nie. Sê dit vir die blankes
wat aangerand word deur swartes en as hulle ‘n klag
by die polisie wil gaan lê, dan word hulle weggejaag.
Regverdigheid? Gelyk voor die wet? Moenie snert
kwytraak nie!

Kinders is ingeënt met die inenting teen COVID-19
en daar word gesê dat meer as 400% van hulle dood
is aan die siekte. Hoe meet mens 400%? Jy kan net
meet tot 100%, maar, nou ja, daar is baie van hulle
dood. Die inenting is dodelik – MOET DIT NIE NEEM
NIE!

Steenhuisen sê: “En wette wat mense op grond van
ras uitsluit, is veral verkeerd. Die uitspraak van die
hooggeregshof wat sê dit is reg vir ‘n regering om
op grond van ras te kies wie hy help in krisistye, is
afskuwelik. Dit moet op appél geneem word en ons
sal dit doen.”

Oor die jare het mense ander uitgelag wat gewaarsku het teen wat kom. Hulle is gesê daar word
sameswerings in alles gesien. Raai wat? Julle sit
vandag midde in waaroor daar gewaarsku is en julle
besef dit nie eens nie.

So maklik gaan julle swartes nie wegkom nie. Julle
het die Pandora’s Box oopgemaak, nie ons nie. Dit

In 2010 het die Rockefeller Foundation ‘n 50 bladsy
verslag saamgestel onder die titel: Scenarios for the
Future of Technology and International Develop-
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ment. Dit klink baie goed.
Harry Vox, ‘n navorsingsjoernalis, het in 2014 in ‘n
onderhoud op TV/Youtube? gepraat en die volgende
gesê: “Die wêreld establishment sal vir niks stop om
hulle gereedskapstel vir bevolkingsbeheer te voltooi
nie. Die een ding wat nog gekort het, was kwarantyn
en aandklokreëls. Dus, welkom by die Nuwe Wêreldorde.” En dit gaan binnekort ingestel word. Hulle
praat in die verlede tyd asof dit reeds gebeur het.
Dit gaan die mees invallende metodes wees, maar
die “heersende klas” het dit nodig. COVID-19 vandag
en Ebola destyds in 2014, is slegs gereedskap wat
gebruik kan word om die bevolkings van al die lande
onder hulle beheer te plaas. Dan werk hulle ook aan
“lockstep”. Dit is wanneer mense saam begin voel
oor ‘n ding – soos ek is bang vir die virus, ek haat die
konserwatiewes, ek haat terroriste, ens. Mense voel
saam oor iets en hulle is dan in “lockstep” en daarmee help die media. Hulle basuin al vir jare uit dat
rassisme verkeerd is en die bang koor van blankes
sing saam. Daar word uitbasuin dat COVID-19 dodelik is en die hele koor van angsbevange blankes sing
saam. Hulle is in “lockstep” met mekaar.

weeglikheid van mense en goedere het tot stilstand gekom, industrieë soos toerisme vernietig
en wêreldvoorraadkettings gebreek.” Hulle stel nie
belang in toerisme nie, want hulle het nie ‘n hand
daarin nie en as mense vrylik kan rondreis, kan hulle
nie beheer word nie. Hulle wil jou in jou huis hê voor
jou TV. As jy kommersiële TV kyk, besit hulle jou siel.
In 2010 kon hulle dit nie regkry nie, maar vandag ...

Die ideaal van die Rockefeller Foundation is: “’n
Strenger wêreld wat van die top af ondertoe beheer
word en meer autoritêre leierskap vir regerings met
beperkte invoering van nuwe idees en groeiende
burgerweerstand.”

Uit die stuk kan ‘n mens duidelik die rou, naakte kontrole-agenda sien. Dit was neergeskryf en ‘n mens
kan net wonder hoe dit kon inwerk op die werklike
lewe. Dis nie duidelik of hierdie scenario ‘n voorskrif was vir latere gebruik nie. Dit moes neergeskryf
word, want inligtingsagentskappe weet nie hoe om
dit te doen nie. Hulle het hulp nodig en toe is daar
vorendag gekom met hierdie soort dinkskrums.

Die scenario wat hulle in 2010 gebruik het, was die
voëlgriep wat glo buitengewoon kwaadaardig en
dodelik was. “Selfs die mees pandemie-voorbereide
volke is vinnig oorweldig toe die virus oor die wêreld
gehardloop het en byna 20% van die wêreldbevolking besmet het en 8 miljoen in net 7 maande doodgemaak het, die meerderheid was gesonde jongmense.

Die VSA se aanvanklike beleid om bergers “ten sterkste te ontmoedig” om te vlieg, het dodelik blyk te

Luister na die volgende: Die pandemie het ‘n dodelike effek op ekonomieë gehad: Internasionale be-
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Hierdie pandemie is soos ‘n sleepnet wat alles in
sy pad opvang. Hulle bou aan ‘n sisteem waardeur
elke beweging wat jy maak, deur hulle gemonitor sal
word.

