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DIE ILLUMINATI 
 

Die Sataniese plan vir wêreldoorheersing se geskiedenis strek milleniums 
ver terug. In die meer onlangse geskiedenis, steek dit sy sinistere kop uit 

in die 17de eeu, met die stigting van die sg. Illuminati op 1 Mei 1776, 'n 
geheime organisasie wat binne die Europese vrymesselary ontstaan het; 1 
Mei, die Katolieke se Beltane, Bel of Molog se dag en vandag Meidag, of 

werkersdag, dws. hamer-en-sekeldag! Is dit toevallig? Dis met Rothschild-
ondersteuning deur 'n bose, immorele karakter gestig, 'n verloopte 

monnik, ene prof. Adam Weishaupt, met die doel om die Joodse geldmag 
in staat te stel om die wêreld te regeer. Hy het 'n reeks "grade" in die 
vrymesselary ingestel wat vanaf die 5de graad, "Master Mason" af vereis 

dat jy elke keer 'n beginsel prysgee om die volgende graad te kan 
verwerf. Drie generaals is onder hom aangestel en dié het weer elkeen 

twee onder hulle gehad; elkeen van hulle het weer twee onder hulle 
gehad ens.; 'n piramide met Weishaupt en sy finansiers bo-aan. Hierdie 
organisasie, nie die Franse adel of die gepeupel se ontevredenheid nie, 

was die direkte oorsaak van die Franse Rewolusie. 
 

Soos in die vrymesselary en in hedendaagse propaganda, was die 
rewolusie se slagspreuk "Vryheid, gelykheid en broederskap", wat vandag 

steeds Frankryk se nasionale slagspreuk is. Die oorsprong van hierdie 
slagspreuk is die Amerikaanse vryheidsoorlog, waar dit heeltemal 'n ander 
betekenis en bedoeling gehad het, want dit het bedoel: vryheid van 

Brittanje se verdrukking en ongeregverdigde belastings, en gelykheid met 
hul Europese rasgenote, hul broers. Die Franse vrywilligers wat hulle 

gehelp het, het die slagspreuk aangegryp en na Frankryk gebring, waar 
die Illuminati ander moontlikhede daarin gesien het. 
 

Vryheid moet egter altyd noodwendig beperk wees en kan nooit in enige 
vorm sonder verantwoordelikheid bly voortbestaan nie.  

Gelykheid op alle vlakke en tussen verskillende volke en rasse is 'n direkte 
leuen en skakel vryheid uit.  
Broederskap is slegs binne 'n eenvormige ras moontlik.  

 
In die politiek en die kerke kry hierdie woorde egter 'n betekenis en lewe 

van hul eie. 
'n Onnadenkende, goedgelowige gepeupel, veral dié wat op die onderste 
sport van die leer staan, gryp dit ongelukkig graag aan uit afguns of 

persoonlike wrok, om dié by te kom wat 'n sport bereik het waar hulle 
nooit kan kom nie, en die aanstigters weet dit maar te goed!  

Die aanskouingsles van ons tyd leer ons wat die gevolg van sulke 
slagspreuk-redenasies is. 
Daar word bv. geriefshalwe vergeet wie die werklike erfbesitters van 

hierdie land is. Al wat ons hoor, is dat die "meerderheid" moet regeer, 
maak nie saak of die "meerderheid" geskiedkundig geen aanspraak op 

grond in S.A. het, of selfs landsburgers was nie. Ons land is nou almal se 
land en ons het selfs Sjinese betaal om te immigreer, asof ons nie genoeg 
probleme het nie. Grond word opgeëis op sg. geskiedkundige gronde, 

maar die vertrek-datum vir sulke eise is versigtig gekies om die Boervolk 
se geldige eise te omseil. Ons is seker die enigste volk wie se land 



tweemaal in een eeu deur dieselfde groepering, vir dieselfde redes, en 
deur soortgelyke onderduimsheid en verraad van hom vervreem is.  

Weereens was die slagspreuk "Vryheid, Gelykheid en Broederskap" soos in 
al die vorige aangestigte rewolusies. 

 
As dit nie was vir 'n ingryping van Bo nie, sou die waarheid oor die Franse 
Rewolusie nooit aan die lig gekom het nie. 'n Koerier wat op pad was om 

opdragte na die rewolusie se aanstigters in Frankryk te neem, is aan die 
Beierse kant van die grens tussen Beiere en Frankryk deur weerlig op sy 

perd doodgeslaan. Die Beierse polisie het dokumente van een van 
Weisshaupt se generaals in sy briewetas gevind, wat duidelik 'n 
sameswering en opdragte vir die onrusstokers uiteengesit het. Hulle het 'n 

klopjag op sy huis uitgevoer en meer dokumente gevind, wat daartoe 
gelei het dat sy hele gevolg in hegtenis geneem is. Hulle het die Franse 

koning daarvan in kennis gestel, maar koning Louis het gedink dis darem 
te vergesog en hom nie verder daaraan gesteur nie. Almal het gedink dat 
die Illuminati vernietig is. 

In 1789 het 'n Engelsman, ene John Robison, 'n man met 'n karakter wat 
nie afgekraak kon word nie, in besit geraak van 'n krat vol dokumente wat 

uiteindelik aangetoon het dat die Illuminati nog springlewendig was, 
oorspronklik in drie bene georganiseer was en op so'n wyse dat laer range 

nie die hoër range ken nie. Die Beiere het dus net 1/3 van hulle 
uitgeskakel. 
Die Illuminati se werkwyse en doelstellings was mooi in hierdie 

dokumente uiteengesit, asook 'n plan wat oor 'n baie wyer front as net 
Frankryk gestrek het. Hulle mikpunt was omvêrwerping van die adel, 

totale wêreldoorheersing en uiteindelik vervanging van die ganse 
mensdom met Jode! 
 

DIE JOODSE PROTOKOLLE 
 

Abbé Baruel het in 1826 'n verbeterde beplanning onthul en in 1898 het 
ene prof. Nilus die sg. Protokolle van die Ouderlinge van Sion, 'n nog 
nuwer weergawe, uit Rusland na Engeland gebring, waarvoor hy later in 

Rusland vir 3 jaar lank gemartel is. Dit was in die Britse Museum in 
Londen bewaar en lees soos vandag se nuus. Tans ontken die Museum 

egter enige kennis daarvan, maar in die sestiger jare kon 'n foto daarvan 
nog geneem word, wat in Eerwaarde Fry se boek "Waters Flowing 
Eastward" gepubliseer is. Sedertdien is die uitgewery wat die boek laat 

druk het, tesame met die kopieregte gekoop en geneutraliseer.  
Politieke oëverblindery, ekonomiese uitbuitingsmetodes en die rol van 

goud, hoe die wêreldbevolking uitgeroei en vervang sal word met Jode, 
gebruik van massamedia, opswepingsmetodes, die aanstelling, gebruik en 
latere uit die weg ruim van owerheids-marionette, kommuniste, 

vrymesselaars ens., en hoe hulle hul aardse "god", hul "koning uit die 
stam van Dawid" sal oplei om onder toesig die wêreld te regeer, is in die 

"Protokolle" uiteengesit. 
 
