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SUID-AFRIKA: DIE NUWE KANAAN
Daar is talle persone wat Siener afkraak as ‘n doemprofeet wat niks anders as rampe en ellende kon voorspel nie.
Duidelik weet hulle nie wat die woord ‘profeet’ beteken
nie.
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dit in vier fases kan verloop.

Op 11 Maart vanjaar sal presies 90 jaar verloop het
sedert die Boereprofeet om 9 uur die aand in sy eenvoudige huisie op die plaas Rietkuil in die Ottosdaldistrik gesterf het.

Die eerste fase was na my mening die bloedige insident op 16 Aug. 2011 by Marikana-koppie naby
Rustenburg waar 34 mynwerkers doodgeskiet is: In
‘n visioen van 6 Maart 1914 sien hy ‘n vuur brand
aan Rustenburg se kant naby ‘n bult of koppie (die
Marikana-Wonderkop) nie ver van Pretoria af nie.
(Die Siener het self gesê vuur is ’n altyd teken van
geweld, bloedvergieting en doodslag). In sy gesigte
wat direk hierop volg, is dit duidelik dat hierdie insident die eerste fase of die begin van die swart revolusie is.

Na 24 jaar van intensiewe studie, navorsing en versameling van inligting oor die Siener en sy gesigte,
was ek oortuig daarvan dat hy niks nuuts vir sy
volk te sê het nie. Maar toe kry ek in 2015 ‘n brief
van ‘n oud-Rhodesiër, te same met 42 bladsye van
Siener se gesigte wat deur mnr. Boy Mussmann en
‘n sekere meneer Wasserman opgeteken en aan
mense in Suid-Rhodesië geskryf is. Behalwe vir die
gesigte waarmee ons reeds bekend is, het dit ook
nuwe inligting bevat.

Die tweede fase volg nadat hy ‘n misvuur in Johannesburg sien brand. In Siener se tyd (en tot vandag
toe nog) is dit algemeen bekend dat swartes saans
wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies
misvure maak. Omdat vuur in Siener se gesigte altyd ‘n simbool is van geweld, is is ‘misvure’ dus op

Net soos in die Arabiese lande wag daar vir ons ook
‘n eie Afrika-lente (revolusie). En dit wil voorkom of
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geweld gepleeg deur swartes). Hy het ook ‘n misvuur (burgeroorlog) in Frankryk gesien (veroorsaak
deur die massa anderkleurige Moslems): “In Frankryk brand die misvuur buite-om, en binne is dit vol
rook.”
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En juis dan volg die 4de en laaste fase — ’n volskaalse
burgeroorlog breek uit in Suid-Afrika — want in die
visioen sien hy hierby ons staan potte op die vuur —
Siener se simbool vir ‘n burgeroorlog. Sy woorde lui:
“Tussen ons borrel die potte, en donkerbruin perde
hardloop weg (dit is verloopte Afrikaner-liberaliste
wat op die vlug gaan slaan), en toe raak die wit vlag
hier van die westekant af aan die brand (die skynvrede wat vanuit die Kaap aan ons voorgehou is, is
nou daarmeeheen).

Daar kan dus geen twyfel wees dat die swartes in
een of ander stadium in Johannesburg gedurende
die aand of nag gewelddadig gaan raak nie. Op 4
April 1915 sien hy veel erger geweld losbars na die
begrafnis van ‘n belangrike persoon, wanneer vure
uitkom, met ‘n groot vuur wat voor uitkom.

In daardie selfde tyd sien hy hoe die laaste blanke
boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) hier na ons kant
toe vlug…

In prof. Raath se boek, Die Vierkleur sal weer wapper, word hierdie gesig soos volg verklaar (bladsy 50):
“Iemand belangrik word begrawe. Rewolusie/oorlog
wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe
uitbreek. Nakende mense — van alles gestroop —
verskyn.”

Maar dis nie net hier in Suid-Afrika waar sy gesigte
besig is om in vervulling gaan te nie – ons sien dit
dwarsoor die wêreld. En ek wil net hier en daar van
die heel belangrikstes uitlig.

Maar intussen het die professor skynbaar ‘n hartsverandering ondergaan en verkies hy nou ook om
liewer polities-korrek te wees, daarom weerspreek
hy homself in Beeld deur te ontken dat Siener ooit
gepraat het van geweld in Johannesburg. Hy stel dit
so: “Daar bestaan geen opgetekende en bevestigde
visioen van ’n “nag van die lang messe” nie.”

Voor die uitbreek van die 3de WO sien hy ‘n ontsaglike burgeroorlog in Rusland. Daar kan seker min
twyfel wees dat hierdie burgeroorlog tans in die
Oekraïne woed. (Hy sien dit ook as die aanloop tot
die 3de WO).
Dan het Siener ook herhaaldelik van ‘n TURK en
Turkye gepraat. Mnr. Mussmann het gemeen Siener
verwys na die Ottomaanse Ryk wat in 1918 tot niet
gegaan het. Maar in daardie verklaring het te veel
passtukke in die profetiese legkaart ontbreek. En
dit was eers met die verskyning van die arrogante
Turkse president, Recep Erdogan, dat alles skielik in
plek begin val het.

Kan hy dan asseblief vir ons die ‘misvure’ verklaar?
Met die aanbreek van die derde fase van die revolusie sê Siener gaan baie mense in Bloemfontein sterf.
Die gesig lui so: “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart
wolk vol mense” (In sy visioene is swart altyd ‘n simbool van dood en vernietiging. Op 11 Julie 1914 het
hy ook ’n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg sien hang,
en skaars ’n maand later, op 15 September, word sy
boesemvriend, genl. Koos de la Rey, deur ’n polisieman in Langlaagte doodgeskiet). In die Bloemfontein-gesig, is die swart wolk egter ‘vol mense’ — wat
beteken dat baie blankes weens geweld gaan omkom.

Op 29 Desember 2015 publiseer die EU Times ‘n artikel oor Erfogan onder die opskrif : Turkish Leader
Declares Himself Ruler Of Islamic World, Warns
World War III Will Soon Begin
Ek haal kortliks daaruit aan:
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“Russian military-intelligence are warning today that
Turkish President Recep Tayyip Erdogan is traveling
to Saudi Arabia to declare himself before that regime as the “leader” of the entire Islamic world and
has, also, stated his intention of igniting World War
III between NATO and Russia so that these “apostate
powers” will destroy themselves thus enabling Muslims, under his “leadership”, to establish a global caliphate … many Muslims in the world already calling
Erdogan a ‘god’…”
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groot huise in die dorp weg en naderhand was al die
huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker
daar (in Turkye). Aan die begin van die oorlog bars
Rusland deur Turkye in een nag op pad na die Suez
gebied, terwyl Turkye geen weerstand bied nie.”
Maar hy het nie net gesien wat met Turkye, Rusland,
NAVO, Amerika, Sirië en Irak gebeur nie. Selfs Europa figureer sterk in sy visioene. En seker een van
sy belangrikste gesigte het juis in 2014 in vervulling
gegaan met die instroming van der duisende immigrante vanuit Derde Wêreldlande daarheen. Hy het
dit as ‘n onstuitbare vloedgolf beskryf.

In verskeie gesigte kry Siener dan ook bevestiging
dat ‘n Turk die oorsaak gaan wees vir die uitbreek
van die 3de Wêreldoorlog. In die eerste gesig (5 Junie 1925) sien hy die Turk steek gras in drie kuipe
(lande) aan die brand (hy blaas oorlog aan).

Terloops, ons Boereprofeet is nie die enigste wat
hierdie ‘onheil’ vir Europa voorspel het nie.

