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“Reeds tydens die Anglo-Boereroor log wou Brittanje die 
Afrikaner geheel en al vernietig en was daar al ‘n volks-
moordplan op die tafel.”
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SÓ IS ONS VERRAAI

‘n Onlangse video op die Business Day se webblad 
bevat ‘n onderhoud met die vorige Britse ambassa-
deur in Suid-Afrika, Robin Renwick. Tydens sy amp-
stermyn het De Klerk aan die ANC oorgegee en hy 
was ook een van die sleutelspelers tydens die Lan-
castherhuis-beraad wat tot Robert Mugabe se oor-

name van die ou Rhodesië gelei het.Tydens die on-
derhoud met Business Day onthul Renwick enkele 
van die koverte Britse aksies wat hy onderneem het.

In die eerste instansie, het hy baie nou met Helen 
Suzman saamgewerk. Onlangs het Renwick ook ‘n 
biografie oor Suzman gepubliseer. Dit was van die 
begin af sy plan om Nelson Mandela vrygelaat te 
kry en die ANC die land en die ekonomie te laat 
oorneem. Hy noem ook in die video dat hy Nelson 
Mandela afgerig het om byvoorbeeld ‘n goeie in-
druk op mev. Thatcher te maak.

Daar was destyds ook ander koverte Britse opera-
sies wat met of sonder die amptelike goedkeuring 
van die regering plaasgevind het. Onder andere was 
daar ‘n geldwas-operasie in St. Paulus Katedraal wat 
geld na terroriste in Suid-Afrika gekanaliseer het. 
Kanon Collins het aan die hoof daarvan gestaan. In 
‘n arikel in The Guardian op 12 Februarie 2001 “I 

VAN DIE 
REDAKTEUR
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It manifested as a stroke, which his brain did not re-
flect after a scan,” het wyle mev. Elize Botha in ‘n 
verklaring gesê.

In sy video-onderhoud  met Peter Bruce van Busi-
ness Day verklaar Lord Robin Renwick dat hy “nie 
met PW Botha kon werk nie” en daarom reeds met 
FW de Klerk begin praat het nog voordat Botha uit 
die saal gelig is. Die vraag is nou: Waarom op De 
Klerk fokus as jy nie reeds wéét dat Botha geëlimi-
neer gaan word nie?

Tydens die sg “Apartheidsjare” (“Apartheid” is ‘n 
term wat spesifiek deur die Britse media geskep is 
om ‘n gesentraliseerde kern te skep sodat hulle ‘n 
propaganda veldtog vir hulle demonisering van die 
blanke bewind rondom die term kon bou) het die 
Britse geheime diens, M16, vele koverte operasies 
deur hulle sg. “NGO’s” op Suid Afrika geloots. Dit is 
gedoen deur veral die PAC om swartes oproerig te 
maak en skole en klinieke af te brand. M16 het geo-
pereer in veral swart gebiede om chaos in die land 
deur optogte te veroorsaak en so die land onregeer-
baar te maak.

Harry Oppenheimer was ook ‘n kern kanaal wat 
beide die ANC en PFP gefinansier het om die blanke 
regering tot ‘n val te bring. Die sluipmoord op Eu-
gene Terreblanche was na alle waarskynlikheid ook 
‘n Britse-projek soos later in die media berig om van 
prominente Afrikaner leiers ontslae te raak en sodo-
ende die Afrikanervolk verdeeld te hou en Afrikaner 
nasionalisme te onderdruk.

Die ANC, asook DA en EFF, word steeds deur Britse 
geldmagte beheer om veral wette en optredes teen 
blanke Afrikaners te finansier en uit te voer. BEEE en 
AA wette word ook deur Brittanje onderskryf teen 
die blanke Afrikaner om hom TOTAAL uit die werks-
mark te forseer en te verarm onder die voorwen-
sel van “Swart bemagtiging.” Die wet het NIKS met 
“swart bemagtiging” te doen nie, maar die bedekte 
doel is primêr om die blanke volk te verarm en te 

was a teenage gun runner “verduidelik Stuart Round 
hoe hy wapens, waaronder AK47s, na Suid-Afrika 
gesmokkel het. Die wapens is agterna deur Muff 
Anderson by die Eastgate-winkel sentrum in Bed-
fordview, Johannesburg, afgehaal en onder Suid-Af-
rikaanse swartes versprei. Etlike tonne wapens is so 
oor ons grense gebring en word vandag waarskynlik 
in plaasmoorde en ander aanvalle op SA blankes ge-
bruik. Muff Anderson het amnestie van Biskop Tutu 
se Waarheidskommissie vir haar aandeel in die wap-
ensmokkelary  ontvang.

Verder terug in die geskiedenis, is daar die boek 
Bird on a Wing deur Allan Bird waarin hy verduidelik 
hoe dieselfde Britse psigiater vir sowel David Pratt 
as Dimitri Tsafendas behandel het. Verwoerd was in 
Brittanje om twee redes ongewild:

Hy het Suid-Afrika uit die Statebond geneem en ‘n 
republiek ingestel. Hy wou die land se soewereini-
teit versterk en het begin om die land se weermag 
te versterk, iets wat later deur PW Botha as Minister 
van Verdediging voortgesit is. Harry Oppenheimer 
was die kontakpersoon wat Verwoerd se sluipmoord 
gereël het deur sy Carnegie-kontakte in ‘n sg. “Lone 
Nut” swart operasie.

Verwoerd is daarna deur Tsafendas vermoor en in 
1989 was daar ook ‘n aanslag op PW Botha se lewe 
toe hy vergiftig is. Daar is sterk gissings dat De Klerk 
en Pik Botha daarvoor verantwoordelik  was. Agter-
na het die media gesê dat hy ‘n”beroerte-aan val” 
gehad het, maar vir sy familie en vriende het PW Bo-
tha dit gestel dat hy vergiftig is. Mediese spesialiste 
het dit ook bevestig.

“About 2002, 2 men arrived at our home in the Wil-
derness. They came to apologize to my husband for 
being present when his elimination was discussed. 
They withdrew, as they did not want to be part of 
his assassination. A poison was used which was pro-
cured in Russia and put into his tea after his horse 
ride one morning. His secretary brought him his tea. 
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Wie gaan die opleiding daarvoor verskaf, wonder 
‘n mens? Die Britse wapens wat Stuart Round en 
Muff Anderson die land ingebring het, is nog steeds 
iewers beskikbaar om boere en ander blankes mee 
aan te val. Die ANC het nooit daardie ondergrondse 
wapens aan die staat en sy organe oorhandig nie, 
maar alle blankes moes hulle wapens inhandig!

Net soos in die Midde-Ooste, sal Brittanje dus die 
mees radikale faksie in Suid-Afrika ondersteun om 
chaos te saai en verskrikte blankes op ‘n streep te 
laat emigreer. Die Rhodesië/Zimbabwe-geval ver-
skaf die scenario wat hier gaan plaasvind. Soos wat 
wanorde in Suid-Afrika toeneem, sal meer en meer 
blankes in elk geval vermoor en verkrag word, wat 
die gevoel van verskrikking en terreur sal laat toe-
neem.

Onthou dat “People’s War” die ANC-SAKP se strate-
gie was waarmee hulle steun van die swart massas 
verkry het. Daar is ‘n baie sterk vermoede dat Julius 
Malema kort voor die verkiesing 2 weke in Britanje 
was om sy opdragte van die Britse handteerders te 
gaan ontvang. Waarmee ons nou te doen het, is dat 
Britanje die ANC, DA EN EFF finansier deur hulle 
bankiers om Suid Afrika stewig onder Britse beheer 
te plaas.

In die geval van swartes is geweld soos halssnoer-
moorde gepleeg om die gesag van die ANC oor die 
land se swartes te vestig. Geweld teen blankes is 
bedoel om hulle die skrik op die lyf te jaag, soos wat 
Mao Zedong gedoen het. Juis op die oomblik word 
‘n straat in Pretoria na Mao vernoem, wat aan ons 
sê in hoe ‘n mate die ANC-SAKP (en die Britte!) van 
sy tegnieke bewus is. Die terreur teen SA blankes het 
nie in 1994 opgehou nie; dit gaan nou bloot voort in 
nuwe vorme.

Reeds tydens die Anglo-Boereroor log wou Brittanje 
die Afrikaner geheel en al vernietig en was daar al 
‘n volksmoordplan op die tafel. Ook die verkragtings 
op Boerevroue wat jare lank verswyg is, was deel 

keer dat nuwe blanke besighede en inisiatiewe die 
lig sien wat die Britse oorheersing mag benadeel, 
veral op militêre en politieke weerstandsvlak. Die 
Suid Afrikaanse inligtings kontingente en Suid-Afri-
kaanse Polisie word hoofsaaklik vir die doel gebruik 
in samewerking met die regsbank.

Om die politieke weerstand te neutraliseer, word 
pseudo “Boere-Organisasies” en “Politieke partye” 
gestig wat kamma “eg” vir die Afrikaner se strewe 
staan, maar inderwaarheid ‘n “weerlig afleier” is om 
Afrikaner nasionalisme verder te verdeel.

Die Britte was een van die groot begunstigdes van 
die wapenskandaal. Ook het Yskor en ABSA in hul 
skoot geval. Lakshmi Mittal, die Indiër wat ‘n vriend 
van Tony Blair is, het Yskor gratis verkry en kon daar-
mee ‘n wêreldryk in die staalnywerheid opbou. Voeg 
daarby BP en Vodacom wat sedertdien deur Voda-
fone ingepalm is, asook Anglo American en Ou Mu-
tual wat Londen toe verskuif is.