Sedert prof.Nilus se onthulling, is die Protokolle se egtheid verdag 

gemaak, prof.Nilus se karakter aangeval en al die media se mag en 
metodes ingespan om dit te ontken, net soos dit gebruik word vir die 

liegstorie van die "volksmoord" op 6-miljoen Jode. 



 
Die motorfabrikant, Henry Ford, het destyds aan die begin van die 1ste 

Wêreldoorlog, toe sy mening oor die Protokolle gevra is, opgemerk dat dit 
darem baie toevallig sal wees as die Protokolle vals sou wees, aangesien 

wêreldgebeure dit so goed pas. Vandag is dit nog meer waar, soos die 
beplanning sy klimaks nader en metodes en optredes al meer blatant, 
brutaal en openlik word. Die Protokolle lees werklik soos vandag se nuus.  

As die ooreenkoms toevallig is, moet statistici hul ewekansigheid formules 
drasties hersien; dis net te veel om toevallig te wees! 

 
Henry Ford het 'n boek geskryf, "The International Jew". Die geldmag het 
aan hom 'n ultimatum gestel om óf dié boek te repudieer óf sy finansiële 

ryk te sien ondergaan. Hy het tragies in hul guns gekies. Later is hy 
buitendien uit sy maatskappy verneuk en het die sg. Ford Stigting vandag 

een van die hoofkanale vir geld na terroriste organisasies geword. 
 
In 1933 het twee Joodse organisasies in Switserland in 'n hofgeding teen 

vyf lede van die Switserse Nasionale Front en die redakteur van 'n Duitse 
blad, "Der Spiegel", probeer om die Protokolle as vervals te bewys. Die 

uitslag is teen die blad en die vyf uitgewys.  
In 1937 het 'n apélhof beslissing die regter van die 1933-saak egter 

skuldig bevind aan ontvangs van omkoopgeld, hom swaar beboet en die 
"Protokolle" eg bevind! Wanneer die Protokolle se egtheid in die openbaar 
aangeval word, word na die 1933-saak verwys; as jy nie toevallig van die 

1937-saak weet nie, word jy netjies mislei. 
 

Dis nogal insiggewend dat bo die 15de graad, die "Grand lodge of the 
Orient", geen nie-Jood toegelaat word nie en dat Dr. Piet Koornhof die 
toekenning "Grand Prince of the Orient" ontvang het. Dis 'n losie wat deur 

Jode en nie-Jode gedeel word. Dis ook insiggewend dat Jan Smuts 'n 
vrymesselaar van die 28ste graad was, heelwat bo Piet s'n. Dis ook 

hoofsaaklik Jode wat gereeld sy verjaardag vier. In die V.S.A. is 'n boek 
oor Min.B.J.Vorster geskryf, waarin beweer word dat hy ook 'n 
vrymesselaar van die 15de graad was. Daar is egter nog 'n storie agter 

die storie waarin Suid Afrika 'n sentrale rol speel. 
 

DIE ONTSTAAN VAN DIE TAFELRONDE ORGANISASIES 
 
Ene Dr.Caroll Quigley, 'n geskiedenis professor aan die Illinois Universiteit 

in die V.S.A., het hom destyds verbeel dat hy hom in die organisasie wat 
die kitaar slaan se binnekringe bevind. Hy is vir 20 jaar lank toegelaat om 

hul vertroulike dokumente te bestudeer en was so beïndruk dat hy gevoel 
het so'n grootse plan moet bekend gemaak word sodat die mense hierdie 
slim manne kon vereer. Vir hom is die storie natuurlik heel anders as die 

werklikheid opgedis. Dit het vir hom na 'n grootse opheffingsprogram vir 
die hele mensdom gelyk en hy het hulle bewonder. Toe toestemming 

geweier is, het hy besluit om sy boek "Tradgedy and Hope" op eie houtjie 
te publiseer. Hy het geredeneer dat die ding tog reeds so ver gevorder het 
dat niemand dit meer kan keer nie. Toe sy opspraakwekkende boek die 

stalletjies tref, was daar 'n yslike geskarrel om alles stil te hou, die 
drukkery te bekom en al die afskrifte te vernietig. Binne twee weke was 

alles oor. 



Dr. Quigley het juis gedoen wat skelms en parasiete die meeste vrees; die 
kalklig! Dat hul gashere hul plan sou agterkom. Soos die Hoërhand dit 

wou hê, kon hulle nie alles in die hande kry nie en het afskrifte in 
verantwoordelike hande geval, sodat daar vandag heelwat "onwettige" 

afskrifte te kry is. 
 
Dr. Quigley het veral Suid-Afrika se goud en diamante uitgelig as die 

middel wat kapitaal voorsien het waardeur die Sioniste, alias Illuminati, 
alias Kehilla, se eeue oue plan om die wêreld te regeer moontlik geword 

het. Die verhaal draai om die rol wat Rhodes, Milner, Rothschild en ander 
lede en knegte van die "Chartered Company" in samewerking met die 
"Kroon", die "City of London" se geldmagmagnate gespeel het en hul 

benadering van oorloë as handelsprojekte waarvoor o.a. onskuldige Britte 
en Boere geoffer is vir wins. 

 
POLITIEKE IDEOLOGIEë 

 

Uit hoofsaaklik Plato en Nietzsche se filosofieë en idees, is moderne 
kommunisme en demokrasie se politieke en sosiale ideologieë op so'n 

wyse gevorm dat hulle teen mekaar afgespeel kan word om volke te 
manipuleer. 'n "Onnosel meerderheid" se onvermoë om die regte besluit 

te neem, hul vermoë om hul eie redders te kruisig en aanwending van 
massamedia speel 'n fundamentele rol in die spel. Die Protokolle se 
opstellers se name en idees duik keer op keer op as ons die bloedspoor 

volg. 
Hierdie is die addernes waaruit die "Round Table" en sy ondergeskikte 

tafelronde-organisasies soos "Lions Club", "Girl Guides" ens. gebore is. 
Hulle werk baie nou saam met die Joodse "B'nai B'rith" en ander 
vrymesselaars, wat opgebou is uit 'n meerderheid goedgelowige dromers 

wat met hul getalle kamoeflering en 'n bevange gehoor verskaf waarbinne 
die kwaaddoeners kan skuil en veral invloedryke persone uit die 

gemeenskap en ander tot optredes wat hul bose doelwitte bevorder 
beïnvloed. 
Soos Jahshua gesê het, daar is niks wat verborge is, wat nie geopenbaar 

sal word nie (Matt.10:26). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



DIE PROTOKOLLE VAN DIE GELEERDE OUDERLINGE VAN SION 
 

PROTOKOL 1. 
DIE BASIESE LEERSTELLINGS 

____________________________________________________ 
 
Reg lê in mag. Vryheid slegs 'n idee. Liberalisme. Goud. Geloof. 