Op 10 Jul. 1925 sien hy die gevolge daarvan — Die
gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier zwart. By hierdie gesig staan daar in sy
aantekeningboek tussen hakkies (die begin van die
3de WO).
Dieselfde TURK steek later drie groot hooimiedens
aan die brand. Die drie ‘kuip-lande’ raak nou betrokke
in ‘n oorlog. (Moontlik Rusland, NAVO en Amerika?)
En weer staan daar tussen hakkies (die begin van die
3de WO). M.a.w. met sy optrede veroorsaak die Turk
nou ‘n volskaalse oorlog. Die eerste hooimied wat
aangesteek word, verwys waarskynlik na Turkye wat
die Russiese SU-24 bomwerper afgeskiet het en die
2de hooimied kan moontlik NAVO wees wat Turkye
te hulp gaan kom wanneer hy deur Rusland bedreig
word.
Die 3de groot hooimied lyk of dit dalk Amerika kan
wees, en dit kan ook die laaste strooi wees wat gaan
meebring dat die 3de Wêreldoorlog ‘n skrikwekkende werklikheid word. Hy beskryf dit so: 2 Desember 1915 — “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe
die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor
my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense
met VAAL jaste (Turke) in die dorp loop. Toe raak die

Die Bulgaarse profetes, Baba Vanga, wat in 1996 in
die ouderdom van 85 oorlede is, het in haar leeftyd
ook talle profestiese gesigte gehad wat bewaarheid
is. Haar volksgenote het dan ook na haar verwys as
‘die Balkanse Nostradamus’.
In een van haar mees ontstellende profesieë beskryf
sy wat onder andere in die jaar 2016 gaan gebeur.
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Volgens haar sou daar eers ‘n vloedgolf Moslems Euorpa binneval, en dit sal dan sy hoogtepunt in 2016
bereik wanneer die Moslems met ‘n chemiese oorlog begin. Sy voorspel ― en ek haal haar aan: “Dit
sal die ganse Europa uiteindelik as ‘n verlate landskap agterlaat, heeltemal leeg van enige vorm van
lewe…”
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In die Noorde van die Unie is ’n boer wat sy velskoene uittrek en na die Weste op sy knieë buig. Hy
verootmoedig hom.”
Die Duitsers arriveer met vyf skeepsvragte soldate
en wapentuig wat met die Luderitz-treinspoor na
Prieska geneem word waar die Boerepatriotte dit in
ontvangs neem. Op hulle versoek, bombardeer die
Duitsers Kaapstad, en oom Klasie sê dis een van die
ergste lugaanvalle wat hy nog in ‘n visioen aanskou
het. Hy beskryf dit so: “In Kaapstad is daar ‘n diep
kuil (‘n gat) en bloed loop daarin totdat dit vol is.”
Met daardie verskriklike slagting, word de hart van
die liberaliste uitgeruk.

In een van Siener se gesigte wat in die Rhodesiese
briewe opgeteken is en ook in briewe van Boy Mussmann, skets hy ‘n byna identiese beeld waar hy sê
Europa word aan die einde van die 3de WO swart
en dat daar min mense sal oorbly. “Terwyl atoombomme dood en verderf saai, sal nasies en volkere
uitgedelg word, terwyl party ophou om te bestaan,
sal andere nog daar wees, maar geen waarde meer
hê nie.”

Om terugte kom na Siener se voorspelling dat Europa na afloop van die 3de WO totaal vernietig sal
wees.

Op 10 September 1919 sien oom Niklaas in ’n toekomsgesig wat die liberale Engelse, asook die ‘Getroue Afrikaner’-vroue gaan doen wanneer die
smeltkroes begin en totale chaos in die land heers.
Hy sien Engelse waens van noord na suid beweeg.
Daar is ’n draadkamp in die Unie; en die vrouens
kruip deur die draad in die kampe in. (Kan dit dalk
na Operasie Suidlanders verwys wat al meer as ’n
dekade lank besig is om ‘veilige hawens’ vir ons
mense voor te berei?) Na die weste sien hy is daar ’n
oop pad en in die pad lê ’n boereveldskoen.

‘n Mens kan seker die vraag vra: Hoe rym dit met
sy gesig waarin hy gesien het dat Duitsland aan die
einde van die laaste verwoestende oorlog, aan die
kop van ‘n tafel sit – as die magtigste volk op aarde,
met SA aan sy regterhand – as die mees geseënde
volk? Rusland sal nog daar wees, maar hy is kapoet.
Amerika sit aan die onderpunt van die tafel – ‘n klein
en onbenullige landjie, terwyl Engeland se stoel leeg
staan.

Net na afloop van die 2de Vryheidsoorlog het Siener
gesê ons ‘redding’ sal eendag van die westekant af
kom. Met die 1914 Rebellie is die pad na die weste
oopgemaak, en dit sal ‘n werklikheid word in die tyd
wanneer Europa in ‘n oorlog betrokke is.

In 1880 kry ‘n vooraanstaande Duitse sakeman,
Ernst von Weber ‘n visioen van ‘n Nuwe Duitse Ryk
in die ‘Suidelike Halfrond’ hier in Suider-Afrika. Von
Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te
verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die
Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister
van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die
Duitse oorlogskip die ‘WoIf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die
noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser
in besit geneem het.

Op 28 Feb. 1922 sien hy “in die Weste van Europa
kom ’n vrou uit wat aan getrek is in swaar rouklere.

Die Britse Imperiale regering was natuurlik hoogs
ontevrede en woedend hieroor, en het met die eer-

Siener sê self vir ons wat dit beteken. Net soos met
Ninevé die geval was, het sy volk tot inkeer gekom
en na God teruggekeer en kry hy weer sy eerste Getroue Afrikaner-leier (boereveldskoen).
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ste en beste geleentheid dit probeer terugneem.
Daardie geleentheid het eers met die uitbreek van
die 1ste WO in Augustus 1914 gekom toe hulle, met
behulp van die Unieleër onder aanvoering van genl.
Louis Botha, daarin geslaag het.
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by ons aan, want moeder Engeland is nou nie meer
daar nie. Boere en Duitse kommando’s trek saam op
in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te
maak vir die Witman.”
Dié van ons wat wéét, sal die dieper betekenis van
die vlug uit Europa en ook ‘die kolonies wat by ons
aansluit’, verstaan. Dit stem ooreen met wat daar in
die Bybel staan:

Duitswes is toe onder voogdyskap van SA geplaas.
Maar daar is ooreengekom dat sou SA sy voogdyskap
beëindig, Duitsland die eerste keuse gegun sou word
om die gebied weer in besit te neem. Dis egter nooit
gedoen nie. Pik Botha het verraad gepleeg en die gebied aan Swapo oorhandig.

Jes 43:5 — “Wees nie bevrees nie, want Ek is met
jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en
jou versamel van die weste af.” Jes 13:14 — En soos
‘n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat
niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai
na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.”

Dus, wanneer die 5 Duitse oorlogskepe in Luderitbaai land, is dit die Duitsers se prioriteit om Duitswes
weer terug te neem.
En so val die laaste passtukke van hierdie goddelike
legkaart in patroon wanneer Ernst von Weber se
profesie bewaarheid word met Duitsland se besetting van sy Nuwe Duitse Ryk.

In Desember 1916 het die engel aan Johanna Brandt
gesê: “Suid-Afrika is ’n pêrel in die oë van ons Heer.”
Selfs ons kindertjies weet dit, want al sedert my kinderdae hulle sing gereeld vir Hom ‘n liedjie:

Op ‘n vraag van mnr. Mussmann wat het dan van
die ander Europese volke geword, was sy eenvoudige antwoord: “Dis hulle wat ek na Suid-Afrika sien
vlug wanneer die vervolging op sy ergste is… En as
God se volk, sal ons ons medevolksgenote met groot
blydskap verwelkom…”

“As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy sy
pêrels. Sy fraaie pêrels…”
Mat 13:46 — “…en toe hy een baie kosbare pêrel
kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en
koop dit.”

Ons ken almal die geskiedenis van die Franse Hugenote wat ook weens geloofsvervolging huis en haard
verlaat het om hulle in die Kaapkolonie te kom vestig. En daarna, weereens ter wille van hul geloof, hul
tentpenne uitgetrek het om die wildernis in te vaar.

En nou wil ek graag weet, watter stertriem-koning,
watter kommunis, watter liberalis, watter Impi, watter ANC-voorvadergeesaanbidder of watter EFFklong sal daardie ‘fraaie pêrel’ uit sy hand kan ruk?

En in ons dag gaan God se volk vir die derde en laaste
keer ‘n nuwe Kanaän in besit neem; ‘n Kanaän wat
tot by die ewenaar sal strek ― net soos die profeet
van God ‘gesien’ het.
Hy sê verder: “Die Boere neem nou die Unie in besit
en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit
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5. Lenings – Dit sal al moeiliker word om ‘n lening te
kry. Lae risiko verbruikers sal minder in rente en
fooie betaal, maar leners sal baie strenger risikomodelle gebruik om kliënte se betroubaarheid te
evalueer.

Ian Wason, die hoofuitvoerende beampte (HUB) van
Debtbusters, meen dat verskillende magte die “volmaakte finansiële storm” skep wat baie Suid-Afrikaners in 2016 gaan lei na kontantvloei tekorte. Daar
was ‘n 113% toename in navrae oor skuldberading
in Desember 2015 vergeleke met die jaar tevore en
hy voorspel dat die situasie net erger gaan word.
Daar is 4 redes daarvoor:

6. Soos wat leners afskaal aan wie hulle geld leen,
sal selfs minder mense kwalifiseer vir lenings en
verbruikers wat staatmaak op korttermynlenings
vir oorlewing, sal hulleself bevind in ‘n kontantvloeidroogte met nêrens om te gaan aanklop nie.
7. DebtBusters se verslag vir die derde kwartaal
2015 het reeds betekenisvolle veranderings
gesien in lenings met ‘n afname in banke se
oorkoepelende skuld. Hulle het dus reeds begin
afskaal op lenings.