Daar is Britte betrokke by die propaganda teen Afri-
kaner plaasboere en Brittanje steun radikale grond-
hervorming. Afrikaners en blankes moet alle eien-
dom behalwe miskien voorstedelike huise verloor. 
Vir die ryker blankes staan die deur na Australië 
oop waar die volgende geslag Afrikaners volledig 
sal verengels, terwyl die armer blankes hier óf uit-
gemoor óf geassimileer sal word deur ondertrouery 
met kleurlinge en swartes.

Net soos wat Brittanje en die VSA in ‘n stadium Al 
Kaida ondersteun en opgelei het, steun veral Brit-
tanje steeds die mees radikale faksies in Suid-Afrika, 
soos byvoorbeeld Malema. Die Britse media en veral 
BBC, wat ‘n blote verlengstuk van die Britse regering 
en die Britse geheimediens is, bou Malema as die 
volgende “Groot Swart Leier “op, net soos wat Ren-
wick en ander voorheen vir Mandela gedoen het.

Onlangs het Malema op Radio 702 gesê dat die 
EFF gaan “voorberei vir guerilla-oorlog voering”. 
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van Brittanje se plan om Afrikaners as ‘n volk en ‘n 
mededingende groep in Suid-Afrika geheel en al te 
elimineer.

Hoe gaan Brittanje baat by ‘n Malema-oorname en 
algemene ekonomiese chaos in die land? Soos wat 
blankes en opgeleide mense uit die land vlug, sal 
dit ‘n vraag na “konsultante” en kundiges skep wat 
almal ten duurste uit Engeland ingevlieg sal word. 
Die Britse hulporganisasies soos Oxfam wat oral in 
Afrika bedrywig is, sal hier voedsel aan die bevolking 
kom verskaf en sodoende ook beheer verkry.

Omdat Suid-Afrika ‘n nywerheidsland is, sal die 
funksionering van die stelsel steeds tegniese vaar-
dighede vereis, wat deur Engeland verskaf sal word. 
Ook die myne sal spotgoedkoop van hande verwis-
sel. Te midde van voedseltekorte sal die mynwerkers 
nie sulke hoë lone kan vra nie en moontlik kan daar 
selfs Zimbabwiërs in die SA myne ingespan word, 
om vir ‘n appel en ‘n ei te werk, nes in die ou dae.

In elk geval is die grens tussen Zimbabwe en Suid-
Afrika reeds afgeskaf, iets waarvoor die Engelse 
kerke in Suid-Afrika hulle doelgerig beywer het. Die 
Engelse kerke is, afgesien van die BBC en Oxfam, 
nog ‘n front organisasie van die Britse regering. Ons 
het gesien hoe die Anglikaanse Kerk geld vir die ter-
reurbeweging  in Suid-Afrika gewas het. Die promi-
nente rol wat Desmond Tutu van die Anglikaanse 
Kerk ook in die propaganda teen plaaslike blankes 
gespeel het, is voor die hand liggend. Om die grens 
tussen Suid-Afrika en Zimbabwe afgeskaf te kry, was 
‘n oogmerk van Brittanje sodat die Suid-Afrikaanse 
identiteit verder kon vervaag.

Die tafel is dus gedek vir die tweede rewolusie waar-
mee die blankes uit die land verdryf gaan word so-
dat Suid-Afrika weer ‘n kolonie van Brittanje kan 
word, met afhanklike, korrupte en hoogs omkoop-
bare swart politici wat die land regeer. Die probleem 
met die blanke teenwoordigheid in die land is dat 
ons nog steeds die instellings en die ekonomie funk-

sioneel hou, wat ook die ANC-bewind minder af-
hanklik van Brittanje vir hulp en kundigheid maak 
want hy kry nog steeds ‘n triljoen rand se belastings 
elke jaar. Iets van Verwoerd se ou soewereiniteit het 
dus oorgebly.

Ander leiers wat die soewereiniteit van hul lande 
wou verdedig soos Saddam Hoesein en Moeammar 
Ghaddafi, is summier deur Brittanje en Amerika af-
gesit en vermoor. Solank as wat die korrupte oligar-
gie wat SA regeer, bereid is om na die Britte se pype 
te dans, sal hulle in taamlike weelde mag oorleef. 
Die probleem is dat die blankes se tyd in Suid-Afrika 
uitgedien is. Hulle staan onwetend in die pad van 
groter Britse beheer oor die land. Daarom sal hulle 
genadeloos vanuit Suid-Afrika gesuiwer word. Die 
propagandawerk daarvoor is reeds deur Engeland 
gedoen. Dit kom nou net by die uitvoering van die 
plan.

Daar moet ook net daarop gelet word dat Amerika 
in groot finansiele probleme was pre-1994…en dat 
Suid Afrika se goud reserwes in die Reserwebank 
hierdie finansiele probleme deels kon elimineer. Om 
die rede moes die Reserwebank eenvoudig gestroop 
word om die Amerikaanse ekonomie te help ten 
koste van die blankes in Suid Afrika.

Ongelukkig vir die Wall Street Jode het PW Botha in 
die pad gestaan en wou nie saamspeel nie. Hy was 
deels te “patrioties.” Dit is dan die rede hoekom 
Robin Renwick aan De Klerk gese het hy “kannie met 
PW Botha werk nie “omrede Botha nie te vinde was 
vir die duiwelsplan nie. Dit is ook die rede hoekom 
Botha moes vermoor word om hom uit die weg te 
ruim – hy het in die pad van die Joodse bankiers 
gestaan. In De Klerk het die Joodse bankiers die per-
fekte Trojaanse perd gehad….hy was heeltemal te 
vinde om omgekoop te word agv sy noue bande met 
die Afrikaner Broederbond.

Die liberale pers, veral die Vrye Weekblad wat deur 
Max Du Preez gedryf was en deur die PFP (Oppen-

Jaargang 19 (Mei 2015)Die VAANDELDRAER



7

heimer) gefinansier was, het ‘n haatveldtog en disin-
formasie propaganda smeerveldtog teen P.W Botha 
en “regse” blankes geloots. Pik Botha, het die NP 
“in lyn” gehou. Hy was ‘n NWO agent en het Tienie 
Groenewald sowel as Piet Koornhof gewerf om 
saam te speel om Constant Viljoen en die weermag 
te “neutraliseer.”

Vele top weermaggeneraals is onmiddelik hierna 
deur De Klerk in die pad gesteek om ‘n moontlike 
staatsgreep te verhoed. Die Nasionale Party as ge-
heel was ‘n Brise skepping en totaal op die Britse 
salarislys. Die KP is ook deur Britanje gestig as “to-
evlug” vir konserwatiewe blankes om blanke na-
sionalisme verder te verdeel vir dié wat teen die NP 
regime gestaan het. Die enigste suiwer blanke na-
sionalistiese  party was dié van Jaap Marais. Die hele 
opset vóór en ná CODESA was ‘n totale, diaboliese 
sameswering tussen Amerika, Britanje en die Suid-
Afrikaanse Nasionale Party.

Ook het die Suid Afrikaanse inligtingsdiens  onder 
beheer van Neil Van Heerden – gehelp met die oor-
gawe na die kommunistiese ANC bewind. Die Helder-
berg vlug is ook gesabboteer om van Suid Afrika se 
top kern fisici wat op die vlug was, ontslae te raak. 
Kapt. Dawie Uys is gedwing om die vlug te loods (hy 
was reeds afgetree en dus “expendable”) deur hom 
te dreig om sy familie skade aan te doen indien hy 
sou weier. 

Op JFK lughawe het die CIA reeds die hoogs ontvlam-
bare stof op die vliegtuig geplant en ‘n tydskakelaar 
ingebou om te ontplof oor ‘n spesifieke plek oor die 
oseaan wat diep is en waar die wrak moeilik sou 
gevind word om alle spore vir lugvaart ondersoekers 
uit te wis. Cecil Margo, nog ‘n Jood, is betaal om die 
ondersoek na die lugramp te doen en ‘n bevinding 
te gee wat die Jode sou pas en geensins ‘n vinger na 
doelbewuste sabbotasie of ‘n sameswering wys nie. 
Onmiddelik na PW Botha se gedwonge “abdikasie” 
het De Klerk , Pik Botha (in samewerking met die 

Amerikaanse minister van buitelandse sake Ches-
ter Crocker, die Britse geheime diens, die CIA en die 
ANC) meer as 4 miljard rand se goud onwettig ges-
teel en deur CITI bank na Amerika gekannaliseer en 
so Suid Afrika reeds toe al bankrot gemaak omrede 
daar geen goud reserwes oor was om die rand te stu 
nie.

Die Engelse is steeds hewig besig met ‘n oorlog teen 
die blanke in Suid Afrika. Hierdie feit kan toegeskryf 
word aan die Suid-Afrikaans gebore Brit, Rob Haydn 
Davis ( Geb. 12 Mei 1948), Minister van Handel en 
Nywerheid van die ANC, wat alles in sy vermoë doen 
om die laaste blanke uit die werksmark te verdryf en 
so ekonomies te verarm. 

Davis het Suid-Afrika in 1979 tot 1990 verlaat omre-
de sy kommunistiese politieke uitkyk op die lewe. Hy 
het in Brittanje gaan studeer by onderskeidelik die 
Rhodes, South Hampton en Sussex universiteite. Hy 
is ook ‘n lid van die Sentrale kommitee en die Polut 
Buro van die Suid Afrikaanse Kommunistiese Party. 
Davis se haat jeens die blanke in Suid Afrika is glad 
nie onbekend nie. Hy tree op met ‘n dubbele agenda 
om blankes uit te wis – en mens kan net raai wie gee 
hom sy opdragte. Koppel hieraan die ANC se volge-
houe druk om die “onteieningswet ” deur te forseer 
om blankes van al hul eiendom te beroof en ons kan 
sien dat die Britse uitwissingsplan vir die blanke in 
Suid-Afrika amper sy volle siklus geloop het. Met 
meer as 600 000 blankes reeds in plakkerskampe, 
meer as 1 miljoen reeds landuit, en meer wat gaan 
volg, is die plan van Britse “suiwering” tov blankes in 
Suid Afrika amper voltooi.