Selfregering. Alleenheerskappy van kapitaal. Die inwendige vyand. Die 
gepeupel. Wetteloosheid. Politiek teenoor moraliteit. Die sterke se reg. 

Joods-vrymesselaarsgesag se onoorwinlikheid. Die doel heilig die middele. 
Die gepeupel 'n blinde man. Politieke ABC. Party-onenigheid. Mees 
bevredigende wyse van heerskappy: Alleenheerskappy. Alkohol. 

Klassisme-korrupsie. Joods-vrymesselaars-regering se beginsels en reëls. 
Vrees. "Vryheid, gelykheid en broederskap". Beginsel van dinastiese 

heerskappy. Uitskakeling van Goy-aristokrasie se voorregte. Die nuwe 
Aristokrasie. Sielkundige beoordeling. "Vryheid" se abstraktheid. Mag om 
die volk se verteenwoordiger te verwyder. 

____________________________________________________ 
 

Ons sal mooi woorde ter syde stel en die betekenis en inhoud van elke 
gedagte bespreek: Deur vergelyking en afleiding sal ons lig werp op 

verbandhoudende feite. Wat ek dan wil voorlê, is ons stelsel vanuit twee 
oogpunte, ons eie en die van die Goyim (nie-Jode). 
 

Daar moet op gelet word dat mense met slegte instinkte meer in getal is 
as goeies en daarom, om hulle te regeer, word die beste resultate verkry 

deur geweld en verskrikking en nie deur akademiese besprekings nie. 
Elkeen reik na mag, elkeen sou graag 'n alleenheerser wou wees as hy 
maar kon, en mense wat nie bereid sou wees om almal se welsyn op te 

offer ter wille van hul eie nie is 'n ware rariteit. Wat het die roofdiere wat 
mense genoem word beteuel? Wat het tot dusver as hul rigsnoer gedien? 

 
In die begin, toe die gemeenskapstruktuur begin vorm aanneem het, is 
hulle aan wrede en blinde geweld onderwerp; daarna aan wetgewing, wat 

dieselfde mag in vermomming is. My afleiding is dus dat, volgens die wet 
van die natuur, reg in mag setel. 

 
Politieke vryheid is 'n idee, nie 'n feit nie. 'n Mens moet weet hoe om 
hierdie idee as lokaas te gebruik, telkens wanneer dit nodig is om 

mensemassas na jou party oor te haal met die doel  om die ander wat in 
die gesagsposisie is tot 'n val te bring. Hierdie taak word vergemaklik as 

die opponent self besmet is met die idee van vryheid, sg. liberalisme, en 
ter wille van 'n idee gewillig is om 'n deel van sy mag prys te gee. 
 

Dis juis hier waar ons teorie sigbaar triomfeer: die verslapte teuels van 
regering word onmiddelik, deur die lewenswet, deur 'n nuwe hand 

opgeraap en bymekaargevat, want die volk se blinde mag kan nie vir 'n 
enkele dag sonder leiding bestaan nie, en die nuwe gesag neem 
eenvoudig die oue wat alreeds deur liberalisme verswak is se plek in. 

 
Hedendaags is die liberale heersers se mag vervang met die mag van 

goud. Daar was 'n tyd toe geloof geheers het. Die idee van vryheid is 



onmoontlik om tot volvoering te bring, want niemand weet hoe om dit 
matig te gebruik nie. Dis slegs nodig om vir 'n bepaalde tyd lank aan 'n 

volk selfregering toe te staan, om so'n volk in 'n gedisorganiseerde massa 
te laat verander. Van daardie oomblik af kry ons broedertwis wat gou in 'n 

klassestryd ontaard, waartydens die staat vernietig word en sy 
belangrikheid tot 'n ashoop s'n daal. Of 'n staat homself in sy eie 
stuiptrekkings uitput en of inwendige onenigheid dit in buitelandse vyande 

se mag laat val - dit kan in elk geval as onherroepelik verlore beskou 
word: dis in ons mag. Die alleenheerskappy van kapitaal, wat geheel en al 

in ons hande is, hou 'n strooihalmpie uit wat die staat teen wil en dank 
moet vasgryp: so nie gaan dit ten gronde. 
 

As enigeen met liberale oortuigings sou sê dat oorwegings soos hierbo 
immoreel is, sou ek die volgende vrae aan hom stel: As elke staat twee 

vyande het en as, sover dit die buitelandse vyand betref, dit toegelaat is 
en nie as immoreel beskou word nie, om elke moontlike metode en kuns 
van oorlogvoering te gebruik om die vyand bv. in onkunde te hou 

aangaande aanvals en verdedigings-planne, of om hom snags of met 'n 
oormag aan te val, hoe kan dieselfde metodes dan, wat 'n groter vyand 

betref nl. die vernietiger van die gemeenskap en die algemene welsyn se 
struktuur, immoreel en ontoelaatbaar genoem word? 

 
Is dit moontlik vir enige gesonde, logiese verstand om te hoop om skares 
met enige sukses te lei d.m.v. redelike argumente en beraadslagings as 

enige beswaar of teenspraak, hoe onsinnig ookal, gemaak kan word en as 
so'n beswaar by die mense, wie se denkvermoë oppervlakkig is, meer 

byval kan vind? Mense in massas en die gepeupel se manne, deur slegs 
kleinlike drifte, bygeloof, gebruike, tradisies en sentimentele teoretisering 
gelei, word die prooi van partyverdeeldheid, wat 'n belemmering vorm vir 

enige soort ooreenkoms wat op selfs 'n baie redelike argument gegrond is. 
Elke besluit van 'n skare hang van 'n toevallige of 'n vooraf gereëlde 

meerderheid af, wat in hul onkunde aangaande politieke geheime een of 
ander belaglike besluit oplewer, wat in die administrasie 'n kiem van 
wetteloosheid plant. 

 
Die politiek het niks in gemeen met die morele nie. 

Die heerser wat hom deur die morele laat lei, is nie 'n bedrewe politikus 
nie en is daarom wankelrig op sy troon. Wie wil heers, moet hom verlaat 
op beide sluheid en toneelspel. 

Groot nasionale eienskappe, soos reguit praat en eerlikheid, is ondeugde 
in die politiek, want hulle onttroon heersers doeltreffender en sekerder as 

die magtigste vyand. 
 
Sulke lewenswaardes moet die Goyim-koninkryke se eienskappe wees; 

ons moet egter onder geen omstandighede daardeur gelei word nie. 
Ons reg setel in mag. Die woord "reg" is 'n abstrakte gedagte en word 

deur niks bewys nie. Dit beteken niks meer nie as:- Gee my wat ek wil hê 
sodat ek daardeur kan bewys dat ek sterker is as jy. 
 