1. Daar sal geen belastingverligting wees vir die
middel- en hoë-inkomste groepe in 2016 nie.
Hulle sal meer kwesbaar gelaat word deur verhoogde belastings. Dit is ook die groep wat geld
geleen het om goed te koop en is reeds deur twee
terugkoopooreenkoms-koersverhogings getref in
2015. Enige belastingverhoging sal ‘n direkte impak hê op hulle vlak van spandeerbare inkomste
en sal dit net vir hulle moeiliker maak om hulle
finansiële verpligtinge na te kom en nog ‘n terugkoopooreenkoms-koersverhoging te absorbeer.

8. Skuld – Suid-Afrikaanse verbruikers is verslaaf
aan korttermyn duur skuld en dit lyk nie asof
hulle eens omgee of die koste verstaan nie, meen
Wason. Hy sê: “Hierdie verslawing wat gedryf
word deur radeloosheid vir kontant, het gelei tot
‘n toename in betaaldaglenings. Byna 2 miljoen
Suid-Afrikaner maak staat op betaaldaglenings
elke maand.”

2. Renteverhogings – Die onlangse verswakking van
die rand, strenger monetêre en fiskale beleid en
die inflasionêre impak van moontlik die ergste
droogte in Suid-Afrika se geskiedenis, sal lei tot
verdere rentekoersverhogings deur die Reserwe
Bank aan die begin van 2016. (Rentekoerse is pas
met 50 basis punte verhoog en gaan binnekort
weer verhoog word.)

9. Wat hom nog meer bekommer, is dat betaaldaglenings tussen R5 000 en R8 000 met 557%
in 2015 vermeerder het. Slegs 58% ongewaarborgde rekeninge is op datum – die laagste ooit.
10. Volgens die verslag benodig mense 102% van
hulle netto inkomste om net hulle skuld te betaal
vóórdat hulle moet opdok vir vir lewensuitgawes.

3. Verbruikers kan verwag dat hulle kontantvloei
verder onder druk geplaas gaan word deur ander
prysverhogings in items soos voedsel – as gevolg
van die droogte – elektrisiteit en water.

11. Dit is dus baie belangrik om so gou moontlik
ontslae te raak van skuld. Vergeet van ‘n reis oorsee, ‘n nuwe motor en en ander weeldeartikels
– raak ontslae van skuld! Die knellende ekonomiese klimaat laat selfs die myne wurg en daar
is reeds aangekondig dat sowat 32 000 myners
afgedank gaan word.

4. Die verswakkende ekonomie en ‘n verhoogde
risiko van werkloosheid stel die verhoog op vir ‘n
potensiële troostelose begin vir 2016.
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speel, terwyl sy met die vroue, wat ook inkopies kom
doen het, oor stygende pryse en die skaarste van
sekere goedere gesels.
Assad se ‘skokkende gruweldade’ in Sirië waaroor
die ganse Weste skree, is nog elke keer weerlê en
die sogenaamde rebelle is as die verantwoordelikes
uitgewys. Assad se werklike sonde is waarskynlik die
Siriëse grondwet wat Zionisme skerp veroordeel en
ook omdat hy nog steeds weier om ‘n oliepyplyn
deur Sirië te laat bou van Saudi-Arabië af na Turkye
vir Europa.
Hy is ‘n mediese dokter van beroep en het as ‘n oogarts gespesialiseer. Verder was hy ook president van
die Siriese rekenaarvereniging, en is sedert sy studentedae nog steeds ‘n ywerige amateur fotograaf.

President Bashar al-Assad of Syria en sy vrou, Asma

Amerika en al die ander lande se leiers wat Joodse
aanbidders is. kryt hom uit as ‘n tiran, diktator en
‘monster van die oomblik’. Maar hier stap die ‘monster’ met sy vrou, Asma, in een van Damaskus se
strate sonder ‘n sekuriteitswag in sig.

Hy en sy vrou woon gereeld musiekkonserte en
opvoering by en sit dan tussen die ander toehoorders.

Die joernalis, Andrew Gilligan, vertel dat toe hy in
2011 na Sirië gegaan het vir ‘n onderhoud met Assad. kon hy sy oë nie glo toe die vrou wat die onderhoud gereël het, afdraai in ‘n systraatjie met bosse
weerskante nie en voor ‘n groterige bungalow stilhou nie. Ook daar was geen wagte in sig nie.

DROOGTE

Assad, geklee in ‘n denimbroek het hulle persoonlik ontvang en na sy klein studeerkamertjie geneem
waar hulle rustig gesels het – weereens sonder flitsende kameras.
En in plaas van die gebruiklike formele onderhoud
met flitsende kameras, kabels en stoeiende TV-kameramanne het hy, sy metgesel en Asad alleen gesit
en gesels. Daar is later aan hulle tee bedien.
Sy vrou, Asma al-Assad, het ‘n graad ‘n rekenaarwetenskap en Franse literatuur, en sy en haar kinders
gaan doen gereeld inkopies by ‘n supermark, waar
die kinders dan met anders kinders tussen die rakke

Hulle noem dit ergste droogte in 23 jaar, ons kan nie
onthou dat daar in ons leeftyd ooit so ‘n droogte was
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nie. Ander sê dat dit erger is as in 1933 en ons is geneig om dit te glo.
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Willem Landman, hoofnavorser vir die Council for
Scientific an Industrial Research (CSIR), sê dat temperature dwarsoor Afrika styg teen die wêreldgemiddeld. Langtermyn voorspellings oor Reënval is
moeilik om te maak, maar hy sê daar is ‘n groot
moontlikheid dat die droë toestande kan voortduur tot ten minste April 2016. Dit is slegte nuus vir
boere. Hulle sal ‘n verdere R2 biljoen moet spandeer
om graan vir hulle vee in te voer.

Ficksburg is ‘n grensdorp en die middelpunt van die
droogte in die Vrystaat. Water en onbeheerbare
brande is waaroor daar gepraat word. Damme het
opgedroog en die Caledonrivier is nou net ‘n grens
op papier. Verbrande mielielande is algemeen en
daar word geskat dat die droogte die boere R10 biljoen tot nou toe gekos het.

Statistieke dui aan dat die prys van mieliemeel in
winkels reeds met ‘n derde gestyg het.

Boere verlaat hulle plase en trek na die kusgebiede.
Ficksburg se twee hoofstrate is gepak met winkels
wat ook plaasgereedskap verkoop, maar deesdae
sukkel om ‘n bestaan te maak. Die landerye het verander van ryk, rooi grond en groen velde na eentonige, lewelose walle bruin sand. Massiewe stofstorms
is algemeen in hierdie deel van die Vrystaat en die
wind waai die los grond van die landerye op hope.

Die ‘nuwe boere’ (swartes) word die hardste geslaan
omdat hulle nie die kapitaal het om so ‘n droogte te
oorleef nie. ‘n Paar honderd van hulle kan nie lenings
kry nie, want die regering hou die kaart en transport
van honderde van hulle ‘nuwe plase’.
Vorige droogtes het reeds veroorsaak dat boere
teen ‘n verlies boer en dat hulle baie hulle werkers moes afdank. Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou ekonoom het meer as 40 jaar ondervinding in
die landbou-industrie in Suid-Afrika. Hy sê: As die
prys van brood opgaan, word dit dwarsoor die land
gevoel. ‘n Baie groter bekommernis is dat die wortel oorsake van die Arabiese Lente te doene gehad
het met massiewe voedselprysverhogings. Hy meen
dat die huidige droogte erger kan eindig as wat in
1991/92 ondervind is en dat die IMF/Wêreldbank
sal moet ingryp.

Die boere het genoeg gehad. Elke dag word hulle
ook nog deur die swartes gedreig dat hulle plase
afgevat gaan word – nou goed, vat dit dan! Daar is
eintlik niks meer om te vat nie.
Die munisipaliteit daar sê: “Alle rou waterbronne is
droog en die munisipaliteit staar ‘n uitdaging in die
gesig om selfs net een druppel water in die krane te
kry.”
Na die noorde en weste van die dorp lê die teerpaaie
na Johannesburg en Lesotho, paaie wat diep skeure
en gate in het. Die waterkrisis hier is selfs groter.
Daar is wind vir die windpompe, maar die watervlak
het reeds so ver gedaal dat dit niks meer boontoe
bring nie. Selfs die dorstige beeste soek in die leë
damme na vog.