Die beste opsie vir die blanke in Suid Afrika is om 
geensins by ‘n politieke party betrokke te raak nie 
ongeag hoe “vroom” en “patrioties” hulle beloftes en 
“mandate” klink nie, maar eerder groepe te stig met 
persone wat hulle kan vertrou en saamwerk vir ‘n 
gemeenskaplike doel en so ‘n mikro ekonomie binne 
in die raamwerk van ‘n makro ekonomie te stig. Ver-
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der moet blankes baie ernstig begin saamstaan en 
saamwerk – en baie belangrik – twyfelagtige lede en 
organisasies binne hulle gemeenskappe wat positief 
geidentifiseer word as polisie-agente en verraaiers, 
onmiddellik aan die groot klok hang om so die kank-
er uit hulle geledere te verwyder. 

Dat Suid Afrika onder die ANC regering in duie gaan 
stort is en was nooit ‘n geheim nie. Enige persoon 
wat sy gesonde verstand maar ‘n bietjie gebruik het, 
kon dit voorspel. Dit is dan ook hoekom die NBU 
reeds in 1996 tot stand gekom het. 

Soms is dit egter nodig dat iemand dit meer perti-
nent en reguit sê! Dit is wat RW Johnson nou gedoen 
het. 

Daar kom ‘n paar  dinge baie duidelik uit bostaande 
na vore:

1. Daar is nou ‘n tydskaal gestel. Politiek is nie ‘n ek-
sakte wetenskap nie en dus kan die periode voor 
ineenstorting vroeër of later wees. Die twee jaar 
is egter ‘n aanduiding van hoeveel tyd daar oor 
is om alternatiewe planne in plek te kry. Duidelik 
word die tyd nou min. 

2. at daar ‘n regime-verandering moet kom, word 
voorspel. Dit is nie noodwendig ‘n gegewe nie.   
Getrou aan hulle kultuur sal die ANC heelwaar-
skynlik aan die bewind bly vasklou ten alle koste. 
A la Mugabe! Dit is vir hulle doodeenvoudig ‘n 
kwessie van finansiële oorlewing en te joos met 
die res van die bevolking!

3. Selfs al sou daar ‘n vreedsame oorgang wees, sal 
die IMF die sweep in die toekoms klap en sal die 
Suid-Afrikaanse ekononie aan die wêreldmagte 
uitgelewer wees. Plundering van ons minerale 
soos ons met Milner, Beit en kie in die 1900’s 
gesien het sal weer aan die orde van die dag wees. 
Eintlik gebeur dit vandag alreeds. Die Davis-kom-

missie het bevind dat Suid-Afrika tans ongeveer 
R120 miljard per jaar aan inkomstebelasting ver-
loor weens die multi-nasionale maatskappye se 
stelsel van oordragpryse (Transfer pricing). 

4. Interessant genoeg noem Johnson dit ook 
dat Suid-Afika, as ‘n eenheidstaat, kunsmatig 
saamgestel is en dat dit nie op die langtermyn 
volhoubaar is nie. 

5. Soos uhuru uit die noorde suidwaarts beweeg 
het, het vlugtelinge (polities of finansieël) ‘n 
heenkome in Suid-Afrika kon vind. Daardie opsie 
is nou nie meer daar nie. Van nou af sal dit net 
wees “Swem Jannie, swem!

Nou is dit ongelukkig so dat alle doemprofete altyd 
die slegte nuus verkondig sonder om ooit oplossings 
op die tafel te sit.

Die NBU probeer konstant om oplossing gedrewe 
te wees en die oplossing wat ons al ‘n geruime tyd 
verkondig is selfbeskikking. Die vraag is egter of die 
besef tot genoeg mense sal deurdring voordat dit te 
laat is. Tans sien ons dit nog nie gebeur nie – Jaap 
Kelder

Ons kommentaar: Ons weet die skrif is aan die muur, 
maar selfbeskikking is nie die antwoord nie of die 
oplossing nie. Gestel ons kry ‘n volkstaat waar ons 
onsself kan regeer. Die swartes sal belasting eis en 
ons sal moet betaal of oorlog maak. Hulle sal eis dat 
ons swartes in diens neem en ons sal dit moet toe-
laat of oorlog maak. Die res van die wêreld sal nie 
ons onafhanklikheid erken nie en ons sal in elk geval 
verarm, en oorlog maak sal nie eens help nie. Wat sal 
gebeur as ons ‘n volkstaat ver weg van ‘n hawe kry? 
Ons kan ordentlik deur die swartes afgepers word, 
en moenie glo dat onderhandeling die antwoord is 
nie. Kyk waar het Kodesa ons gebring!

Hierdie land is deur God aan ons gegee, maar deur 
die verraaiers onder die Afrikaners het ons dit ver-
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loor – ook deurdat ons na die predikante geluister 
het en ons volkstrots verloor het.

Die oplossing? Kry jou prioriteite reg. Ondersteun 
sover moontlik net jou eie mense en bly weg van 
Siener se “onegte Boere”: dié met ‘n “boerebaard” 
maar “Ingelse hart”; bly ook weg van die Sjinese 
winkeltjies wat allerhande gemors verkoop. Help 
mekaar, steun mekaar, gee vir mekaar om en moet 
nooit ooit vergeet waar jy vandaan kom en die oof-
ers wat jou voorouers vir hierdie land gebring het 
nie. Hierdie land was en is nog steeds óns land – Brit-
tanje en Amerika het niks hier verloor nie! Ook nie 
die kerriebekke of matjarras nie.

En dit gaan gebeur. So staan dit in die profesieë 
opgeteken vir tyd en ewigheid! Maar daar is drie 
voorwaades aaan verbonde: Keer terug na jou God, 
keer terug na jou volk en keer terug na jouself!

ESKOM
Die land beweeg dag na dag nader aan ‘n totale ver-
duistering. Suid-Afrika het Namibië onlangs sonder 
elektrisiteit gelaat weens probleme by Eskom om 
aan plaaslike behoeftes te voldoen. Boonop het ’n 
transformator by ’n substasie in Zimbabwe vasge-
brand wat deel is van die streek se kragnetwerk. Dit 
het meegebring dat Namibië net die helfte van die 
elektrisiteit beskikbaar gehad het om in sy piekvraag 
van 530 megawatt te voldoen.

Eskom het heeltemal opgehou om elektrisiteit aan 
die Namibiese elektrisiteitsmaatskappy, NamPower, 
te lewer, het dié land se minister van myne en ener-
gie, Obed Kandjoze, verklaar.

Eskom het gesê die Suid-Afrikaanse netwerk is onder 
kwaai druk vir sowel binnelandse gebruikers as vir 
elektrisiteitsuitvoer. Op 21 April het Eskom die ge-

bruik van ’n belangrike opwekkingseenheid, Eenheid 
6 van die Duvha-kragsentrale, verloor toe waterstof-
seëls in die opwekker van die eenheid gebreek het. 
Die eenheid, wat 600 megawatt krag opwek wan-
neer dit in volle produksie is, sou binnekort vir bep-
lande instandhoudingswerk afgeskakel word.

Die tariewe word weer verhoog en die rede daar-
voor is die biljoene wat Eskom spandeer op diesel 
om sy oop siklus gasturbines aan te dryf. Om die 
gaping (lees afgrond) te oorbrug, is hierdie turbines 
gebruik, maar dit kos ongeveer R3/KWh om te werk 
in teenstelling met 17c/KWh wat elektrisiteit kos 
wat met steenkool opgewek word. Eskom het nou 
gevra vir ‘n 25% verhoging sodat die kragverbruikers 
kan betaal vir die diesel. In 5 jaar het Eskom aan-
soek gedoen vir R12.5 biljoen om diesel aan te koop 
waarvan R2.5 vir hierdie jaar bedoel was. Maar hy 
het reeds R10.5 biljoen gebruik.

BLANKES OORBODIG
Volgens Emily Goldstein, ‘n giftige Jodin wat blank-
es haat, is “een van die algemene idees wat blanke 
“supremasiste” onlangs versprei, “verskeidenheid 
(diversity) die kodewoord vir blanke uitwissing”. Sy 
braak dan verder gal teen die witman: “Die konsep 
hier is dat diversiteit slegs in blanke lande bevorder 
word en dat die einddoel daarvan is om blankes 
geheel en al te elimineer deur alle blanke lande te 
oorstroom met nie-blankes totdat daar geen blankes 
meer oor is nie. Wel, raai wat blanke ‘supremasiste’? 
Dit is presies reg. Diversiteit gaan daaroor om van 
die blankes ontslae te raak en dit is ‘n goeie ding.

“Eerstens, ek is ‘n blanke persoon (nie waar nie. Die 
Jode is die mees verbasterde volk ter wêreld). Ek is 
in die wolke daaroor dat die blanke ras besig is om 
uit te sterf en julle behoort ook te wees. Blankes het 
nie ‘n reg om te bestaan nie. Enige blanke persoon 
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met slegs die vaagste kennis van die geskiedenis be-
hoort jomself elke dag te vervloek omdat hy blank 
is. ... Want blankes het elke ander ras die reg om te 
bestaan ontsê, en het op ‘n gegewe tydstip in die ge-
skiedenis elke ras op aarde onderdruk.