Waar begin die reg? Waar eindig dit? 
In enige staat waarin die sentrale gesag swak is omdat wette hul krag en 

heersers hul persoonlikheid verloor het in die vloed van regte wat steeds 



vermenigvuldig uit liberalisme, vind ek 'n nuwe reg - om aan te val op 
grond van die sterke se reg, en om alle bestaande magte van orde en 

reëlmaat oorboord te gooi; om dan alle instellings te herbou en om die 
soewereine vors te word van dié wat aan ons hul mag se regte gegee het 

deur dit as gevolg van hul liberalisme vrywilliglik neer te lê. 
In die huidige wankelrige toestand van alle magsvorme, sal ons mag 
onvernietigbaarder wees as enige ander, want dit sal onsigbaar bly totdat 

dit soveel krag opgebou het dat geen slinksheid dit meer kan ondermyn 
nie. Uit die tydelike boosheid wat ons nou noodwendig moet begaan, sal 

die goeie van 'n rotsvaste heerskappy voortkom wat die nasionale lewe se 
masjinerie se normale verloop, wat deur liberalisme op niks uitgeloop het, 
sal herstel. Die doel heilig die middele. Laat ons egter in ons beplanning 

aandag gee, nie soseer aan wat goed en moreel is nie, maar aan wat 
noodsaaklik en bruikbaar is. 

 
Voor ons is 'n plan waarin die riglyn strategies neergelê is, waarvan ons 
nie kan afwyk sonder die risiko dat ons baie eeue se arbeid tot niet sal 

sien gaan nie. Om bevredigende vorms van aksie uiteen te sit, is dit nodig 
om die gepeupel se skurkagtigheid, slapheid, onewewigtigheid, sy 

onvermoë om sy eie lewensomstandighede of sy welvaart te verstaan, in 
aanmerking te neem. Daar moet verstaan word dat die gepeupel se mag 

blinde, gevoellose, redelose mag is, voortdurend uitgelewer aan die een of 
die ander kant se mening. Die blinde kan nie die blinde lei sonder om albei 
in die afgrond te stort nie; dus kan lede van die gepeupel, vrypostiges uit 

die volk, al sou hulle genieë wees wat wysheid betref maar nie die politiek 
verstaan nie, nie as leiers na vore tree sonder om die nasie te ruïneer nie. 

Net iemand wat van kleinsaf opgelei is om selfstandig te regeer kan die 
politieke alfabet se woorde verstaan. 
'n Volk wat aan homself oorgelaat is, d.w.s. aan vrypostiges uit sy midde, 

bring homself tot ondergang deur partyverdeeldheid, aangewakker deur 
die najaag van mag en eer en die wanorde wat daaruit volg. 

Is dit moontlik vir die volk se gepeupel om kalm en sonder kleinlike 
jaloesie oordele te vorm, om met 'n land se sake te handel, onvermeng 
met persoonlike belange?  

Dis ondenkbaar, want 'n plan wat in soveel dele as wat daar koppe in die 
gepeupel is verdeel is, verloor alle eenvormigheid en word daardeur 

onverstaanbaar en onmoontlik om uit te voer. 
 
Dis slegs onder 'n alleenheerser dat planne breedvoerig en helder 

uiteengesit kan word op so'n wyse dat die geheel behoorlik onder die 
verskillende dele van die staatsmasjinerie versprei kan word: hieruit is die 

gevolgtrekking onvermydelik dat 'n bevredigende regeringsvorm vir enige 
land, dié is in een verantwoordelike persoon se hande. 
Sonder 'n absolute heerskappy  wat nie deur die gepeupel nie, maar deur 

hul leier gevoer word, wie hy ookal mag wees, kan geen beskawing 
voortbestaan nie. 

Die gepeupel is 'n barbaar en vertoon sy barbaarsheid by elke 
geleentheid. Sodra die gepeupel vryheid in die hande kry, verander dit 
vinnig in anargie, wat op sigself die hoogste graad van barbaarsheid is. 

Aanskou die alkoholdeurdrenkte diere, bedwelm deur drank, waarvan die 
uitermate gebruik saam met vryheid kom. 

Dis nie vir ons en ons eie om daardie pad te loop nie. 



Die Goyim se volke is bedwelm deur alkoholiese dranke; hulle jeug het 
onnosel groot geword met klassisisme en vroeë immoraliteit, waarin hulle 

deur ons spesiale agente ingelei is - deur leermeesters, lakeie, 
goewernantes in rykmanshuise, klerke en ander en deur ons vroue in 

plekke van losbandigheid wat gereeld deur die Goyim besoek word. 
Onder lg. tel ek ook die sosiale vlinders; die ander se vrywillige volgelinge 
in korrupsie en weelde. 

 
Ons wagwoord is - mag en toneelspel. 

Net mag oorwin in politieke sake, veral as dit versteek is in die talente 
noodsaaklik vir staatsmanne. 
Geweld moet die beginsel wees en sluheid en toneelspel die reël vir 

regerings wat nie hul krone aan die een of ander nuwe mag se agente se 
voete wil neerlê nie. 

Hierdie boosheid is die een en enigste middel om die doel, die goeie, te 
bereik. 
Daarom moet ons nie vir omkopery, bedrog en verraad stuit as dit sou 

dien om ons doel te bereik nie. In die politiek moet jy weet hoe om sonder 
huiwering ander se eiendom af te neem, as ons daardeur onderwerping en 

soewereiniteit kan verseker. 
 

Ons staat, op die pad van vreedsame verowering, het die reg om oorlog 
se wreedhede te vervang met minder opmerklike en meer bevredigende 
doodsvonnisse, nodig om die verskrikking in stand te hou wat neig om 

blinde gehoorsaamheid voort te bring. 
 

Regverdige maar genadelose strengheid is die grootste magsfaktor in die 
staat: nie net ter wille van wins nie, maar ook in die naam van plig, ter 
wille van oorwinning, moet ons by die program van geweld en wysmakery 

hou. Die leerstelling van  afrekening is presies so sterk as die middele 
waarvan dit gebruik  maak. 

Dit is dus nie soseer deur die middele self nie, maar deur ons beleid van 
streng en harde optrede dat ons sal oorwin en alle regerings aan ons 
superregering onderwerp. Dis genoeg vir hulle om te weet dat ons 

genadeloos is, om alle ongehoorsaamheid te laat ophou. 
 

Lank terug in vergange tye, was ons die eerste om tussen die gepeupel 
die woorde "vryheid, gelykheid, broederskap" uit te roep, woorde wat 
sedert daardie dae baie kere deur onnosele napraters herhaal is, wat uit 

alle oorde op hierdie aas afgevlieg het, en daarmee saam het die wêreld 
se welsyn, die enkeling se ware vryheid wat voorheen so goed teen die 

gepeupel se druk beskerm is, verdwyn. 
 