Die rede waarom die regering niks doen aan die
situasie nie, is omdat hulle daarop staatmaak dat
die IMF sal ingryp en hulle maar weereens uit die
moeilikheid sal help. Maar sal hulle? Swart piesangrepublieke se swak prestasie is nie baie hoog op
hulle prioriteitslys in die huidige geweldsituasie in
die wêreld nie.

Die Vrystaat produseer 44% van Suid-Afrika se mielies en verlede jaar het die opbrengs met een derde
geval en ons is reeds die 31ste droogste land op
aarde. In die noorde van die land word daar alleenlik
staatgemaak op reën, nie damme en riviere nie.

Daar word elke seisoen, as die reën val, tussen 9 en
14 miljoen ton mielies geproduseer. As ons gelukkig
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is, sal ons hierdie seisoen 3 to 4 miljoen ton mielies
oes. Dit beteken ‘n tekort van 5 tot 6 miljoen ton.
Waarvandaan kan ons invoer? Slegs Meksiko produseer wit mielies en hulle voorraad is ook beperk. Ons
het ook nie die infrastruktuur en vervoer kapasiteit
om meer 2 miljoen ton in die hawens te hanteer nie.

Jaargang 20 (Januarie 2016)

ANC ter wille wou wees.

CIA-MISDADE

El Niño se invloed is wêreldwyd, maar dis nie net
droogtes nie. Dit is so warm in New York wat in die
middel van die winter is, dat Oukersaand se temperature net een graad koeler was as dié van Syndey in
Australië wat op die oomblik in die middel van die
somer is.
Mense wat in stede woon wat tradisioneel hierdie
tyd van die jaar bedek is met sneeu, van Helsinki tot
Montreal, pak hulle winterklere weg en gaan soek
koeldranke, so warm is dit. In Skotland is die affodille,
wat ‘n aankondiger van die lente is, in volle blom. En
in die ski-oorde in die Alpe word kunsmatige sneeu
ingepomp. Hulle het sedert November nog geen
sneeu gesien nie.
As die CIA en MI5 aangesê word om ‘n land te verwoes, dan gebeur die volgende:

Die El Niño gebeurtenis kom ongereeld voor in die
oostelike tropiese Stille Oseaan elke twee tot sewe
jaar en bring warmer water wat weerpatrone beënvloed dwarsoor die aarde. El Niño dra hitte wat in
die diep lae van die oseaan gestoor is, op na die
oppervlakte. Wanneer dit gekombineer word met
aardverwarming, lei dit tot rekord warm jare. Dit
verduidelik egter nie alles nie.

1. Hulle werf generaals, politici, polisiehoofde en
hoofde van media uit die teikenland.
2. Hulle sorg vir vals vlag terroristedade
3. Hulle organiseer People Power demonstrasies

***

4. Hulle bombardeer die teikenland.

Danksy Hennie Breytenbach se dwase optrede toe
hy Carin Visser in Mei 2008 laat arresteer het nadat sy Sannieshof se rioolwerke probeer rehabiliteer
het, het die rehabilitasie van rioolwerke deur inwoners tot stilstand gekom.

5. Hulle bring die regering tot ‘n val.
Voormalige CIA agent, Robert Baer skryf:
“Dis hoe ons ‘n land vermink – op 12 Januarie 1991
het ons in Joegoe-Slawië aangekom. Ons moes die
politici verontrus en paniek onder hulle loslaat. Ons
is ‘n paar miljoen dollar gegee om dit te doen.

Breytenbach én Sannieshof pluk vandag reeds die
wrange vrugte vir sy dwaasheid net omdat hy die
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BESPAAR SO PETROL

“Die doel was om die republieke te verdeel sodat
hulle sou wegbreek van die moederland, JoegoeSlawië.

Moet nooit u petroltenk volmaak tot heel bo nie.
Baie van ons besef nie dat ‘n petrolpomp ‘n terugvoerpyp (in pienk) het nie. Wanneer die petroltenk
van die motor die volmerk bereik, is daar ‘n meganisme wat ‘n pompknip aftrek en terselfdertyd ‘n
terugvoerklep oopmaak om oorvloei petrol toe te
laat om terug te vloei in die pomp. Hierdie petrol het
egter reeds deur die meter gegaan en dit beteken
dat u petrol sodoende skenk aan die eienaar van die
pomp.

“Ons moes ‘n swartskaap kry op wie die skuld geplaas sou word en daar is op Serbië besluit. (Hy
noem ‘n lys name van Joegoe-Slawiërs wat betaal is
deur hulle) Die media is beheer en befonds deur die
CIA. Die CIA agente was ook verantwoordelik vir die
amptelike verklarings wat deur die aankondigers op
die nuus gelees is. Almal het dieselfde sending gehad – om haat, nasionalisme en die verskille tussen
mense deur die TV te versprei.
“’n Maand voor die sogenaamde volksmoord in Srebrenica, het my baas wat ‘n voormalige VSA senator was, aan my gesê dat die dorp hoofnuus gaan
wees. Baie van die slagoffers wat as Moslems begrawe is, was Serbiese Christene. Srebrenica was die
produk van ‘n ooreenkoms tussen die VSA regering
en die politici van Bosnië. Sebrenica was geoffer om
Amerika ‘n motief te gee om die Serbiërs aan te val
vir hulle beweerde misdade.

Maak u voertuig in die oggend vol wanneer dit nog
koel is. Die petrolstoortenks is ondergronds en hoe
kouer die temperatuur, hoe digter die brandstof. As
jy dus in die middag of aand koop, is jou liter nie
meer ‘n liter nie. Net 1° verhoging in temperatuur,
beteken baie vir besigheid, maar die petrolstasies
het nie temperatuurkompensasiemeters nie.
As daar vinnig gepomp word, verdamp daar ook
meer brandstof as wat normaal is. As dit moontlik
is, laat die petroljoggie stadig pomp om verdamping
te verminder.

“Die mense wat die oorlog aangestig het en die
terme vir vrede gedikteer het, besit nou die maatskappye wat verskeie minerale ens., ontgin. Hulle
het eenvoudig slawe van julle (die mense van die
Balkans) gemaak. Julle mense werk vir niks en daardie produkte gaan na Duitsland en Amerika ... hulle
is die wenners!

Moenie jou brandstoftenk vol maak wanneer een
van die groot brandstofvragmotors besig is om die
ondergrondse tenks vol te pomp nie. Die petrol
word omgekarring en die moontlikheid bestaan dat
van die stofdeeltjies wat so loskom van die bodem,
in jou tenk kan beland.

“Julle sal uiteindelik dit wat julleself geskep het,
moet terugkoop en invoer, en aangesien julle geen
geld het nie, sal julle verplig wees om dit te leen. Dis
die hele storie van die Balkan!

Een van die belangrikste wenke is om jou tenk vol
te maak wanneer hy half leeg is. Die petrol kry dan
nie kans om so erg te verdamp as wanneer die tenk
amper leeg is nie.

“Kosovo is om twee redes gevat. Eerstens oor sy
minerale en natuurlike hulpbronne en tweedens,
Kosovo was uitstekend geleë as ‘n militêre basis vir
NAVO! Hier in die hart van Europa is hulle grootste
militêre basis.”
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like effek en so die Afrika-erfenis omarm.

VERDRAAGSAAMHEID?

As gevolg van die volgehoue plan om alles wat met
kolonialisme te doen het, te elimineer, sal spoeltoilette saam met standbeelde van Rhodes en die Britse koningshuise ook geëlimineer word.

Dis te vroeg vir ’n definitiewe oordeel, maar dit
is moontlik dat die debat in Duitsland oor die
vlugtelingstroom in die nuwe jaar ’n beslissende
wending gekry het.

Na lang samesprekings met adviseurs teen ‘n koste
van R3 miljoen, is studente aan alle universiteite versoek om planne voor te lê van ‘n nuwe toiletsisteem.
Die wenner het ‘n Rhodes beurs ontvang van R10
000 saam met ‘n wit aerosol spreikannetjie vir toekomstige vandalisme.

Bendes dronk jong mans in Keulen, Hamburg,
Bielefeld en ander stede het feesvierders beroof,
aangerand, vroue seksueel betas en twee selfs verkrag. Die polisie het die gebeure aanvanklik verswyg,
maar in ’n oop gemeenskap kon dit nie ’n geheim bly
nie.

Die toilet wat gewen het (op die foto) kan net beskryf
word as suiwer geniaal.

Toe ooggetuies begin sê die misdade is gepleeg deur
mans ‘met ’n Midde-Oosterse voorkoms’, was die
polisie se reaksie dat daar géén bewyse voor is nie.
Wat wel toegegee is, is dat veels te min polisielede
aan diens was.
Die Duitse dagblad, Die Welt, het egter met ’n
onthulling gekom wat die hele Duitsland tot stilstand geruk het. Verskeie polisielede het aan die
koerant vertel dat hulle verdagtes se identiteitsbewyse nagegaan het, en dat dit geblyk het dat verreweg die meeste Siriërs was wat onlangs in die land
aangekom het – Merkel se vlugtelinge.