“Blankheid is rassisme. Blankheid is die bron van 
alle verdrukking op aarde. ... Elimineer blankes en 
jy elimineer elke vorm van onderdrukking wat die 
wêreld vandag in die gesig staar. Geen blankes, 
beteken geen verdrukking. Blankes is soos ‘n kanker 
en verdrukking is ‘n simptoom van daardie kanker. 
Blankheid is rassisme, seksisme, homofobie, trans-
fobie, ableïsme, anti-Semitisme, Islamofobie en het-
eropatriargale kapitalisme. Sny die kanker heeltemal 
uit en jy raak ontslae van die verdrukking wat deur 
blankes veroorsaak word.

“Ek het my lewe daaraan gewy om teen rassisme te 
baklei en ek het vasgestel – gebaseer op alle beskik-
bare bewyse – dat die enigste manier om werklik 
rassisme uit te roei, is om die blankes uit te roei. 
Ten spyte van wat supremasiste dikwels beweer, 
het blankes nie ‘n kultuur nie. Die blanke kultuur 

bestaan uit niks meer as onderdrukking, volksmoord 
en die slawerny van minderhede. ‘Blanke kulture’ is 
rassisme, niks meer nie.

“Wanneer blanke supremasiste praat oor ‘blanke 
kultuur’, praat hulle eintlik oor rassisme. Oor die ver-
loop van die geskiedenis, het blankes ‘n massiewe 
empire opgebou wat in totaliteit gebaseer was op 
die harde werk van die onderdruktes en verslaafde 
minderheidsgroepe (disenfranchisement). Maar 
raai wat, julle blankes? Daardie empire gaan nou 
eindelik tot ‘n einde kom en sy vernietiging is mus-
iek in my ore. Om Tim Wise aan te haal: ‘Hoor julle 
dit? Die geluid van ‘n sterwende empire? Julle nasie, 
soos julle dit ken, eindig permanant? Want ek hoor 
dit en die geluid van sy vernietiging is pragtig.’”

Afstammelinge van die Holocaust oorlewendes kan 
persoonlik getuig van die boosheid waartoe blankes 
in staat is wanneer hulle die mag in hulle hande het. 
Genadiglik sal blankes nie meer vir veel langer die 
teueles vashou nie. Wanneer blankes uitsterf, sal 
dieselfde gebeur met rassisme, seksisme, homofo-
bie en al die ander vorme van onderdrukking.
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“Wanneer ek my studente leer oor menseregte, kri-
tiese rasteorie en die rol van blankes in wêreldwye 
onderdrukking, dan vra my blanke studente dik-
wels hoe kan hulle boete doen vir die boosheid van 
blankeskap en hoe kan hulle vergoed vir die eeue 
van blanke verdrukking. En ek sê aan hulle: Jy kan dit 
doen deur nie kinders te hê nie en so seker te maak 
dat die blanke ras nie sal voortleef om enigiemand 
ooit weer te onderdruk in die toekoms nie.

“Genadiglik is die blanke geboortesyder baie laag, 
terwyl dié van die miderheidsgroepe baie, baie 
hoër is. Nog in ons leeftyd sal blankes ‘n minderheid 
wees in voorheen blanke lande soos die VSA, Enge-
land, Frankryk, Duitsland, Australië, Kanada en Nieu 
Zeeland. Vir blanke supremasiste wat uitsien na ‘n 
tyd waarin hulle die wêreld ongestraf kan verkrag 
en plunder, is hierdie feit angswekkend. Maar vir 
mense aan die regte kan van die geskiedenis, is hier-
die vooruitgang.

“Ek hoop van harte dat wanneer die blanke se mag-
strukture ineenstort, sal blankes geen genade van 
die minderheidsgroepe wat eeue lank deur blankes 
onderdruk is, ontvang nie. Ons verdien sekerlik geen 
genade of goedhartigheid nie, aangesien niks van 
die aard aan ander gegee het nie.

“Kyk na SA waar die blankes slegs 8.4% van die be-
volking is, maar swartes kry steeds regstellende 
aksie omdat die swartes se stemreg in SA deur die 
blankes ontneem is. Dieselfde sal gebeur wanneer 
blnakes ‘n minderheid word in Noord-Amerika, Eu-
ropa en Oseanië, omdat die blankes dwarsdeur die 
geskiedenis die minderhede onderdruk het in al die 
kontinente. Waarom moet blankes voordele kry as 
die doel is om van hulle ontslae te raak?

“En laastens, wette teen haatspraak sal dien om te 
verhoed dan Blankes hieroor kan kla. Enige blanke 
persoon wat kla, sal gearresteer word, ‘n lang 
tronkstraf kry en ‘n voorbeeld van gemaak word 
vir die res van die blanke bevolking. Uitsprake wat 

probeer om die blanke magstruktuur te regverdig en 
blanke onderdrukking van minderhede te laat voort-
duur, is nie vryheid van spraak nie en het absoluut 
geen plek in die moderne gemeenskap nie.

“As blankes behoort ons almal te erken dat ons 
nie meer ‘n plek in hierdie wêreld het nie. Hierdie 
wêreld behoort nou aan die minderhede wat deur 
ons blankes eeue lank onderdruk is en daar is ab-
soluut niks wat enige patetiese blanke supremasis 
daaraan kan doen nie. Om ‘n beter wêreld te skep, 
moet blankes uitgewis word. Ons moet net dank-
baar wees dat ons dood sal geskied deur massa-
immigrasie en dalende geboortesyfers. Toe blankes 
ander rasse uitgewis het, was dit nie naastenby so 
vreedsaam nie – dit was gedoen deur gewelddadige 
volksmoord. Maar ander rasse is nie so boos soos 
die blankes nie. Die wêreld behoort nou aan die 
minderhede en hulle sal ‘n baie beter, meer vreed-
same wêreld maak met wat vir hulle gegee is.

“So, ja, blanke supremasiste: diversiteit is inder-
waarheid blanke volksmoord. En blanke volksmoord 
is presies wat die wêreld vandag meer as enigiets 
anders nodig het.”

Hierdie vrou is ‘n Jood, ‘n nasie wat die mees ver-
basterde een op aarde is en dus is dit logies dat sy 
ons blankes sal haat. Dwarsdeur die geskiedenis was 
dit die blanke Westerlinge wat vooruitgang aan die 
agterlike modderrasse, wie se IK dié van die aapsp-
esie ewenaar, gebring het. Ons het vir hulle skole, 
mediese hulp, elektrisiteit en baie ander voordele 
gebring sodat hulle lewensstandaard drasties ver-
beter het.

As sy ‘n vinger wil wys, wys dit dan na die sogen-
aamde “minderhede” wat hulle eie gewetenloos 
doodmaak, vermink en martel. Hulle is niks anders 
as parasiete nie, soos die Jode ook is,

Al wat hierdie baster wil hê, is dat die vieslikhede op 
aarde soos homoseksualisme, ens. toegelaat moet 
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word sonder veroordeling. Sy weet nie eens dat selfs 
swartes homo’s verag nie en dat dit, asook porno-
videos, pornografie en ook beestelikheid, afwykings 
is waarvoor die Jode hulle beywer vir aanvaarding. 
As daar ‘n nasie is wat wortel en tak uitgeroei moet 
word, is dit die Jood. Hulle sit aan die kop van elke 
bose sindikaat en onwettige organisasie.

Sy weet ook nie dat rassisme gaan oor die behoud 
van jou eie nie. Sy is gou om die blanke se kultuur te 
verkleineer tot niks, maar die Jood het geen kultuur 
behalwe dit wat hy by die Israeliet gesteel het. Van-
dag weet ons dat Einstein, ‘n Jood, sy relatiwiteitste-
orie by ‘n blanke gesteel het en sy eie gemaak het.

Hierdie vrou se haat gaan nie oor velkleur nie, maar 
oor erfenis. Die Jood wil hê wat Isak aan Jakob nage-
laat het, maar Jode is afstammelinge van Esau en al 
manier hoe hulle Jakob sê erfenis kan kry, is om Ja-
kob se hele nageslag uit te roei. God het Jakob se 
naam na Israel verander en Esau het geen deel in die 
seën van Jakob nie.

Siener het gesê dat ná die afloop van die Derde 
Wêreldoorlog, gaan kommunisme teruggebring 
word in Europa, maar dit gaan baie erger wees as 
wat dit ooit in Rusland was. As die Jode die oorlog 
gaan wen met die hulp van hulle snik-en-snotter-
marionette, die VSA en die EU, dan gaan daardie 
mense kry wat hulle verdien – kommunisme op sy 
die ergste. Die mense wat soos ons voel, sal hier-
heen vlug en in wit tente in die Karoo kom bly.

Dus, dit maak nie saak hoeveel hierdie soort uitlat-
ings ‘n mens ontstel nie, dis net haatspraak en leë 
dreigemente, niks meer nie.

SKOLE SKOK
Dit is wat julle kinders of kleinkinders op skool ge-
leer word. Die blankes is wreedaardige barbare. Dit 
word aan ons kinders voorgehou en hulle sodoende 
gebreinspoel.

Hierdie aanhaling kom uit die graad 6 Sosiale Weten-
skappe handboek. Lees gerus die kras breinspoeling 
waaraan ons kinders onderwerp word om persep-
sies van witmense, spesifiek plaasboere, te vorm. 
Let wel dat kinders op hierdie ouderdom nog geen-
sins die verstandelike vermoë het om dit as ‘n poli-
tieke leesstuk te kan identifiseer nie — hulle verwy-
singsraamwerk word nog gevorm en hierdie is vir 
hulle “realiteit”, omdat hulle dit van ‘n betroubare 
bron (die onderwysers) af kry. Hierdie bose versinsel 
is onaanvaarbaar in ‘n laerskool vir blanke kinders.

Let ook op na die groter (na my mening kommu-
nistiese) kondisionering: hierin word nou voorgehou 
hoe witmense swartmense se krag en water beheer, 
dat hulle sekuriteitswagte op plase het wat werkers 
intimideer, maar veral word die gedagte tuisgebring 
dat witmense dienste en huisvesting moet verskaf.