Dan gaan die verslag voort: “’n Paar lande het beter
gevaar – Sjina in die besonder. Die Sjinese regering
se vinnige beetnemery en afdwing van verpligte
kwarantyn vir alle burgers, asook sy onmiddellike
amper hermetiese afsluit van alle grense, het miljoene lewens gered en die virus baie vroeër gestop
as in ander lande.” Wat hulle eintlik sê, is dat ons na
die Sjinese regime moet kyk, ‘n gruwelik onderdrukkende regering, as die voorbeeld vir wat gedoen
moet word. En die heersersklas is dol oor die Sjinese
omdat hulle gedemonstreer het die mees doeltreffende vorm van aotolratiese kapitalisme was en
steeds is – anders gestel ’n 12 ure werksdag vir ‘n
aalmoes.

Maar hier het ons veel meer as outoritêre beheer en
toesig van burgers en hulle aktiwiteite. Om hulleself
te beskerm teen die toenemende wêreldprobleme
– van pandemies en transnasionale terrorisme tot
omgewings krisisse en die stygende armoede – het
leiers dwarsoor die wêreld meteens ‘n sterker greep
op alles en almal gekry.
“Aan die begin is die gedagte van ‘n meer beheerde
wêreld, ter wille van almal se beswil, met wydverspreide goedkeuring en aanvaarding ontvang. Burgers het gewilliglik ‘n deel van hulle soewereiniteit
prysgegee, asook hulle privaatheid, vir meer paternalistiese toestande in ruil vir groter veiligheid en
stabiliteit.”

Maar in die Weste was selfs besige winkels en kantore vir maande lank gesluit. Die pandemie het die
planeet soos ‘n kombers toegevou, tog het geen
buite verhouding getalle aanvanklik in Afrika, Suidoos-Asië en Sentraal-Amerika gesterf nie. Maar
selfs in die ontwikkelde lande was beheer ‘n uitdaging.

Vox se kommentaar: “As jy dink dat jy jou vryheid
kan prysgee vir sekuriteit, gaan jy nie een van die
twee kry nie.”
Burgers was verdraagsaam en selgs gretig vir top
na onder rigting aangewing en oorsig en nasionale
leiers het meer vryheid gehad om die orde wat hulle
as reg beskou het, af te dwing.

Sjina se regering was nie die enigste wat buitengewone maatreëls ingestel het om hulle burgers te
beskerm teen risiko van blootstelling nie. Gedurende
die pandemie het nasionale leiers dwarsoor die
wêrels hulle outoritêre spiere gebuig en streng reëls
en beperkings ingestel, soos die verpligte dra van
gesigmaskers tot die neem van liggaamstemperature by die ingange van gemeenskaplike ruimtes
soos treinstasies en supermarkte.

In die National Security Memorandum nr. 200 word
daar gepraat van die wêreld se bevolking verminder
en hulle gebruik die woord “depopulasie”.
As mense nie ‘n nuwe manier van weerstand kan
vind nie, as hulle nie deur die traagheid en onverskilligheid kan breek nie, gaan hulle onder die juk van
die Nuwe Wêreldorde ingeskuif word. Op die oomblik lyk dit nie of daar veel weerstand is nie en die
heersersklas gaan hulle grootste Kersgeskenk ooit
kry.

Selfs na die pandemie geëindig het, gaan die artikel
voort, het die drakoniese maatreëls steeds bly, want
toe was die bevolking van die wêreld klaar onder beheer en kon hulle hul finale planne verder voer.
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As jy in ‘n wêreld wil leef waar jy in hierdie dinge
inverneuk word, waar jy jou sakke moet deursoek
vir iets inkriminerend voor jy uit jou huis gaan, want
die polisie gaan jou deursoek, as jy wil hê die wêreld
waarin jy leef moet apaties wees, alles aanvaar en
vol gewillige Neelsies is, moet dan niks doen nie, jy
gaan binnekort presies dit kry.
Skrik wakker, leer meer hieroor, en gaan baklei met
hierdie vloeke. Dis maklik om hulle te wen as ons net
kan organiseer. Ons kan hulle verslaan, want hulle is
swak en hulle is min. Weerstand nou gaan makliker
wees as weerstand later wanneer hulle polisiestate
in al die lande ingestel het. Dis jou en jou kinders se
toekoms wat hier op die spel is.
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HIERDIE NUUSBRIEF WORD
MOONTLIK GEMAAK DEUR DONASIES
Hierdie nuusbrief word moontlik gemaak
deur donasies
Aan u almal wat ons so getrou gedurende die afgelope meer as
20 jaar ondersteun het, wil ons ons opregte dank oordra.
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