Daar is egter beswaar aangeteken en die insluiting
van ‘n rol toiletpapier is met minagting verwerp om
die volgendes redes:
1. Die ‘wit’ rol toiletpapier is ‘n simbool van koloniale meerderwarigheid en dominering oor die
Afrika kultuur.

Dis bevestig deur ’n amptelike polisieverslag wat
die koerant gepubliseer het. Daarin word vertel dat
van die verdagtes hul verblyfpermitte ‘met ’n breë
grynslag, opgeskeur en uittartend gesê het: “Julle
kan my niks maak nie; môre kry ek ’n nuwe een.”

2. Dit is wit en reflekteer dus nie transformasie nie.
3. In tred met die ware Afrikakultuur en erfenis,
moes dit liewer vervang gewees het met blare
en/of mieliestronke.

Ook is gesê: “Ek is ’n Siriër; jy moet my vriendelik
behandel, want Frau Merkel het my uitgenooi.”

Verder is daar voorgestel dat ‘n boikot geplaas moet
word op die verkoop van toiletpapier met onmiddel-

Om te sê dat die onthulling plofbaar is, is sag gestel.
In Duitsland, soos in ander Europese lande, is die-
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pe verdeeldheid tussen diegene wat die vloedgolf
vlugtelinge vrees en dié wat meen dit is Europa se
Christelike plig om diegene in nood te help.
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tot die massiewe 13 meter dubbele houers op die
Griekse grens voorgekeer is.
Die meubels moes na die vlugtelingkampe in Griekeland gaan om hulle lewens meer draaglik te maak.
Wat in die houers gevind is, was nie meubels nie,
maar 52 ton gewere en ammunisie.

Dis ironies dat die bendes van Nuwejaar hulself –
en al die vlugtelinge wat nie skuldig is nie – ’n yslike onguns gedoen het. Nie alleen het dit oplewing
in regsgesindes aangewakker nie, maar selfs onder
liberaliste vrese ontlok dat dit vorentoe net kan
vererger. Siener van Rensburg het voorspel dat rassisme onder Europese blankes gaan toeneem, en dis
reeds besig om te gebeur. Selfs Bondskanselier Angela Merkel, wat tot dusver groot probleme ondervind het om die regses te oortuig dat Duitsland ’n
plig teenoor vlugtelinge het, het gesê sy voel as vrou
persoonlik beledig.

Hoeveel besendings was daar al vantevore waarvan
ons nie weet nie? Onder wie se beheer is die leiers
van die Weste dat hulle hul eie lande en mense aan
die barbare uitlewer? Nadat hulle Europa en Amerika verower het, hoe lank sal hulle neem om die res
van die wêreld in te neem, ons ingesluit. Amerika se
president is ŉ selferkende Moslem. Gaan hy teenstand bied?

In Die Welt skryf Uwe Schmitt, wat oor die gebeure
in Keulen en elders verslag gedoen het: “Met skrik
en pyn gee ek toe dat die misdadigers van Keulen
geslaag het in wat oor ’n miljoen vlugtelinge nie geluk het nie: Ek voel my aangeval, verhard, gehoon . . .
Dis my verdraagsaamheid wat oor dekades opgebou
en verdedig is, wat deur hulle misbruik is.”

Dit kan nie meer beskou word as vlugtelinge nie. Dit
is ‘n inval van Europa deur Islam. Van die begin af
was daar gegis oor die moontlikheid dat die instroming ‘n terroriste-aanval was om Europa te destabiliseer. Islam het self erken dat hulle doel is om
Sharia-wet dwarsoor die wêreld in te stel met al sy
barbarisme ingesluit.

Die nuus oorheers Duitsland tans volledig. Ook
die feit dat die polisie van Keulen – waarskynlik
weens politieke korrektheid – gelieg het, trek nou
wêreldwyd die aandag. Daar is min twyfel dat die
kunsmatige verdraagsaamheid jeens die vlugtelinge
verby is, en dat Siener se visioene van burgeroorloë
in Frankryk en Brittanje nog bewaarheid gaan word.

Hulle het hierdie taktiek al voorheen gebruik. Mohammed het 600 jaar gelede gesê dat hulle te klein
was om Mekka omver te verower, maar dat hulle
binne Mekka kan vermenigvuldig en dit van binne
omverwerp. Die geskiedenis is die bewys dat hulle
presies dit gedoen het!
Die Weste kan dit eenvoudig nie begryp nie – Islam
is NIE ‘n vreedsame godsdiens nie en die Koran is
NIE ‘n bybel wat vrede predik nie. Surah 9:5 in die
Koran sê: “Beveg en vermoor die heidene waar julle hulle ook al vind, gryp hulle, beleër hulle, en wag
hulle in met elke krygslis.” Daarby bedoel hulle ons,
u en ek, veral die blanke Christene.

MEUBELS VIR ARMES
Die vlugtelinge het niks, sê die media. Hulle is
brandarm met geen heenkome nie. Toe word daar
vir hulle ten minste meubels gestuur in hulle nuwe
lande. ‘n Mooi gedagte en prysenswaardig ook –

Die Europese vlugtelingindringing, asook die van
die ganse Westerse wêreld, is die Satan se krygslis.
Klink die doodmaak van mense buite Islam na ‘n
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vreedsame godsdiens? Donald Trump is die enigste
politikus wat nie polities-korrek is nie en ons moet
hom daarvoor bedank. ISIS gebruik die Weste se
polities-korrektheid om hulle doel te bevorder, nl.
om die polities-korrekte Westerse wêreld te oorwin.
Demokrasie moet tot ‘n val kom en alle vryheid moet
uitgewis word. Die enigste toelaatbare regering sal
dan die barbaarse heerskappy van Allah wees.
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en deur dit alles ‘n soort donker narsisme ontwikkel
wat gelei het tot ‘n grootheidswaan soos daar nog
nooit tevore was nie.
Die Jode het met die hulp van Amerika soos ‘n swart
kanker deur alles wat mooi en goed is, gevreet om
hulle gierigheid te bevredig en nou sit ons met ‘n
wêreld waar leuens as die waarheid verkondig word,
bedrog aanvaarbaar is en volke gestroop word van
hulle erfenis en verarm word om ‘n paar mense te
verryk. Dit het pas aan die lig gekom dat 62 persone
soveel besit as 3½ miljard van ons. Dis ‘n Wêreld
waaroor hulle heerskappy het, wat hulle met gierigheid, hoogmoed, geweld, bedrog en leuens bekom
het en wat hulle ‘wetlik’ op ons afdwing. Diefstal,
kindermolestering, homoseksualisme, perversiteite
van die ergste graad, selfs moord en doodslag, is
deel van hulle daaglikse tydverdryf.

Die Weste sien nie eens die gevaar nie, want Amerika en Engeland voorsien ISIS (Moslems) van wapens.
Poetin het ten minste die verstand om te besef dat
Islam ‘n groot bedreiging is en hy doen iets daaromtrent. Miskien besef hy ook dat die werklike
oorlog nou eers gaan begin. As Islam eers in ons
gemeenskappe ingesmelt het, dan begin hulle van
binne werk om ons te vernietig.
Ons multi-kulturale land, ons reënboognasie, was
net ‘n manier om ons weerstand af te breek. Die Kapenaars het dit verwelkom en ‘n mens kan dit sien
aan die hoeveelheid oor die grens slapery en die
hordes baster kleintjies wat daar geteel word.

‘n Mens kan die simptome en los gebeure van hierdie siekte bespreek, maar die omvang daarvan is so
groot dat ‘n mens se verstand botstil gaan staan. Jy
besef dat die padda dekades gelede al in die pot beland het, maar die vuur het baie stadig gebrand. Nou
begin mense wakker word en wonder waarheen het
al die gewetes verdwyn en hoe het ons toegelaat dat
dit gebeur?

Die kaptein van die nasionale krieketspan is ŉ Moslem. Hoeveel van hulle is nie in hoë posisies in die
regering, staatsdiens en besigheidsektor nie? Maar
die meerderheid van ons mense, net soos die Europeërs en Amerikaners, slaap rustig voort en
verheug hulle in die mengelmoes van kleure en
geure. Wat sal hulle laat wakker skrik, of gaan dit gebeur wanneer dit reeds te laat is?

Ons het ‘n punt bereik waar ‘n mens wonder of dit
sal help as jy wegvlug die berge in waar niemand
jou kan kry nie en waar jy weer primitief moet leef.
As jy op TV kyk na wat in Europa gebeur, besef jy
dat hierdie storm nooit gaan eindig solank as wat
die swarte, Islam, Sjinees, Moor en Indiaan en wat
ook nog, tussen ons bestaan nie. Die aanslag teen
die verfynde, brose Weste is te groot om nog met
menslike krag weerstand te bied ... en die krag wat
daar nog is, word ingespan om regdenkende mense
met geweld op hulle plek te hou.