(Die “nuwe woorde” regs – meestal verkeerd, is baie 
duidelike breinspoeling).

Hieronder is die vrae wat hulle oor die stuk moes 
beantwoord—alles waarde-vrae en nie feite vrae 
nie, so geformuleer om skuldgevoelens te ontlok 
en ‘n duidelike negatiewe persepsie van witmense 
te vestig. Sien veral vraag 7, waar die kind gedwing 
word om ‘n negatiewe stelling oor ‘n witmens te 
skryf, anders is die antwoord verkeerd!

In die leerstuk is die opskrif: Onmenslike omstan-
dighede. Daaronder word dan vertel van ‘n werker 
op ‘n wynplaas wat kla oor hy in ‘n krot wat voor-
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heen as varkhok gebruik is, moet bly sonder krag en 
lopende water. Die boer het gesê dat hy eers van an-
der werkers ontslae moes raak voordat hy vir dié een 
(waarskynlik ‘n ANC-lid) ander woonplek kon gee. ‘n 
Ander werker, Dino M, kla oor die insekdoders waar-
mee hulle moet werk hulle gesigte met pette moes 
toemaak om te keer dat hulle dit inasem. Nog ‘n 
swarte, Sina B, moes uitgesit word, maar sy het ge-
weier en die boer moes allerhande metodes gebruik 
om dit vir haar onmoontlik te maak om te bly.

Die vrae oor hierdie stuk was onder andere:

1 Beskryf die lewensomstandighede van Isak S en sy 
gesin.

2 Hoe lank het hy in sulke omstandighede gebly?

3 Hoe het die plaasboer gereageer toe Isak ander 
huisvesting gevra het?

4 Waarvoor is Isak se woning gebruik voordat hy en 
sy gesin daarin gebly het?

5 Dink jy Dino M het ‘n bilike klagte gehad? Ver-
duidelik jou antwoord.

6 Dink jy Sinah B is bilik behandel? Verduidelik jou 
antwoord.

7 Hoe het die plaasboer Sinah B laat teister in sy po-
ging om haar te forseer om weg te gaan?

8 Hoe het die werkers hulle probleme probeer op-
los?

Kommentaar: Hierdie regering se onderwysers is 
NIE bevoeg om u kind te leer nie. Die onderwys 
word deur die liberaliste as platform gebruik om u 
kind te breinspoel en dis u plig om die leuens aan 
u kinders uit te wys. Dit is belangrik om u kinders 
en kleinkinders die waarheid te vertel – elke dag die 
waarheid te vertel. Wys hulle op die blatante leuens 

van die liberaliste, hou hulle wakker en hulle oë oop 
vir hierdie soort slaggate. Verduidelik aan hulle dat 
die swartes van ons blankes verwag om net altyd te 
gee en te gee sodat ons nie meer geld oor het om vir 
ons kinders en kleinkinders dinge te koop wat hulle 
nodig het nie. Bou die weersin teen die swarte se 
parasietiese gedrag in u kind op. So kan ons die lib-
eraliste nog by die wenstreep klop.

 AFRIKAANS
My suster was een van die mense wat haar ‘n klom-
pie jare gelede haar beywer het vir die behoud van 
Afrikaans. Ons kom uit ‘n agtergrond waar ons taal 
ons trots was. Destyds was dit nog suiwer gepraat en 
as jy ‘n Engelse woord tussenin gebruik het, is daar 
vir jou gefrons en gesê: “Praat reg!”

Die laaste klompie jare was daar weer ‘n roering 
onder die sangers wat ons taal weereens na vore 
gebring het. So het Afrikaans is Groot, die grootste 
Afrikaanse musiekkonsert in die land, die lig gesien. 
Arnold en Ewald Coleske wat Coleske Artists op die 
been gebring het, het ook Afrikaans is Groot gestig, 
maar hulle is liberaliste en geldvrate wat Afrikaans 
gebruik het om hulle geldsak te vul en nie ‘n oog 
geknip het om die te verraaai nie.

Die twee maatskappye is nou deur hulle aan Yunis 
Shaik en ‘n swart bemagtigingsmaatskappy, wat die 
beherende aandeel het, verkoop. Yunis is die broer 
van die stwerwende Schabir Shaik wat in sy blink kar 
rondrit, gholf speel, inkopies doen en dreig om joer-
naliste se toekoms uit te skop!

Seardel Investment Corpora tion, ’n mediagroep wat 
op die JSE genoteer is, het die meeste aandele in die 
maatskappye Coleske Artists en Afrikaans is Groot, 
gekoop. Karlien van Jaarsveld, Bobby van Jaarsveld 
en Riana Nel is van die kunstenaars wat verbonde 
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is aan Coleske Artists. Die maatskappty, Seardel, be-
hoort weer aan Hosken Consolidated Investments 
Limited (HCI), ’n Kaapse swartbemagtigingsgroep, 
waarvan John Copelyn die uitvoerende hoof is en 
Shaik een van die uitvoerende direkteure. Die klere-
en-tekstielvakbond Sactwu is die hoof-aandeelhouer 
in HCI. Copelyn was een van die stigters van e-TV, wat 
steeds deur Seardel besit word, via sy filiaal Sabido 
Investments. ’n Nuwe televisiekanaal wat gekoppel 
word aan Coleske Artists, is juis in die vooruitsig.

In al hierdie maakskappye is Mammon die grootste 
aandeelhouer.

Mark Rosin, bedryfshoof van Seardel, het gesê as 
televisie-uitsaaiers wou hulle graag hul mediabates 
uitbrei. Seardel besit nou 50,1% van Coleske Art-
ists Edms. Bpk. en Afrikaans is Groot Edms. Bpk. Dié 
transaksie is deur Sharenet bekend gemaak.

“Coleske Artists was vir ons ’n logiese keuse. Hulle 
verstaan die Afrikaanse mark se verskillende aspek-
te, van konserte tot CD’s en boonop uit die kunste-
naars se oogpunt.”

Volgens Rosin is die Afrikaanse mark vir hulle baie 
belangrik en wil hulle graag hul aanbod daarvoor 
uitbrei. “Al bates wat ons in dié stadium in die Afri-
kaanse mark het, is ASTV wat op ons oopkyk-satel-
liet uitsaai en dit is meer gemeenskapsgegrond.” Hy 
het ook gesê: “Ons sal graag ’n televisiekanaal saam 
met hulle wil begin.

“Ons dink wel hulle (die Shaiks en SACTWU) ken die 
Afrikaanse gemeenskap en het baie om by te dra. 
Ons sal graag saam met hulle wil werk en iets vars 
ontwikkel. Seardel is bewus van die omstredenheid 
oor Steve Hofmeyr en die Afrikaans is Groot-konser-
treeks.

“Ons het dit dopgehou, maar omdat hierdie ooreen-
koms (geboortereg vir ‘n pot lensiesop verkoop) nog 
baie nuut is, sal ons eers ons voete wil vind. Ons wil 

nie verdere omstredenheid veroorsaak nie. Ons be-
hou volle beheer as bestuur. Die manne vertrou ons 
om ons dinge te doen, so dit is “business (Mammon) 
as usual,” het Coleske gesê.

Kommentaar: As iemand die woorde “die manne” 
gebruik, word ek summier naar. In hierdie geval is 
dit ‘n Indiër, Jood en ‘n stoofneus. Ons mense is lief 
vir ons Afrikaanse musiek, maar hulle moet besluit 
wat die swaarste weeg en hul keuse maak. Ons is 
egter bevrees dat bloedweinig van hulle hierdie 
“onheilige, on-Afrikaanse, uitlandse” indringers sal 
boikot. Want dis al manier om hulle te slaan waar dit 
die seerste maak. Met sulke aasvoëls swartgat kraaie 
in ons midde, gaan ons spoedig niks anders as ‘n on-
aardse gekrys hoor nie. Nie dat ons “kunsteraans se 
“gesanik” (liedjiebedryf) al daarheen op pad is nie.

Siener het gesê dat ons nog alles gaan verloor en het 
ons taal in die besonder genoem.

NEGER-RESULTATE — NUL!
Die bekende Amerikaanse skrywer, politikus en TV-
persoonlikheid, Wayne Root, het op 28 April 2015 
op sy webtuiste die volgende vrae aan Negers in 
Amerika te gevra, nadat hulle die soveelste stad 
(Baltimore) geplunder en verwoes het omdat ‘n jong 
Neger krimneel deur ‘n blanke polisiemann doodg-
eskiet is:

“Waar is die swart pa’s in Baltimore? Hulle bestaan 
nie. Ek het swart ma’s in die strate gesien en swart 
tieners, maar geen pa’s wat probeer om hulle kinders 
van die strate af te hou en weg van geweld nie.

“Waar is Obama? Ons nasie se eerste swart presi-
dent is tjoepstil, terwyl swartes ‘n groot Ameri-
kaanse stad verwoes. Hy is baie gou om blaam uit te 
deel elke keer as ‘n swart tiener geskiet word deur ‘n 
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blanke polisieman, maar hy sê nie ‘n woord wanneer 
duisende swartes deelneem aan die onluste en ‘n 
stad terroriseernie; nie ‘n woord oor swart-op-swart 
misdaad, plundering, oproerigheid, brandstigting of 
moord nie. Hoekom nie?

Waar is die swart burgemeester van Baltimore? Sy 
het die polisie openlik beveel om terug te staan en 
niemand te arresteer nie, ook om geen plundering 
of misdaad te stop terwyl hulle haar stad verwoes, 
terwyl besighede wat sy gesweer het sy sal beskerm, 
geplunder en afgebrand word nie.

En toe het sy die media uitgeskel omdat hulle een-
voudig haar woorde herhaal het.

Waar is die swart leiers? Waar is Al Sharpton en Jes-
se Jackson?