Die Goyim se sg. wyse manne, die intellektueles, kan nie  hierdie 

abstrakte woorde deurgrond nie; het nie hul betekenis se teenstrydigheid 
en onderlinge verband opgemerk nie; het nie gesien dat in die natuur 

geen gelykheid is nie, geen vryheid kan wees nie; dat die natuur self 
mense se ongelykheid in verstand, karakter en vermoë bepaal het, net so 
onveranderlik as wat onderwerping aan die natuurwette bepaal is; Hulle 

het nog nooit ingesien dat die gepeupel 'n blinde ding is nie, dat 
vrypostiges wat daaruit verkies is om te regeer, sover dit die politiek 

betref, dieselfde blinde mense as die gepeupel self is, dat die ingewyde, al 



is hy 'n stommerik, tog kan regeer, terwyl die oningewyde, selfs al sou hy 
'n genie wees, niks in die politiek verstaan nie - aan al hierdie dinge het 

die Goyim hulle nie gesteur nie; tog was dit hierdie beginsels waarop die 
vorstehuise se regerings berus het: die vader het aan die seun die kennis 

van politieke sake se verloop op so'n wyse oorgedra dat niemand dit sou 
weet nie, behalwe die dinastie se lede, en niemand dit aan die onderdane 
kon verraai nie. 

Met verloop van tyd het dinastiese oordrag van die ware toedrag van sake 
se betekenis in die politiek verlore geraak en dit het ons strewe se sukses 

aangehelp. 
 
Oral op aarde het die woorde "vryheid, gelykheid, broederskap", te danke 

aan ons blinde agente, hele legioene na ons geledere gebring wat ons 
vaandels met geesdrif gedra het; en die hele tyd was hierdie woorde 

ruspers aan die werk wat in die Goyim se welsyn inboor en oral 'n einde 
maak aan rus, vrede, eensgesindheid en al die Goyim-state se 
fondamente vernietig. 

Soos julle later sal sien, het dit ons na ons oorwinning aangehelp: dit het 
ons o.a. in staat gestel om die troefkaart in die hande te kry - die 

voorregte se vernietiging, of anders gestel, die Goyim se aristokrasie se 
wesentlike bestaan, daardie stand wat die enigste verdediging was wat 

volke en lande teen ons gehad het. 
 
Op die bouvalle van die Goyim se natuurlike en stamsuiwer aristokrasie, 

het ons, ons geleerde klas se aristokrasie opgerig, met die aristokrasie 
van geld aan die hoof. 

Die kwalifikasies vir hierdie aristokrasie het ons in rykdom vasgelê wat 
onafhanklik van ons is, en in kennis, waarvoor ons geleerde ouderlinge die 
dryfkrag voorsien. 

 
Ons oorwinning is makliker gemaak deur die feit dat, in ons verhoudings 

met die mense wat ons wou hê, ons altyd op die menslike gees se 
gevoeligste snare gewerk het, op die kontantrekening, die hebsug, die 
mens se stoflike behoeftes se onversadigbaarheid; en elk van hierdie 

menslike swakhede op sy eie is genoeg om vindigrykheid te verlam, want 
dit oorhandig mense se wil aan hom wat hul bedrywighede gekoop het se 

beskikking. 
 
Die abstraksie van vryheid het ons in staat gestel om die gepeupel in alle 

lande te oortuig dat hul regering niks anders is as die volk, die land se 
besitters, se dienskneg nie, en dat die dienskneg soos 'n verslete 

handskoen vervang kan word. Dis hierdie moontlikheid om die volk se 
verteenwoordigers te vervang, wat hulle aan ons uitgelewer het en ons 
as't ware die mag van aanstelling gee. 

 



PROTOKOL 2. 
EKONOMIESE OORLOë 

____________________________________________________ 
 

Normale wetenskaplike regering. Darwinisme, Marxisme, Nietzcheïsme. 
Pers-ingeprente denkwyse. 
____________________________________________________ 

 
Dis vir ons doelstellings onontbeerlik dat oorloë, sover moontlik, nie 

grondgebied winste tot gevolg sal hê nie. Oorlog sal dus na die 
ekonomiese terrein verskuif word, waar die nasies in die steun wat ons 
verleen, nie ons oorheersing se krag kan miskyk nie. Hierdie stand van 

sake sal beide kante aan ons internasionale agentnetwerke met hul 
miljoene oë, altyd op die loer en onbelemmerd deur hoegenaamd enige 

beperkings, se genade oorlaat. Ons internasionale regte sal dan nasionale 
regte, in die ware sin van reg, uitwis en die volke regeer presies soos 
state se burgerlike reg sy onderdane se onderlinge verhoudinge onder 

hulself beheer. 
 

Die administrateurs, uit die publiek gekeur met streng oorweging van hul 
vermoë om slaafs te gehoorsaam, sal nie in regeringskuns opgelei wees 

nie. Hulle sal dus maklik pionne in ons spel word in geleerde en geniale 
manne wat hul raadgewers sal wees se hande, gebore deskundiges en van 
kindsbeen af opgevoed om oor die hele wêreld se sake te regeer. Soos 

julle goed weet, het hierdie deskundiges van ons die nodige inligting om 
hul vir regering voor te berei uit ons politieke planne verkry, asook uit die 

geskiedenis se lesse en waarneming van elke oomblik se gebeure. 
 
Die Goyim word nie deur praktiese gebruik van onbevooroordeelde 

geskiedkundige waarneming gelei nie, maar deur die gewoonte om te 
teoretiseer sonder enige kritiese oorweging van die nagevolge. Ons hoef 

hulle dus nie in aanmerking te neem nie - laat hulle hulself amuseer 
totdat die uur slaan, of lewe met die hoop op nuwe vorms van 
ondernemende tydverdryf, of met die heugenis van alles wat hulle geniet 

het. Laat dit wat ons hulle oorreed het om as die wetenskap se voorskrifte 
(teorie) te aanvaar, vir hulle die hoofrol speel. Dis met hierdie doel voor 

oë dat ons d.m.v. ons pers gedurig by hulle 'n blinde vertroue in hierdie 
teorieë opwek. Die Goyim-intellektuele sal hulself met hul kennis opblaas 
en sonder logiese bevestiging al die beskikbare wetenskaplike inligting in 

gebruik neem, deur ons deskundige agente bedrewe aanmekaar geflans 
met die doel om hulle deur breinspoeling in die gewenste rigting te stuur. 

 
Moenie vir 'n oomblik dink dat hierdie stellings leë woorde is nie. Dink 
mooi na oor die suksesse wat ons gereël het vir Darwinisme, Marxisme en 

Nietzcheïsme. Vir ons Jode altans, behoort dit duidelik te wees hoe 'n 
ontbindende effek hierdie riglyne op die Goyim se gedagtes gehad het. Dis 

vir ons onontbeerlik om van die volke se gedagtes, karaktertrekke en 
neigings kennis te neem, om sodoende flaters in die politiek en die 
bestuur van administratiewe sake te vermy. Ons stelsel en die masjinerie 

waaruit dit saamgestel is, wat kan verskil volgens die volke met wie ons 
te doene kry se temperament, se oorwinning sal nie verseker wees tensy 



die praktiese passing op 'n samevatting van die verlede se lesse, in die lig 
van die hede, berus nie. 