‘N MAL WÊRELD
Nog nooit in die geskiedenis was daar ‘n tyd waarin
die wêreld so totaal kranksinnig was nie en aan
die kern van die waansin is Amerika. Hulle het oor
dekades wild en wakker vure aangesteek en mense
tereggestel, vreedsame volke in anargie gedompel

In die sestigerjare het hulle versigtig begin met permissiwiteit, gelei deur sy grootboetie Liberalisme
en vandag ervaar ons die gevolge van Liberalisme.
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Dis ‘n selfvernietigende gifappel – een wat summier
verwerp moes word, maar ons het daaraan vasgehou, proe-proe daaraan gepeusel en vandag is ons
deurtrek van sy bose gif.

Jaargang 20 (Januarie 2016)

die Holocaust-ontkenner Ernst Zündel, in die hof in
haar beroepshoedanigheid verdedig het. In Februarie 2015 is sy weereens 20 maande tronkstraf deur
‘n hof in München opgelê omdat sy ‘n lesing teen
sensuur in Switserland gelewer het en in die lesing
beswaar gemaak het teen Duitse sensuur oor die
feite van die Tweede Wêreldoorlog. Die ANC beoog
nou soortgelyke wetgewing in Suid-Afrika om sy (im)
morele gesag op die bevolking af te dwing en enige
debat oor ‘die verlede’ wat van sy voorskrifte afwyk,
onwettig te maak.

Destyds was die Bybel nog daar om ons te waarsku.
Maar hulle het sy Ou Kleed afgeruk en hom ook in ‘n
nuwe reënboogkleed getooi, sodat hy vandag aan al
die naastes van die wêreld sy drie gebooie, Vryheid,
Gelykheid en Broederskap kan verkondig.
Al die Ou waarskuwings is geïgnoreer, want ons
mense het gehou van hierdie nuwe speelmaats se
geure en kleure.

Hoe lyk ons nuwe maats vandag vir ons? Moet ‘n
mens vertrap en geslaan word voordat jy verstaan
dat slegte maats slegte maats bly, net soos wat ‘n
slegte boom nie goeie vrugte kan dra nie? Tog is
daar mense wat steeds maatjies met die drie wil bly
– Vryheid, Gelykheid en Broederskap. Hulle is vals
soos hulle name, maar ons mense bly vasklou aan
die hersinskimme van die dwelms wat die kerk vrylik
uitdeel.

Vandag is dit te laat om nog die deure toe te maak,
want ons swart regering, wat deur ons nuwe speelmaats ingebring is, gaan spesiale wetgewing instel
om ons nog verder te verdruk. Jy sal nie eens meer
vry wees om ongelukkig of kwaad te word oor wat
die swartes doen nie. Die ANC beplan om wetgewing deur te voer wat enige gesprek of siening van
apartheid wat met dié van sy eie marxistiese geskiedskrywers verskil, strafbaar sal maak. Daarmee
saam sal taalgebruik deur blankes wat as ‘rassisties’
geag word ook strafbaar gemaak word. Selfs om net
na een van die ‘ander’ as ‘n swarte te verwys, sal rassisties wees, want daarmee gee jy te kenne dat jy op
hom of haar neersien.

Dis ironies dat ons nou gestraf word vir dit wat ons
kerke verkondig het as die wet van God. Ons mense
het so hard probeer om die regte ding te doen dat
hulle nie agtergekom het dat die herders ons vreedsaam na ons nuwe speelmaats gelei het nie. En ons
het nie agtergekom dat hulle wolwe in skaapsklere
is nie.

Hulle wil dieselfde doen as wat in Duitsland met die
Holocaust gedoen is. Wetgewing word beoog wat dit
onwettig maak om selfs net die amptelike siening op
‘n akademiese wyse te bevraagteken. André Schönfeldt skryf: “Duitsers wat byvoorbeeld vrae stel oor
die spesifieke aantal Jode wat in konsentrasiekampe
gesterf het, word summier in hegtenis geneem en tot
tronkstraf veroordeel. Selfs advokate en prokureurs
wat sulke oortreders in die hof probeer verdedig of
om hul vonnisse versag te kry, word in die howe in
hegtenis geneem en summier tot tronkstraf veroordeel. Die advokaat Sylvia Stoltz is in Januarie 2008
tot drie en ‘n half jaar tronkstraf gevonnis omdat sy

DONALD TRUMP
Bill Bennett skryf op Morning in America:
“Hulle sal hom doodmaak voordat hy president
word. Dit kan ‘n Republikein of ‘n Demokraat wees
wat die ‘stilmaak’ van Trump aanhits. Moenie verbaas wees as Trump in ‘n ongeluk omkom nie. Sommige mense raak baie senuweeagtig: Barack Obama, Valerie Jarrett, Eric Holder, Hillary Clinton en
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Jon Corzine om net ‘n paar te noem. Dit gaan oor
die onheilige dinamiek tussen groot regering, groot
besigheid en groot media. Hulle trek almal die voordeel van miljarde dollar uit hierdie vennootskap en
dis in hulle almal se belang om mekaar te beskerm.
Dit is een vir almal en almal vir een.
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weet hoe ‘n middelmatige student kon inkom in ‘n
Ivy League Universiteit.
En nou vra hy ander vrae oor hoekom so baie onwettige immigrante toegelaat word, hoekom die grense
oopstaan, hoekom onwettige immegrante wat misdade pleeg nie gedeporteer word nie en hoekom
hulle handelsooreenkomste met Meksiko, Rusland
en Sjina so swak is.

“Dis ‘n duiwelse vieslike vennootskap wat almal
vieslik ryk maak – behalwe die Amerikaanse volk.”
Hy sê verder dat die magtige sosialistiese kabal en
hulle korrupte kapitalistiese boesemvriende vir die
eerste keer in hulle lewe bang is. Die ongehoorde
reaksie van politici van beide partye, die media en
die grootste korporasies, op Trump was so vinnig en
so waansinnig woedend dat dit suggereer dat hulle
bedreig voel en bang is soos nog nooit te vore nie.

Die defektiewe Obamacare webtuiste kos reeds $5
miljard. Daar was geen bieëry op die kontrak soos
altyd gedoen word nie. Dis sommer net gegee aan
Michael (Michelle) Obama se vriende. Hy en Clinton
het die probleem by Bengazi toegesmeer voor die
verkiesing en die werknemers by die Departement
van Arbeid in die VSA het dramatiese getalle werksgeleenthede opgemaak in die laaste verslag net voor
die 2012 verkiesing – dis bedrog.

“Donald Trump kan homself befonds. Dit maak nie
saak wat hulle sê om dit te weerlê nie, die media, besigheid en politieke elite verstaan baie goed Trump
is nie ‘n grap nie. Hy kan inderdaad wen en hulle lekker, gemaklike appelkarretjie omkeer. Dis nie toevallig dat almal saamgekom het om Die Donald te vernietig nie. Dis omdat die meeste van die politici lede
is van die ‘old boys’-klub. Hulle praat baie, maar sal
niks verander nie.” Hulle word besit deur die Groot
Geldmagte, maar nie Donald Trump nie. Hy gee ook
nie om wat die media sê nie en dit maak hom baie
gevaarlike vir die elite wat hulleself lekker ingegrawe
het.

Trump as president sal ‘n nagmerrie wees. Obama
het baie misdade gepleeg en Trump sal nie aarsel om
hom te vervolg nie. Trump sal net een kyk gee in die
‘gekookte boeke’ en die speletjie is verby. Holder en
Jarrett sal tronk toe gaan. Corzine sal tronk toe gaan
omdat hy $1.5 miljard kliëntegeld verloor het. Clinton sal ook tronk toe gaan omdat sy 32 000 eposse
uitgevee het en omdat sy omkoopgeld ontvang het
toe sy nog Staatsekretaris was, of omdat sy $6 miljard ‘misplaas’ het as hoof van die State Department
– of omdat sy gelieg het oor Bengazi. Die hele boonste laag van belastingdepartement is ook bestem vir
die traliehok.

Het u al ooit gewonder hoekom Obama nooit
aangekla word vir sy gebrek aan ‘n geboorsertifikaat nie? Of hoekom niemand hom gekeer het toe
hy amnestie verleen het aan onwettige inkommers
nie? Bill Bennett glo dat die Republikeine óf afgepers word óf omgekoop word. En hulle is ook angsbevange dat hulle as rassiste bestempel sal word as
hulle iets sê.