Wat van oorlog teen armoede? Hoe het dit vir swart 
Amerika verloop? Die langste en duurste oorlog in 
die Amerikaanse geskiedenis is in plek sedert Lindon 
B. Johnson se dae, en groot stede soos Baltimore 
lyk nog net dieselfde. Dieselfde armoede. Dieselfde 
hopeloosheid. Dieselfde woede en geweld. Dieselfde 

verwoestingstogte en beskuldigings en verskonings.

Nadat $22 triljoen spandeer is – baie meer as in al 
die oorloë in die geskiedenis van Amerika gekom-
bineer – is die resultaat steeds ... ‘n ronde Nul!

Ek hoor baie verskonings van swart Amerika. Ek hoor 
hulle voel magteloos. Regtig? Met ‘n swart presi-
dent, die eerste swart Prokureur-Generaal en nog 
‘n swart Prokureur-Generaal, ‘n swart burgemeester 
van Baltimore en ‘n swart stadsraad? Dit alles en jul-
le voel steeds magteloos?

Hoe het ‘n swart president swart Amerika gehelp?  
Met swart werkloosheid dubbel dié van blankes? 
Wie moet blameer word?

Ek hoor die ultra-liberale (en pateties polities-korrek-
te) CNN analis, Sally Kohn, blameer blanke Amerika 
vandag. Sy wens blanke Amerika wil net die helfte 
so ontstoke voel oor “polisie geweld” as wat hulle is 
oor die onluste.

Wel, ek het ‘n boodskap vir Sally Kohn: Ek wens 
swart Amerikaners wil net halfpad so ontstoke wees 
oor swart op swart geweld, swart op swart moorde, 
swart bendes, swart dwelmhandelaars, swart plun-
dering, swart brandstigting by swart klein besighede 
en swart onluste as wat hulle is oor een blanke 
polisieman wat een swart tiener doodmaak.

En nog ‘n gedagte vir Sally en liberales soos sy: Wat 
het 50 jaar van swart regering, liberale welsyn en 
regte-beleid (entitlement), verskonings en blaam 
op blankes gedoen vir swart Amerikaners in die 
binne-stede soos Baltimore en Detroit? Waar is die 
vooruitgang in daardie stede met sy 100% Demokra-
tiese politici en -beleid?

Die blanke Republikein wat in die strate van stede 
soos Detroit en Baltimore opgemerk is, is net ‘n 
gerug. Daar was geen Republikeine op die podium 
gister in Baltimore saam met die burgemeester nie. 

Wayne Root
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Dit was 100% swart leierskap. En tog lê stede soos 
Baltimore en Detroit in puin.

Dit is tyd om persoonlik verantwoordelikheid te aan-
vaar. Dit is tyd om te baklei vir werksgeleenthede, 
nie welsyn nie. Dis tyd om na binne in onsself te kyk. 
Dis tyd om te hou om ander te blameer.  Dis tyd om 
ons swart vaders te blameer. Dis tyd om ons swart 
leiers te blameer. Dis tyd om ‘n swart president te 
blameer. Dis tyd om te vra wat het die Demokrat-
iese Party ooit vir jou gedoen behalwe om seker te 
maak dat jy hulpeloos, hooploos en afhanklik van 
die regering is om te oorleef. Dis tyd om die oorlog 
op armoede te blameer.

 MEDUPI

Hierdie keer het die storie ‘n ander kleur. Die swartes 
beweer nou dat die probleme met die verdeling van 
grond in moderne Suid-Afrika nie net teruggevoer 
kan word na Jan van Riebeeck nie, maar ook tot ‘n 
hele spul “ongelukkige” voorvadergeeste.

Die rede vir die vertragings by Medupi, so sê die 
beswaarde Thoko Mkhwanazi-Xaluva, van die CRL 
(dit het glo te doen met kultuur en godsdiens, ens.), 
is omdat die grafte gedurende die konstruksie ver-
steur is en die voorvadergeeste is ontsteld daaroor. 

En dan gee hy sommer ook die oplossing: “Dit is 
vir ons nodig om hof toe te gaan hieroor. Want die 
skade veroorsaak in terme van kultuur en spiritual-
iteit in onherstelbaar.” 

Dit is lagwekkend, ons weet, maar dis ook een van 
die redes waarom wit en swart nie in een stroois in 
vrede kan saamwoon nie.

Swartes het altyd ‘n “struggle”, as hulle nie “strug-
gle” nie, raak hulle gefrustreed en begin dan rond-
spring, skree, hardloop en vernietig, want dis hoe 
hulle produktief raak; dis hoe hulle die land gekry 
het. Nou hét hulle die land. Maar die Here alleen 
weet wat nou gemaak? Dis makliklik slim Thoko: 
“Daar moet ‘n nuwe “struggle” kom, en daarmee 
sakl ons weer toegang hê tot ons voorvaders. Want, 
volgens die Afrika-geloof, glo ons die voorvader leef 
saam met god en speel ‘n belangrike rol in die lewe 
van ‘n besondere familie. Hy is ons Jesus, hy neem 
jou na god.”

Dis geen probleem in Reënbooland nie — ons kerke 
glo mos dieselfde. Die swarte se god en ons blanke 
se God sit aan dieselfde tafel.

Maar Thoko en sy voorvadergeeste sal nog sien dat 
hulle vir die blanke se Skepper net ‘n roede is waar-
mee Hy sy geliefde volk straf as hulle oortree. En 
dat Hy sal hulle Thoko-hulle in ‘n oogwink sal uitwis 
sodra hulle hul doel gedien het.

Daar mag verdraagsaamheid bestaan tussen mense 
van verskillende gelowe, maar dit raak baie meer 
ingewikkeld wanneer eienaarskap van grond ter 
sprake kom. Op die webhtuiste The Conversation, 
is daar onlangs ‘n artikel deur Kenneth Tafira gep-
laas waarin hy o.m. sê: “Daar is ‘n uiteenlopendheid 
tussen Europese regsgeleerdheid en Afrika-wette 
oor grondeiendom. Die eerste beskou grond as ‘n 
privaat eiendom, ‘n kommoditeit, wat die ambisie 
steun om die natuur te koloniseer waar die mens 
daarbo uitstyg en dit ontgin vir sy gierige impulse.
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“Hier teenoor takel Afrika-wette oor grond die idee 
van eienaarskap af. En grond ‘n natuurlike gawe 
wat nie gekoop of verkoop kan word nie. Afrika se 
grondeienaarsreg is nie gebaseer op eienaarskap 
nie, maar op gebruik en toegang. Aangesien swartes 
gemeenskaplike toegang tot grond het, oorheers ge-
meenskaplike regte dié van indiwiduele reg wat die 
totale gemeenskaplike goed (goods) insluit.”

Zuma het onlangs tydens die kroning van die Xho-
sa-koning die volgende gesê: “Dis vir ons nodig om 
saam te werk in die grondeise. Ons korrigeer wat 
ons kwaad aangedoen is dekades en dekades ge-
lede. Ons sal daar uitkom, maar dit sal tyd neem.” 
Met ander woorde, almal in die land gaan onteien 
word.

Die toenemende rol wat die verhewe “kulturele” 
debat speel, veral rondom die kwessie van gronde-
ienaarskap en verspreiding, is net nog ‘n laag van on-
sekerheid in die ekonomiese en besigheidsomgew-
ing. Hierby kan gevoeg word die gevaar dat die 
“kulturele kwessie” gekaap kan word vir eng poli-
tieke doelwitte.

Onlangs was daar ‘n artikel op die BizNews web-
tuiste wat verwys het na die nuwe landbouwet oor 
grondverdeling. Daarin word gesê: “Die kommu-
nistiese doelwit om alle grond na die Staat oor te dra 
sodat die kapitalistiese sisteem gebreek kan word, 
sal nader daaraan kom om te realiseer. Die doel is 
ongetwyfeld naby die hart van die Wetsontwerp 
se outeur, Senzeni Zokwana, wat beide die huidige 
minister van landbou is asook die voorsitter van die 
Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party.”

As ‘n geheel is hierdie ‘n goeie resep vir ‘n potensieel 
baie plofbare situasie wat met die grootste omsig-
heid deur alle betrokkenes hanteer moet word.

Grafte en dooie swartes en voorvadergeeste gaan 
hierdie land nog op sy ekonomiese knieë bring as 

dit nie alreeds gebeur het nie en die probleem gaan 
net al groter word. ‘n Mens wonder net wie oor die 
doodsbeendere gerens het toe die Voortrekkers 
Transvaal binnegegaan het kort na die difaqane? 
Hoor mooi, hierdie swartes gaan ons nog uit die land 
uit grens!

Omdat hier hopeloos te veel van hulle in ons land 
is en hulle ook op hope vigs, tering en ander pes-
te, sterf, raak grafte ‘n al groter probleem. Een van 
die swart munisipaliteite in Natal het begin om 
bestaande grafte weer te gebruik vir volgende doo-
ies. Nou kla die swartes dat hulle familielede se 
grafte gedeel word met vreemdelinge. Wat het hulle 
verwag? Ons het net soveel grond wat gebruik kan 
word in die omgewing van ‘n stad. Hulle beskou dit 
in diesefde lig as om ‘n moskee te bombardeer.

Thoko Mkhwanazi verklaar plegtig dat as mense 
met hulle voorvaders praat, dan “roep ons hulle 
uit die graf, nie uit die swart plastieksak waar hulle 
ge’recycle’ is nie”. 

Bid jou aan.

Ene Luka Mosoma sê weer: “’n Graf is ‘n plek 
van kommunikasie met diegene wat voorheen 
weggegaan het.”

Hulle wil een kadawer, een graf hê — soos dit ook 
was een man een stem en ons weet waartoe dit gelei 
het, en hulle is bereid om daarvoor hof toe te gaan. 
Jou buiurman sal dalk eersdaags ‘n hoop grond met 
‘n versameling beendere wees!