 
Die state het vandag 'n groot mag in die hande om volke se menings te 

skep en te rig, nl. die pers. Die pers se rol is om gedurig behoeftes wat as 
onontbeerlik veronderstel word uit te wys, om aan ontevredenheid 
uitdrukking te gee en dit te skep. 

Dis in die pers waar vryheid van spraak se oorwinning beliggaam word. 
Die Goyim-state het egter nie geweet hoe om hiervan gebruik te maak nie 

en dit het in ons hande geval. Deur die pers het ons die mag verkry om te 
beïnvloed, terwyl ons self in die skadu bly. 
Te danke aan die pers het ons die goud in ons hande, ten spyte daarvan 

dat ons dit uit oseane bloed en trane moes bymekaarmaak. 
Dit het ons egter gebaat, hoewel ons self ook baie van ons mense 

opgeoffer het. 
Elke slagoffer aan ons kant is voor God 'n duisend Goyim werd. 
 



PROTOKOL 3 
METODES OM TE VEROWER 

____________________________________________________ 
 

Die simboliese slang. Menseregte. Likwidasie van die Goyim.  Opperste 
heerser oor die wêreld. Algemene ekonomiese krisis. "Hulle sal ons s'n nie 
aanraak nie". Geheime vrymesselaaragente. 

____________________________________________________ 
 

Ek kan julle vandag meedeel dat ons einddoel net 'n paar treë weg is. 
Daar bly nog maar 'n klein entjie om af te lê op die lang pad wat ons 
gewandel het, voordat die simboliese slang, waarmee ons ons mense 

simboliseer, se kringloop voltooi sal wees. Wanneer die kringloop voltooi 
is, sal al die Europese state in sy kronkels vasgesluit wees soos in 'n 

kragtige skroef. 
 
Hierdie dae se konstitusionele skaal sal binnekort in duie stort, want ons 

het die konstitusies met 'n sekere gebrek aan balans opgestel, sodat hulle 
gedurig sal skommel totdat hulle die spil waarom hulle draai deurgevreet 

het. Die Goyim verkeer onder die indruk dat hulle dit sterk genoeg 
gesweis het en verwag die heel tyd dat die skaal ewewig sal vind. 

Die steunpunte - die konings op hul trone - is egter vasgedruk deur hul 
verteenwoordigers wat die gek skeer, verwar deur hul eie onbeheerste en 
onverantwoordelike mag. Hierdie mag het hulle te danke aan die vrees 

wat in die paleise ingeadem is. 
Omdat hulle voeling met hul volke verloor het, is konings nie meer in 

staat om met hulle tot 'n vergelyk te kom en sodoende hulself teen 
magsoekers te versterk nie. 
 

Ons het 'n kloof tussen die vêrsienende soewereine mag en die volk se 
blinde mag bewerkstellig sodat albei hul betekenis verloor het, want nes 

die blinde en sy kierie, is beide magteloos as hulle geskei is. 
 
Ten einde magsoekers te beweeg om dit te misbruik, het ons alle magte 

in opposisie teenoor mekaar gestel en sodoende hul liberale 
onafhanklikheidsneigings verbreek. Hiervoor het ons elke soort 

onderneming aan die werk gesit, alle partye bewapen en gesag as teiken 
vir elke ambisie opgestel. 
Van state het ons gevegsarenas gemaak, waaroor 'n groot aantal  

vertroebelde geskilpunte geveg word...'n weinig meer en oproer en 
bankrotskap sal wêreldwyd aan die orde van die dag wees. 

Onuitputbare babbelaars het Parlementsittings en Administratiewe 
raadsittings in oratoriese wedywering verander. Vermetele joernaliste en 
gewetenlose vlugskrifskrywers val uitvoerende amptenare daagliks aan. 

Misbruik van mag is die finale hefboom om alle instellings voor te berei vir 
hul ondergang, wanneer alles onder die verwoede skare se houe in die lug 

sal vlieg. 
 
Alle mense word deur armoede stewiger aan harde arbeid vasgeketting as 

wat hul ooit deur slawerny en lyfeienskap geketting was. Daaruit mag 
hulle hulself bevry, die probleem kan op een of ander manier oorkom 

word, maar aan gebrek sal hulle nooit ontkom nie. Ons het in die 



konstitusie sulke regte ingesluit, wat aan die menigtes denkbeeldig en 
onwerklik voorkom. 

 
Al hierdie sg. volkeregte kan net as 'n idee bestaan wat nooit in die 

praktiese lewe verwesentlik kan word nie. Wat beteken dit vir die 
armoedige dagloner, dubbel gevou oor sy harde arbeid, platgedruk deur 
sy lot, as praters die reg kry om te babbel, as joernaliste die reg kry om 

enige snert te krap langs iets goeds, as hy geen ander wins uit die 
konstitusie kry as die misrabele krummels wat ons vir hom van die tafel af 

gooi, in ruil vir sy stem ten gunste van wat ons dikteer, ten gunste van 
diegene wat ons in 'n magsposisie plaas, ons agente-netwerk se 
diensknegte. 

 
Republikeinse regte is vir 'n arm man niks anders as 'n stukkie bitter 

ironie nie, want aangesien hy verplig is om elke dag te swoeg, is hy aan 
die een kant nie in staat om hulle te gebruik nie en aan die ander kant 
beroof hulle hom van enige waarborg van 'n gereelde, vaste inkomste, 

deur hom van sy makkers se stakings, of afdankings deur sy base 
afhanklik te maak. 

 
Die volke het die aristokrasie onder ons leierskap uitgeroei, wat hul een 

en enigste verweer en pleegmoeder was ter wille van hul eie voordeel, 
wat onafskeidbaar verbonde is aan die mensdom se welsyn. 
Vandag, met die aristokrasie se vernietiging, het die mensdom in 

genadelose, gierige skurke se greep geval wat 'n meedoënlose, wrede juk 
op die werkers se nekke geplaas het. 

Ons verskyn op die toneel as die werker se vermeende redders uit sy 
verdrukking en ons moedig hom aan dat hy by die gevegsmagte aansluit - 
Sosialiste, Anargiste, Kommuniste - aan wie ons altyd steun toesê in 

ooreenstemming met 'n vermeende broederlike heerskappy (van die hele 
mensheid se eenheid) van ons sosiale vrymesselary. 

 
Die aristokrasie, wat deur wetgewing die werkers se arbeid geniet het, 
was daarop gesteld om te sorg dat werkers behoorlik gevoed, gesond en 

sterk is. Ons stel juis in die teenoorgestelde belang - in die vermindering, 
die uitroeiing van die Goyim. 

 
Ons mag is gesetel in die kroniese tekort aan voedsel en die werker se 
fisieke swakheid omdat, deur alles waarop dit neerkom, word hy ons wil 

se slaaf gemaak en hy sal nie in sy eie owerhede krag of energie vind om 
teen ons wil te stel nie. 