Obamacare sal afgebreek en vernietig word en Obama self sal opeindig as ‘n geruïneerde man, sy nalatenskap aan flarde. Trump sal hulle almal vervolg en
dit is waarom die honde uit die hel losgelaat word
op Trump. Dit is nou oop seisoen op Donald Trump,
maar hulle kan hom nie stilmaak of intimideer nie.
Hoe meer hulle probeer, hoe meer sal die publiek
besef dat hy die een is wat hulle weer trotse Amerikaners sal maak.

Trump voel vere vir die ‘establishment’. Hy het Obama se geboortesertifikaat bevraagteken en wou ook
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gewildste Duitse leier sedert die 2de WO.
Intussen word Mein Kampf, Adolf Hitler se twee
volume anti-Semitiese manifesto dalk, na 70 jaar se
verbanning deur die Bavariese regering, deel van die
hoërskool curiculum in Duitsland. Munich se Instituut van Kontemporêre Geskiedenis het Mein Kampf
in Januarie 2016 gepubliseer.

In Mei 20010 het ‘n klomp militante Namibiese
swartes ’n plaas probeer beset. Die boer het op hulle
geskiet en toe hulle na die lokasie vlug om daar te
gaan skuil, het 400 boere opgeruk om hulle te gaan
uithaal. Die polisie het toe ingegryp en hulle gekeer.
Baron zu Guttenberg, het ’n afvaardiging na Namibië
gestuur met die boodskap: Vat aan ’n blanke plaas
en ons sal kom en die land met geweld oorneem!
Volgens die bron het zu Guttenberg glo ook gesê
het dat as Duitsland nou weer in ’n oorlog gedwing
word, sal hy nie weer platgeloop word soos in die
Tweede Wêreldoorlog nie. Namibiese swartes weet
nou presies met wie hulle te doen het.

VAL VAN DIE ROMEINSE RYK
“Hulle wat nie leer uit die geskiedenis nie, is verdoem om dit te herhaal.”
“Ek gaan nie herhaal wat alreeds gesê is oor die Parys-geweld nie. Ek gaan Hollande ook nie loof vir sy
belofte van ‘genadelose’ wraak nie, want ek glo dit
nie. Ek gaan julle in plaas daarvan vertel presies hoe
beskawings tot ‘n val gekom het.

In ‘n onderhoud met Christiane Amanpour, het Guttenberg van Obama gesê: (hy is) “moontlik die mees
onbetrokke president in dekades, en lyk nie of hy
daartoe in staat is om op ‘n oog-tot-oog vlak met ander staatshoofde te kommunikeer nie.”

“Edward Gibbon beskryf die Gote se aanval op Rome
in Augustus 410 nC. so: ‘... in die uur van barbaarse
losbandigheid, toe elke passie opgevlam het en alle
selfbeheersing verwyder was ... is ‘n wrede slagting
onder die Romeine gedoen; en ... die strate van die
stad was vol dooie liggame ... Wanneer die Barbare
ook al uitgedaag is deur teenkanting, het hulle hul
wilde slagting uitgebrei na die weerlose, die onskuldige en die hulpelose... “

Guttenberg verduidelik wat moes gebeur het nadat
Washington gevang is dat hulle Angela Merkel se
foon afgeluister het: “Jy tel die foon op, jy skakel die
kanselier en jy sê vir haar, ‘Wel, ons het verbrou, laat
ons probeer om dit reg te stel.’”
“Dit het nie gebeur nie,” het Guttenberg gesê. In
plaas daarvan het die Amerikaanse president stil gebly en gemaak asof hy nie omgee nie.

“Beskryf dit nie wat pas in Parys gebeur het nie? In
Gibbon se boek, The Decline and Fall of the Roman
Empire, sê hy dat die verval geleidelik was, maar
onlangs het ‘n nuwe generasie geskiedkundiges die
moontlikheid genoem dat die proses van Rome se
val vinnig en bloedig was, eerder as geleidelik.

Horst Seehofer, Hoof van die Christian Social Union
(CSU), die party vir wie Guttenberg eens gewerk het,
het onlangs gesê: “My deur is oop vir Karl-Theodor
zu Guttenberg.” Seehofer is ‘n ywerige Guttenberg
bondgenoot en wil hom graag terug hê as leier van
die party.

“Vir Bryan Ward-Perkins was dit ‘gewelddadige oorompeling ... deur barbaarse invallers’. In The Fall
of the Roman Empire skryf hy dat dit einde van die
Romeinse Weste ‘getuie was van die gruwels en

Guttenberg sal waarskynlik nog in hierdie jaar daaroor besluit. Meer as 40% Duitsers beskou hom as die
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deurleef nie; en dit het ‘n komplekse beskawing vernietig, die inwoners van die Weste teruggegooi tot ‘n
standaard van ‘n lewe tipies van pre-historiese tye.”
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van ons dit wil erken. Soos die Romeinse Ryk in die
vroeë vyfde eeu, het Europa toegelaat dat sy verdediging verkrummel. Soos wat sy rykdom gegroei het,
so het sy militêre vaardigheid gekrimp saam met
die geloof in homself. Dit het dekadent geword in sy
inkopiesentrum en sportstadions. Terselfdertyd het
hulle die hekke oopgemaak vir vreemdelinge wat
hulle rykdom begeer, maar nie wil afstand doen van
hulle voorvaders se geloof nie.

Binne vyf dekades het die bevolking van Rome self
met driekwart geval. Argeologiese bewyse van die
laat vyfde eeu – minderwaardige behuising, meer
primitiewe pottebakkersware, minder munte, kleiner vee – toon dat die goeie invloed van Rome vinnig verminder het in die res van Wes-Europa. ‘Die
einde van die beskawing’ volgens Ward-Perkins, het
gekom binne een geslag.

(Romeinse vroue het swart slawe as troeteldiere aan
halsbandjies gelei, maar later met die troeteldier in
die bed geklim).

“Peter Heather se Fall of the Roman Empire lê klem
op die vernietigende uitwerking nie net van massa
migrasie nie, maar ook georganiseerde geweld. Eers
was dit die weswaartse skuif van die Hunne van
Sentraal-Asië en toe die Germaanse binnedringing in Romeinse gebied. Die Visigote wat hulle in
Aquataine gevestig het en die Vandale wat Kartage
ingeneem het, was aangetrek deur die rykdom van
die Romeinse Ryk. Hulle was ook daartoe in staat
gestel om daardie rykdom se gryp met die wapens
wat hulle gemaak het deur die vaardighede wat die
Romeine hulle self geleer het.

“Die veraf skok op hierdie verswakte bolwerk was
die Siriese oorlog, alhoewel dit ‘n katalisator was
asook ‘n direkte oorsaak van die Völkerwanderung
van 2015. Soos tevore kom hulle vanoor die hele imperiale omtrek – van Noord-Afrika, die Levant, SuidAsië – maar hierdie keer het hulle in hulle miljoene
gekom, nie net in tiene van duisende nie.
Natuurlik het die meeste gekom in die hoop op ‘n
beter lewe. Dinge in hulle eie lande was net goed
genoeg dat hulle dit kon bekostig om weg te gaan en
polities sleg genoeg sodat hulle dit sou waag. Maar
hulle kan nie noordwaarts en weswaarts stroom
sonder om daardie politieke siekte met hulle saam
te neem nie. Soos Gibbon dit gesien het, oortuigde
monoteïste is ‘n ernstige bedreiging vir ‘n wêreldse
Empire.

“Heather skryf: ‘Vir die awontuurlike het die
Romeinse Ryk, alhoewel ‘n bedreiging vir hulle
bestaan, ook ongekende geleenthede om te floreer
verteenwoordig. ... Na die Hunne eers groot getalle
(vreemdelinge) oor die grens gestoot het, het die
Romeinse staat se eie grootste vyand geword. Sy
militêre mag en finansiële gekunsteldheid het beide die proses verhaas waardeur strome inkommers
saamgebinde magte geword het wat daartoe in staat
was om hulle eie koninkryke uit te kerf uit hulle eie
geledere.

Dit is definitief so dat die oorgrote meerderheid
Moslems in Europa nie gewelddadig is nie. Dit is
egter ook waar dat die oorgrote meerderheid se
sienings nie maklik kan versoen met die beginsels
van ons liberale demokrasieë nie, ingeslote ons
moderne opvattings oor seksuele gelykheid en verdraagsaamheid, nie slegs van godsdienstige diversiteit nie, maar van byna alle seksuele neigings. En
dit is dus verstommend maklik vir ‘n gewelddadige
minderheid om wapens in die hande te kry en hulle

“Onheilspellende soortgelyke prosesse is besig om
die Europese Unie vandag te vernietig, alhoewel min
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Rusland is lankal die teiken van die Amerikaners en
die Britte. Hulle wil die beer kwaad maak sodat hy
die Derde Wêreldoorlog kan begin en dat hulle dan
so onskuldig sal lyk dat botter nie in hulle mond sal
smelt nie. Aan die anderkant is Turkye se president
Erdogan besig met gevaarlike speletjies.