VERWOERD
GEBASEER OP ‘N ARTIKEL DEUR MIKE SMITH

‘n Kleurling-verslaggewer, Eusebius McKaiser, het 
gesê dat Zille die intelligentste persoon is waarvan 
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hy weet, maar hy het Verwoerd ook by die verge-
lyking ingesleep.

Wie en wat was Hendrik French Verwoerd? Die 
volgende feite is sommer ook vir diegene wat ons 
voorgeslagte wil kritiseer.

Hy was ‘n briljante student en het sy BA en M magna 
cum laude geslaag aan die Universiteit van Stellen-
bosch. Op 23 het hy sy Ph.D in Filosofie verkry wat 
Sielkunde insluit, ook cum laude. In 1925 studeer hy 
aan 3 Duitse universiteite: Leipzig, Hamburg en Ber-
lyn. Het kon 5 tale praat waaronder twee swart tale, 
Zoeloe en Sjona.

Die Rand Daily Mail, Verwoerd se geswore vyand, 
skryf oor hom: “Op die ouderdom van 65 het Dr. 
Verwoerd die kruin van sy ongelooflike loopbaan 
bereik. Geen ander Suid-Afrikaanse Eerste Minister 
was nog ooit in so ‘n posisie van mag in die land nie. 
Hy is aan die hoof van ‘n massiewe meerderheid na 
‘n wegholoorwinning by die stembusse. Die volk ly 
aan ‘n oormaat van voorspoed en hy het toegang 
tot byna onbeperkte fondse vir alles wat hy op die 
oomblik nodig het vir militêre verdediging.

“Hy kan sê dat Suid-Afrika ‘n blink voorbeeld is van 
vrede in ‘n gekwelde kontinent, al was dit ook net 
omdat die oorweldigende binnelandse mag altyd 
vrede afdwing. Ten laaste, asof dit nie genoeg was 
nie, kan hy die parlement in die gesig kyk met die 
wete dat kort van ‘n ondenkbare vertoning van mag 
deur mense wie Suid-Afrika vinnig geleer word om 
as vyande te beskou, kan hy sy vingers vir die Ve-
renigde Nasies klap. Danksy die onlangse oordeel 
van die Den Haag Hof (oor die SWA kwessie) kan 
hy dit bekostig om hom in te laat met die wêreld-
liggaam, hoflik teenwoordig te bly solank as wat dit 
hom pas. Inderdaad, ‘n Eerste Minister het dit nog 
nooit so goed gehad nie.”

Onder Verwoerd en sy beleid van afsonderlike 
ontwikkeling (Apartheid), het die lewensstandaard 

van die swartes elke jaar gestyg met 5.4% teenoor 
dié van die blankes teen 3.9% per jaar. In 1965 was 
die ekonomiese groei van Suid-Afrika die tweede 
hoogste ter wêreld teen 7.9% . Die inflasiesyfer was 
‘n skrale 2% per jaar en die prima uitleenkoers was 
slegs 3% per jaar. Binnelandse besparings was so 
groot dat SA geen buitelandse lening nodig gehad 
het vir normale ekonomiese uitbreiding nie.

Dan vra Mike Smith die vraag: “Is dit ‘n onnosel man, 
McKaiser? Dr. Verwoerd het ten minste ‘n regte Ph.D 
graad gehad en het nie nodig gehad om daaroor te 
lieg soos jy gedoen het nie. Jy, McKaiser, is ‘n skyn-
heilige stuk skuim. Jy het na Oxford gegaan met ‘n 
Rhodes beurs, jy was te onnosel om te slaag en het 
uitgesak en toe teruggekom om die “Rhodes must 
Fall” veldtog by UCT te steun. Jy het in die gesig 
gespuug van die man wat dit vir jou moontlik ge-
maak het om in die eerste plek Oxford toe te gaan.

Wie is eintlik die onnosele gek hier, McKaiser? Ver-
woerd of die onkundige ‘drop out’ en mislukking wat 
jy is? Verwoerd het meer brein in sy kleintoontjie ge-
had as jy in jou hele klipdop.

‘n Paar maande voor die sluipmoord op Verwoerd 
het die redakteur van die Britse tydskrif, Statist, Paul 
Bareau, geskryf: “Teen die tempo waarteerteen 
Suid-Afrika nou uitbrei, is die term ‘wonderwerk’ 
toepaslik tot sy ontwikkeling oor die volgende paar 
jaar.”

Time Magazine skryf elf dae voor Verwoerd se 
dood: “SA is in die middel van ‘n massiewe opswaai. 
Aangetrek deur goedkooparbeid, ‘n goudgesteunde 
geldeenheid en hoë winste, het beleggers vanoor 
die hele wêreld geld in die land ingeploeg, en die 
nuwe industrieë wat hulle begin het, het produksie, 
verbruik – en die aanvraag vir arbeid – die hoogtes 
laat inskiet. Dit is die afmetings van voorspoed ...” 
Selfs Lord Deedes het erken: “Blanke Suid-Afri-
ka het gegroei om die ekonomiese reus van die 
kontinent te word, die ander lede van die Com-
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monwealth het feitik in armoede weggesink.” 
Wat in daardie tyd gebeur het, was dat Verwoerd 
die koue oorlog op sy eie gewen het. Hy het aan die 
wêreld gewys hoe suksesvol Nasionalisme is en hy het 
gewys watter mislukking Sosialisme/Kommunisme 
is. Verwoerd het die Marxistiese terroriste-aanslag 
teen Suid-Afrika vernietig deur die aarts Kommuniste 
(Mandela ingesluit)  in die kiem te smoor deur hulle 
in Rivonia te arresteer en al hulle selle in SA te ver-
nietig. Teen 1965 was die ANC en die SACP verslaan. 
En daarvoor haat jy hom, McKaiser. Jy is niks an-
ders as ‘n Kommunistiese Apparatchik nie. Gaan 
aan, McKaiser. Val die standbeelde soos dié van 
Rhodes aan en verwyder hulle soos wat julle Ver-
woerd s’n ook verwyder het. Soos ek gesê het in 
Opening Pandora’s Box: “Dr. Verwoerd het nie ‘n 
standbeeld van homself nodig nie. Teen die tyd dat 
hy gesterf het, het hy sy eie monument gebou vir 
almal om te sien: Die Republiek van Suid-Afrika. 
Daar was kommentaar. Iemand skryf dat die Chinese 
nou twee planne het – een van 50 jaar en een van 
200 jaar. Die blankes in Suid-Afrika het nie eens ‘n 
plan van 5 jaar nie.

Weereens was Dr Verwoerd in die kol toe hy gesê 
het dat volksvreemde arbeid die ondergang van die 
Afrikaners gaan wees en het betekenisvol bygevoeg: 
“Never did a black hand rock the cradle of a young 
Verwoerd”. 

WAAROM DEMOKRASIE.
Demokrasie is die wapen wat die vergryping van van-
dag se bestel moontlik gemaak het. Nog belangriker, 
dit was ‘n manier om die huidige gieriges aan bewind 
te kry sonder die verlies wat oorlog bring.  As daar ‘n 
oorlog was, sou daar minder wees om te buit. Ook 
was hul kans om ‘n fisiese oorlog te wen maar klein. 
Hulle het ‘n “hearts & minds”-geveg geloods, een 
wat ‘n hoë kans op sukses het omdat dit al soveel 

keer getoets en gewerk het teen blankes. Dit word 
steeds vandag teen die Westerse blanke gebruik, en 
werk steeds soos ‘n die feetjie se towerstaf. Solank 
hulle met ons onderhandel, kan hulle ons wen.

Hoeveel kere het die blankes beter uitgestap waar 
hul met Afrikane om die onderhandelingstafel gaan 
sit het?  Ek sal verstom wees as dit eenkeer gebeur 
het. Elke keer wat die Afrikaan met die blanke in on-
derhandeling getree het, het hy beter daar uitgestap 
as daarin. Die blanke ag die onderhandeling as ge-
wonne as hy nie alles prys gegee het nie, terwyl die 
Afrikaan net baat. Hulle het op dié manier ‘n hele 
land verniet gekry. Daarenteen, hoeveel keer was ‘n 
Afrikaan beter af na fisiese konflik met die blanke as 
daarvoor. Dit sal verstommend wees as dit op meer 
as ‘n hand se vingers getel kan word.

Israel en Palestina het dieselfde soort konflik nou 
as ons s’n van destyds. Dit was skokkend om te sien 
hoe, na die Jode se “Operasie Protective Edge”, 
hulle ‘n oorwinning oor die Palestyne verklaar het 
eers nadat die dodetal bekend gemaak is: 2,100 Pal-
estyne, 66 Israeli’s. Dit slaan die Westersterling stom 
dat hul dit as ‘n oorwinning, gesien in die lig daarvan 
dat hulle moderne oorlogswapens gebruik het teen 
‘n handvol klipgooiers. Die logika daarin sal net ‘n 
Jood verstaan. Die wêreldmedia se aandag is dade-
lik gevestig op die (selftoegediende) lyding van die 
Palestyne; en die boodskap aan hulle was eenparig: 
“Onderhandel met die Jode.” 

Dit is waarom dit so belangrik was om die blanke 
aan te vat waar hy op sy kwesbaarste is — om die 
onderhandelingstafel. Dit is om die onderhandeling-
stafel waar dié wat niks van egte waarde het nie vals 
beloftes as waardevolle ruilmiddel aanwend. Op ‘n 
oorlogsveld beteken intensie en beloftes niks. Daar-
om demokrasie.