Honger gee kapitaal die reg om te regeer, sekerder as wat dit aan die 
aristokrasie gegee was deur konings se wettige gesag. Deur gebrek en die 
afguns en haat wat dit baar, sal ons skares beweeg en met hulle hande 

almal wat ons vooruitgang belemmer uitwis. 
Wanneer die uur vir ons Soewereine Vors van die hele Wêreld slaan om 

gekroon te word, is dit hierdie selfde hande wat alles sal wegvee wat 'n 
belemmering daarvoor mag wees. 
Die goyim het die gewoonte om te dink afgeleer, buiten wanneer deur ons 

deskundiges se suggesties aangespoor. Daarom sien hulle nie die 
dringende noodsaaklikheid van dit wat ons onmiddellik sal aanneem as 

ons in ons koninkryk kom nie, nl. dat dit noodsaaklik is om in nasionale 



skole een eenvoudige, ware stukkie kennis, die basis van alle kennis te 
verwerf - die kennis van die menslike leefwyse se ware struktuur, van 

gemeenskaplike bestaan, wat verdeling van arbeid vereis en gevolglik 
verdeling van mense in klasse en sosiale stande. 

 
Dis noodsaaklik vir almal om te weet dat, in die lig van verskille in 
menslike aktiwiteit se doelstellings, daar geen gelykheid kan wees nie, dat 

hy wat deur enige daad van sy eie 'n hele sosiale stand in opspraak bring, 
nie net so verantwoordelik voor die gereg kan wees as hy wat slegs sy eie 

eer beïnvloed nie. Die ware kennis van die gemeenskap se struktuur, in 
die geheime waarvan ons die Goyim nie inlaat nie, sal aan alle mense 
demonstreer dat status en arbeid binne sekere kringe gehou moet word 

sodat hulle nie 'n bron van menslike lyding mag word nie, wat ontstaan 
uit 'n opvoeding wat nie met die werk wat van enkelinge verwag word 

ooreenstem nie. 
 
Na 'n deeglike studie van hierdie kennis, sal mense hul vrywilliglik aan die 

owerheid onderwerp en die posisie waarin die staat hulle aanstel aanvaar. 
 

In die huidige stand van kennis en die rigting wat ons aan die  
ontwikkeling daarvan gegee het, en te danke aan aansporing wat bedoel 

is om te mislei en hul eie gebrekkige kennis, vertroetel die mense 'n 
blinde haat teenoor alle toestande wat hulle as bo hulself ag, want hulle 
verstaan nie klas en sosiale stand se betekenis nie. Hierdie haat sal nog 

verder vergroot word deur 'n ekonomiese krisis se gevolge, wat alle 
transaksies op die markte en in die nywerheid tot stilstand sal bring. 

Ons sal deur al die geheime ondergrondse metodes wat vir ons oop is en 
met die hulp van goud, wat in ons hande is, 'n algemene krisis skep 
waardeur ons gelyktydig hele skares werkers in al die Europese state op 

die strate sal gooi. Hierdie skares sal met plesier storm om diegene vir 
wie hulle in die eenvoud van hul gebrekkige kennis van die wieg af beny 

het en wie se eiendom hulle dan sal kan buit, se bloed te vergiet. Ons s'n 
sal hulle nie aanraak nie, want die aanvalsoomblik sal aan ons bekend 
wees en ons sal maatreëls tref om ons eie te beskerm. 

 
Ons het gedemonstreer dat vooruitgang die Goyim na die heerskappy van 

rede sal bring. Ons alleenheerskappy sal presies dit wees, want dit sal 
weet hoe om alle onrus deur wyse strafgerigte te laat bedaar, om 
liberalisme uit alle instellings uit te skroei. 

 
Wanneer die bevolking gesien het dat alle soorte toegewings en vryhede 

aan hulle toegestaan is in die naam van vryheid, in die waan dat hulle die 
opperheersers is, het hulle hul weg na mag oopgestorm, maar natuurlik, 
soos elke ander blinde, het hulle 'n menigte struikelblokke teëgekom en 

haastig na 'n gids gesoek, maar het nooit die gesonde oordeel gehad om 
na hul vorige staat terug te keer nie, en het hul gevolmagtigde magte aan 

ons oorhandig. 
 
Onthou  die Franse Rewolusie, waar dit ons was wat dit "groot" genoem 

het. Die geheime voorbereidings daarvoor is aan ons welbekend, want dit 
was geheel en al die werk van ons hande. Van daardie tyd af het ons die 

mense van een ontnugtering na die ander gelei, sodat hulle uiteindelik 



ook van ons sal wegdraai en hul ondersteuning bied aan daardie koning-
despoot van Sionsbloed wat ons vir die wêreld gereed maak. 

 
Vandag is ons as internasionale mag onoorwinlik, want as ons deur 

sommige state aangeval word, word ons deur ander ondersteun. Dis die 
Goyim-volke se bodemlose skurkagtigheid, wat op hulle pense kruip voor 
mag maar genadeloos teenoor swakheid is, onvergeeflik teenoor foute en 

toegeeflik teenoor misdaad, onwillig om 'n vrye sosiale stelsel se 
teenstellings te verdra, maar geduldig tot martelaarskap onder 'n 

vermetele alleenheerskappy se geweld - dis daardie eienskappe wat ons 
na onafhanklikheid help. Deur vandag se eerste-minister diktators ly die 
Goyim-volke geduldig en verdra misbruike, vir die minste waarvan hulle 

twintig konings sou onthoof het. 
 

Wat is die rede vir hierdie verskynsel, hierdie eienaardige teenstrydigheid 
van die volke se gepeupel in hul houding teenoor dit wat as gebeurtenisse 
van dieselfde orde voorkom ? 

Dit word verklaar deur die feit dat hierdie diktators deur hul agente aan 
die volke fluister dat hulle deur hierdie misbruike hul state skade 

berokken en daardeur die hoogste doel dien - om die volke se welvaart te 
verkry, asook die wêreldbroederskap van hulle almal en hul eenheid en 

gelykheid van regte. 
Hulle vertel natuurlik nie die volke dat hierdie eenwording slegs onder ons 
heerskappy bereik moet word nie. Sodoende veroordeel die volk die 

opregte en stel die skuldige vry, meer en meer oortuig dat dit kan doen 
wat dit wil. Te danke aan hierdie stand van sake, vernietig die volk elke 

vorm van stabiliteit en skep oproer elke tree verder. 
 
Die woord "vryheid" spoor mense se gemeenskappe aan om teen elke 

soort mag te veg, teen elke soort gesag, selfs teen God en die natuur se 
wette. Om hierdie rede sal ons, wanneer ons in ons koninkryk kom, 

hierdie woord uit die lewe se woordeboek moet uitwis en as rede aanvoer 
dat dit 'n beginsel van brute geweld impliseer wat die gepeupel in 
bloeddorstige diere verander. 