“Ek weet nie genoeg van die vyfde eeu om Romeine
te kan aanhaal wat elke nuwe barbaarse daad
beskryf het as ongekend nie, selfs al het dit baie keer
tevore gebeur; of wie het vroom oproepe gedoen vir
eendragtigheid na die val van Rome, selfs wanneer
saamstaan beteken het om saam te val; of wie het
leë dreigemente gemaak van genadelose wraak selfs
wanneer al wat hulle wou doen, was om ‘n melodramatiese houding in te neem.

Die Russiese advokaat, Vladimir Morkovkin, het aan
RBK gesê dat Turkye geen wettige grond het om
Russiese vaartuie te verhinder om deur die Bosforus
Seestraat of die Dardanelles te vaar nie, maar dit
is klaarblyklik presies wat hy doen. Indien Erdogan
die Bosforus Seestraat of die Dardanelles sou sluit
vir Russiese vlootvaartuie,asook die Russiese Swart
See vloot, sal dit ‘n daad van oorlog wees teen die
Russiese Federasie. Die twee seestrate verbind die
Swart See met die Mediterreense See. Turkye kan
slegs onvriendelike vaartuie keer om deur te vaar alleenlik in tye van oorlog.

“Ek weet dat die 21ste eeu Europa net homself te
blameer het vir die gemors waarin hulle nou is. Daar
is seker geen ander plek op aarde wat meer toegewyd is aan die studie van die geskiedenis as Europa nie.
“Ward-Perkins skryf: “Voor die val was die Romeine
so seker as wat ons vandag is dat hulle wêreld vir
altyd hoofsaaklik onveranderd sou bly voortbestaan.
Hulle was verkeerd. Ons sal wys wees om nie hulle
welbehaaglikheid te herhaal nie.

Die situasie is baie plofbaar. Rusland se seevaart toegang tot die Mediterreense See word grootliks deur
NAVO lande en hulle bondgenote beheer. Dit sluit
in Bosforus en Dardanelles, die Suez-kanaal en die
Straat van Gibraltar.

“Arme, arme Parys – vermoor deur welbehaaglikheid.”

Op die oomblik vaar slegs Turkse skepe deur Boforus
en daar is geen beweging van skeepvaart in die Dardanelles nie.

Niall Ferguson, Laurence A Tisch Professor in geskiedenis by Harvard.

Daar is ‘n ooreenkoms wat spesifiek betrekking het
op die gebruik van hierdie waterweë deur lande
van die wêreld. Dit is die Montreux Konvensie mbt
die Regime van die Seestrate. Dis op 20 Julie 1936
in Montreux, Switserland, onderteken en dit gee
Turkye beheer oor die Bosforus en Dardanelles en
reguleer die deurvaart van vloot oorlogskepe. Die
Konvensie gee Turkye volle beheer en verseker die
vrye deurgang van siviele vaartuie in vredestyd. Dit
beperk die deurgang van vlootskepe wat nie aan die
Swart See state behoort nie, waaronder Rusland val.
Daar was al baie dispute oor die bepalings van die
ooreenkoms oor die jare, die mees opmerklike is dié

DIE TURK EN RUSLAND
Siener het in sy visioene gesien dat Rusland in een
nag deur Turkye storm en dan Europa binne. ‘n
Mens wonder net wat kan gebeur dat Rusland so ‘n
drastiese stap sal neem. Soos reeds hierbo vermeld,
het Siener ook gesien dat die Turk drie hooimiedens
aan die brand steek en vandag begin dit lyk asof dit
Rusland, Turkye en die NAVO-lande kan wees.
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wat gaan oor die Sowjetunie se militêre toegang tot
die Mediterreense See. Turkye mag die seestrate alleenlik sluit in tyd van oorlog en ook net as hyself
bedreig word. Die land het onlangs ‘n militêre jet
afgeskiet oor Sirië, maar dis nie seker of hy homself
beskou as in ‘n oorlog met Rusland nie. Hy het self
eerste geskiet en dit kan ‘n oorlogsverklaring wees,
maar hy is nie aangeval nie. Dus, hoekom is die seestrate gesluit?

Turkye is die afgelope tyd kort-kort in die nuus.
Aanvanklik het hy die destydse aanval in Libië
teengestaan. Die VSA se Buitelandse Sake het toe
toegetree en skielik het Turkye verander. Niemand
weet wat dit veroorsaak het nie. ‘n Duitse koerant
berig dat Turkye Sirië binne die volgende 2-3 maande
gaan aanval en dit ly geen twyfel dat Rusland dan
Turkye gaan aanval nie. Teen hierdie tyd is Poetin der
dagen sat van die kapokhaantjie Erdogan.

In reaksie op die jet wat afgeskiet is, het president Vladimir Poetin die ontplooiing van 150 000
Russiese troepe en toerusting in Sirië beveel. Hy het
ook die ontplooiing van 7 000 bykomende Russiese
troepe, tenks, vuurpyllanseerders en artillerie na die
Russiese grens met Turkye by Armenië beveel met
bevele om ten volle gevegsgereed te wees.

Ons weet dat Siener gesê het dat Rusland Turkye
gaan aanval en in een nag platloop – dan is die Derde
Wêreldoorlog aan die gang en kan dit nie meer gekeer word nie.
Maar daar is ook ‘n ander profesie, een wat sedert
1917 geheim gehou is. Op 13 Oktober 1917 het ‘n
wese aan drie kinders in Portugal in die dorpie Fatima verskyn. Hulle glo dat dit Maria, die moeder van
Christus was, maar dis nie nou ter sake nie.

Dis ‘n gevaarlike speletjie wat Erdogan van Turkye
speel. Dis openlike uittarting. Turkye is ‘n lid van
NAVO en as hy aangeval word, moet hulle help. Dus
as Rusland besluit om terug te baklei, sal Turkye sy
NAVO maatjies roep en sê hy word aangeval en dan
is hulle almal in ‘n oorlog met Rusland gedompel.
Hou in gedagte dat dit Turkye was wat aangeval het,
nie Rusland nie.

Daar is vir hulle drie profesieë gegee. Die eerste
was die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog, die
tweede dat Kommunisme sou val en die derde was
vir baie lank in die Vatikaan geheim gehou. Suster
Lucia, die enigste oorlewende van die drie kinders,
het dit in ‘n onderhoud in haar klooster in Coimbra,
Portugal, eers in 1956 bekend gemaak. Sy het gesê:
“Rusland gaan die wêreld straf (oor sy dekadensie
en immoraliteit). God gaan Rusland as sy instrument
(sy hamer) daarvoor gebruik.”

Hoekom het Turkye die jet afgeskiet? Omdat Turkye
toegelaat het dat ISIS die olie op sy grond verkoop
wat hulle van ander lande wat hulle verower het,
gesteel het. Dit word daar teen goedkoop pryse op
die swartmark verkoop. Die feit dat die prys van olie
tot R.50 per vat geval het (Nie die OPEK-lande nie)
kan wees dat daar probeer word Turkye te keer. Dit
wil lyk asof Turkye besigheid doen met ISIS (natuurlik is daar amptenare wat omgekoop word) en Rusland doen dit skade deur ISIS in Sirië aan te val.

Die huidige situasie in die wêreld en Rusland se betrokkenheid in die Oekraïne en Sirië, asook Turkye
se geheime plan om Sirië binne 2-3 maande aan te
val, maak hierdie voorspelling ‘n sterk moontlikheid.

Rusland is woedend en Poetin het gesê dat die afskiet ‘n ‘steek in die rug van Rusland/ was. Dit sal skokkend wees as NAVO Turkye verdedig onder hierdie
omstandighede, want deur sy aksies voorsien Turkye
materiële steun aan ‘n terroristegroep.

21

Die VAANDELDRAER

Jaargang 20 (Januarie 2016)

INTEKENARE OP DIE VAANDELDRAER:
BETAAL AAN:
Brandwag Verspreiders

INTEKENGELD:
RSA R150
Namibië R180
Per epos: R120 per jaar

ONS ADRES:
Posbus 316, LADISMITH, 6655
Tel: 028-5512516 Faks: 086 2706347

BANKBESONDERHEDE:
Vaandel Uitgewers
Standard Bank
Rek. Nr. 188 263 217
Tak Kode: 051001

Posbus 316, Ladismith, 6655
Bestellings: verkope@vaandel.co.za

22

Tel: 028 551 2516 Faks: 086-270 6347
Navrae: info@vaandel.co.za