Wat anders is demokrasie as “voortdurende” onder-
handeling. Verskeie groepe maak (statisties bewys) 
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meestal valse beloftes in ruil vir ‘n mandaat. Hoe 
intelligenter die gemiddelde burger, hoe moeiliker 
vir die regeerders om te plunder sonder weerstand. 
Dus, hoe dommer hoe makliker. Dit is waarom dit 
belangrik was vir ‘n een-mens-een-stem in Suid-
Afrika, sodat die gemiddelde intelligensie van die 
kiesers skerp kon daal. Dit kon in een verkiesing 
geskied deur die Afrikaan by die verkiesing in te 
sluit. Dus was die gemiddelde intelligensie van die 
kiesers in die ‘94 verkiesing baie laer as enige vorige 
verkiesing en kon wetenskaplik verwag word dat ‘n 
dommer besluit gemaak sou word.

So vergemaklik die staat sy plundering deur te 
verseker dat opvoeding steeds verswak. Opvoeding 
is ‘n demokraat se grootste teenstand teen verdere 
mag — sodat hy teen homself kan protesteer oor 
bv. die elektrisiteit afskakeling in ‘n woongebied wat 
deur homself bewerkstellig is, en so selfs stemme 
werf. Terwyl die meerderheid weens swak opvoed-
ing nie sulke teenstrydigheid verstaan nie, is dit ef-
fektief. Die minderheid het geen invloed nie. Dit is 
nie dat hulle dink dat die intelligente minderheid die 
blatante leuens en magsmisbruik nie sien nie, hulle 
gee net nie om dat dit raakgesien word nie want die 
minderheid kan niks daaraan doen nie.

Die afbreek van opvoeding in swart woongebiede 
was voor ‘94 net so belangrik vir die bestel as vand-
ag. Die afbreek van skole, die brand van boeke, stak-
ende leerlinge — ‘n afbreekproses wat vandag nog 
hoogty vier. Hulle was voorberei vir ‘n tipiese Afrika-
demokrasie, maar dié keer met baie meer buit as 
enige ander pre-koloniale Afrikaland.

Verslae soos dié deur Thabo Mbeki onlangs vrygstel 
waar wys dat biljoene rande op duistere maniere die 
land uit verdwyn, is goeie bewyse dat die belangheb-
bendes se investering in demokrasie goed  betaal. 
Die groei van die Suid-Afrikaanse skuldlas van 
omtrent 4,313% in 10 jaar is nog so ‘n voorbeeld. ‘n 
Skuldlas waarby wêreldbanke en allerhande verskil-

lende organisasies by baat. Hierdie leenooreenkom-
ste het streng wanbetalings boetes. Daarom baat 
hierdie krediteure by sy debiteur se onstabiliteit. 
Onstabiliteit wat wanbetaling veroorsaak. Die wan-
betaling van premies pas die krediteure goed omdat 
hul as deel van die leenooreenkoms nou beslag kan 
lê op byvoorbeeld mineraalregte sonder plaaslike 
vereistes. Die apartheidsregering het die mense te 
veel laat baat en moes daarom vervang word.

Ons Skepper het ons nog nooit ‘n groot oorwinning 
by die onderhandelingstafel gegun nie. En Hy sal ook 
nie. Ons het nooit ‘n gelofte gemaak voor ‘n belang-
rike onderhandeling nie, want Hy is nie een vir on-
derhandeling nie, en  gun dit ook nie aan sy volk nie.

EXODUS 34:12-16 Neem jou in ag dat jy geen ver-
bond sluit met die inwoner van die land waarin jy 
kom nie; sodat hy nie miskien ‘n strik by jou word 
nie. 13 Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle 
klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme 
afkap. 14 Want jy mag jou nie neerbuig voor ‘n an-
der god nie; want die HERE se Naam is Jaloers — ‘n 
jaloerse God is Hy. 15 Sluit tog nie ‘n verbond met 
die inwoner van die land nie! As hulle agter hulle 
gode aan hoereer en aan hulle gode offer, sal hy jou 
uitnooi, en jy sal van sy offer eet; 16 en jy sal van sy 
dogters neem vir jou seuns, en sy dogters sal agter 
hulle gode aan hoereer en jou seuns agter hulle 
gode aan laat hoereer.

Dit is ‘n les wat ons volk nog nooit kon leer nie, ten 
spyte van al die voorbeelde. Piet retief het met Din-
gaan onderhandel. En FW met die ANC.

Hy stel die termes en maak die gevolge van die ver-
breking van daardie termes duidelik. Geen onder-
handeling nie.

Prediker 5:3-6:As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, 
stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen 
welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe. 4 Dit 
is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en 
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nie betaal nie. 5 Laat jou mond nie toe om op jou 
liggaam ‘n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die 
gesant van God: Dit was ‘n vergissing nie. Waarom 
moet God toornig word oor jou stem en die werk 
van jou hande verwoes? 6 Want soos daar baie 
drome is, so is daar ook nietige woorde in menigte, 
maar vrees God!

Die wanbetaling van ons geloftes en ons veragting 
van God is die rede waarom ons volk die juk van 
hierdie demokrasie moet dra. Demokrasie is die 
manier waarop ons volk in ‘n moderne ballingskap 
gestuur kon word deur ons eie toedoen. Die rede 
waarom demokrasie gebruik was vir ons vernietig-
ing, is opgeteken in God se woord.

Matteus 7:13: Gaan in deur die nou poort, want 
breed is die poort en wyd is die pad wat na die ver-
derf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. 14 
Want die poort is nou en die pad is smal wat na die 
lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Die pad van die gelowige is nou en die wat daarop 
wandel is min. Dit is dus duidelik aan die Woord 
dat ‘n ware Godsvresende gelowige nooit deur ‘n 
demokratiese bestel gekies sal word as leier nie.

Toets nie ‘n leier aan sy populariteit by die meerder-
heid nie. Toets hom aan sy kennis van die Woord en 
sy onbuigsaamheid in sy beginsels. Toets hom aan 
die vrug wat hy dra.

Matteus 7:15: Maar pas op vir die valse profete wat 
in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige 
wolwe is. 16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n 
Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van 
distels nie! 17 So dra elke goeie boom goeie vrugte; 
maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.18 ‘n Goeie 
boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte 
boom ook geen goeie vrugte nie. 19 Elke boom wat 
nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die 
vuur gegooi. 20 So sal julle hulle dan aan hul vrugte 
ken.

Pasop vir die organisasies en verteenwoordigers 
wat met jou mandaat met die vyand weer wil gaan 
onderhandel. Daar is geen hoeveelheid onderhan-
deling wat ons situasie kan verbeter nie. Uit onder-
handeling het ons nog net slegte vrugte gepluk. Ons 
omstandighede gaan versleg. En in plaas van on-
derhandel, berei voor - Geestelik en fisies. Veroot-
moedig jou voor God en vra vir Sy wil in die swaar 
tye wat kom.

‘N OMSENDBRIEF
Op my lessenaar het ’n ANC omsendbrief te lande 
gekom, wat ek vrylik hieronder vertaal het.

Wanneer na die omstandighede in Suid-Afrika gekyk 
word, is dit interessant om dit aan die hand van die 
ANC regime se omsendbrief no. 213-6 van Junie 
1993 te meet. 

Die betrokke omsendbrief het vier punte uitgewys 
onder die opskrif: “The succes story: Our struggle 
for liberation”. 

Die eerste item noem dat die deurlopende be-
wapende bedreiging wat uit die geweld voortkom 
die “ruggraatlose wit regime” gedwing het tot on-
derhandeling en ŉ sogenaamde vrede (“so-called 
peace”).

Die tweede item wys uit dat die sielkun-
dige oorlog deur die kerke gedra is om ‘n 
skuldgevoel by die blankes te vestig wat uit-
geloop het op ‘n oorwinning oor Christene. 
Die derde item prys die sukses wat die massa-aksie 
behaal het om die land se ekonomie te verwoes en 
die paniek wat dit onder die ryk blanke klas geskep 
het dat hulle hulle groot rykdomme kan verloor. 
Die vierde item verwys na die opstand in swart 
onderwys wat veroorsaak dat die “wit regime” nie 
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aan al die onderwys-eise (“demands”) wat gestel 
word, kan voldoen nie.

Hulle gevolgtrekking is dat die vier aksies vir De Klerk 
en sy regime magteloos maak en hulle hulle selfver-
troue ontneem. Hulle rig ook die waarskuwing: “Be 
careful not to upset the farmers too much before we 
gain control over the SAP and SADF”.

Die omsendbrief eindig met sewe beloftes aan die 
ANC ondersteuners:

6. Surplus grond sal tussen ondersteuners verdeel 
word.

7. Alle poste in die staatsdiens sal met “comrades” 
vervang word.

8. Veiligheidsmagte sal omskep word en met “com-
rades” beman word om swartes te beskerm. 
Blankes was vir 350 jaar beskerm en hulle sal 
voortaan tweedeklas burgerskap ervaar (“let 
them experience to be second class citizens”).

9. Geen ammunisie sal vir wit setlaars (“white set-
tlers”) beskikbaar wees nie.

10. Gesondheidsinstansies sal verafrikaniseer word 
en wittes sal maksimaal betaal as hulle bydrae vir 
hulle “liberated brothers”.

11. Sommige wit skole sal toegelaat word om-
dat blankes hulle laaste sent sal betaal vir hulle 
kinders se opvoeding en dit sal meer geld vir die 
swartes beskikbaar stel.

12. Pensioenfondse en versekeringsmaatskappye 
wat miljarde oor die jare ingesamel het se fondse 
sal getap word (“will be at our disposal”) vir 
onderwys van die “comrades” in die komende 
jare.

As daar na die voorafgaande gekyk word kan waar-

geneem word dat sommige aksies nog voltooi moet 
word, terwyl ander weer verder gevorder het as wat 
in die vooruitsig gestel is — Jan Niemand.
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