Dis waar dat hierdie diere, elke keer as hulle dikgesuip is aan bloed, aan 
die slaap raak en dan maklik aan hul kettings vasgenael kan word. As 

hulle egter nie bloed gegee word nie, sal hulle nie slaap nie en aanhou 
spartel. 
 

                               



PROTOKOL 4 
MATERIALISME VERVANG GODSDIENS 

____________________________________________________ 
 

Stadiums van 'n Republiek. Nie-Joodse vrymesselary 'n skerm. Vryheid en 
geloof. Internasionale Nywerheids-wedywering. Rol van spekulasie. 
Goudkultus. 

____________________________________________________ 
 

Elke Republiek gaan deur verskeie stadiums. Die eerste behels die blinde 
gepeupel se aanvanklike raserny, heen en weer, links en regs gegooi. Die 
tweede is opswepery waaruit wetteloosheid gebore word en dit lei 

onvermydelik na alleenheerskappy - nie meer wettig en openlik en dus 
verantwoordelike alleenheerskappy nie, maar onsigbare, heimlik 

versteekte, maar nogtans merkbaar gevoelde despotisme in een of ander 
geheime organisasie se hande, wie se dade des te meer gewetenloos is in 
soverre dit agter 'n skerm werk, agter allerhande soorte agente se rue, 

wie se vervanging nie net die geheime mag glad nie skadelik beïnvloed 
nie, maar te danke aan voortdurende verandering, dit in werklikheid 

bevoordeel deur dit die noodsaaklikheid om lang diens uit eie bronne te 
beloon te bespaar. 

 
Wie en wat is in 'n posisie om 'n onsigbare mag omver te gooi? Dis ook 
presies hoe ons mag is. 

 
Nie-Joodse vrymesselary dien blindelings as 'n skerm vir ons en ons 

doelwitte, maar ons mag se aksieplan, selfs sy wesentlike setel, bly steeds 
vir die hele mensdom 'n onbekende raaisel. 
 

Selfs vryheid kon egter onskadelik gewees het en sy plek in die 
staatsekonomie gehad het sonder skade aan die volke se welsyn, as dit 

berus het op die fondament van geloof in God, op die mensdom se 
broederskap, nie verbind aan die beginsel van gelykheid nie, wat 
wesentlik deur die skepping se wette ontken word, want hierdie wette het 

ondergeskiktheid gevestig. 
Met so'n geloof kan 'n volk moontlik deur 'n voogskap van gemeentes 

regeer word, en sou tevrede en nederig onder sy geestelike priester se 
rigtende hand kon wandel en hom onderwerp aan God se beskikking op 
aarde. 

 
Dit is die rede waarom dit vir ons onontbeerlik is om alle geloof te 

ondergrawe, om die wesentlike beginsel van 'n Godheid en die gees uit die 
Goyim se verstand te skeur, en rekenkundige berekenings en stoflike 
behoeftes in die plek daarvan te stel. 

 
Ten einde die Goyim geen tyd te gee om te dink en op te let nie, moet 

hulle gedagtes afgewend word na nywerheid en handel. Sodoende sal al 
die nasies verswelg word in die najaag van wins en sal hulle in die najaag 
daarvan nie kennis neem van hul gemeenskaplike vyand nie. 

 
Maar weer eens, sodat vryheid vir eens en vir altyd tot niet kan gaan en 

die Goyim se gemeenskappe ruïneer, moet ons nywerheid op 'n 



spekulatiewe basis plaas: die gevolg hiervan sal wees, dat wat die 
nywerheid uit die land voortbring, deur hul vingers sal glip en na 

spekulasie oorgaan, dit is na ons klasse. 
 

Die verhewigde stryd om die meerdere te wees en die skokke aan die 
ekonomiese lewe toegedien sal, nee, het reeds ontnugterde, koue en 
hartelose gemeenskappe geskep. 

Sulke gemeenskappe sal 'n sterk weersin hê in hoër politiek en Godsdiens. 
Hul enigste rigsnoer is wins, dit is goud, wat hulle sal oprig as 'n 

wesentlike kultus, ter wille van die stoflike genot wat dit kan verskaf. 
 
Dan sal die uur slaan wanneer die Goyim se laer klasse ons leiding sal 

volg, nie ter wille daarvan om die goeie te bereik nie, nie eers om rykdom 
te verwerf nie, maar enkel en alleen uit haat teenoor die bevoorregtes, 

teen ons mededingers om mag, die Goyim se intelektuele. 
 



PROTOKOL 5 
DESPOTISME EN MODERNE VOORUITGANG 

____________________________________________________ 
 

Skepping van 'n verhoogde sentralisering van regering. Metodes om mag 
te beset deur vrymesselary. Oorsake van onmoontlikheid van 
ooreenstemming tussen state. Die toestand van Jode se 

"lotsbestemming". Goud - state se masjinerie se dryfveer. Kritiek se 
beduidendheid. "Vertoon" instellings. Afgematheid uit woordespel. Hoe om 

'n greep op openbare mening te kry. Persoonlike ondernemingsgees se 
beduidendheid. Die superregering. 
____________________________________________________ 

 
Watter vorm van administratiewe regering kan aan gemeenskappe gegee 

word waarin korrupsie oral ingedring het, gemeenskappe waar rykdomme 
slegs deur half-bedrog toertjies se slim verrassingstaktieke verkry kan 
word; waar losbandigheid heers; waar moraliteit nie deur vrywillig 

aanvaarde beginsels nie, maar deur strafmaatreëls en strawwe wette 
gehandhaaf word;  waar die gevoel teenoor geloof en land deur 

veelvolkige, wêreldburgerlike  oortuigings uitgewis word? Watter vorm 
van regering moet aan hierdie gemeenskappe gegee word, as dit nie 

daardie alleenheerskappy is wat ek later sal beskryf nie? 
 
Ons sal 'n verhoogde sentralisering van regering skep om sodoende al die 

gemeenskap se magte in ons hande vas te vat. Ons sal al die optredes in 
ons onderdane se politieke lewe meganies deur nuwe wette reguleer. 

Hierdie wette sal al die vergunnings en vryhede wat die Goyim toegelaat 
het een vir een wegneem en ons koninkryk sal deur 'n alleenheerskappy 
van sulke omvangryke afmetings gekenmerk word, dat dit enige oomblik 

en op elke plek in staat sal wees om enige Goyim wat ons in woord of 
daad teenstaan uit te wis. 

 
Ons sal vertel word dat so'n alleenheerskappy soos dié waarvan ek praat, 
strydig is met hedendaagse vooruitgang, maar ek sal aan julle die 

teendeel bewys. 
Die tye toe die volke konings op hulle trone as 'n suiwere uitdrukking van 

God se wil gesien het, het hulle hul sonder murmurering aan konings se 
despotiese mag onderwerp: maar van die dag af dat ons die gedagte van 
eie regte in hul verstand ingewerk het, het hulle begin om trone se 

besetters as bloot gewone sterflinge te sien. 
Die Heer se Gesalfdes se heilige salwing het, in die volke se oë, van die 

konings se koppe afgeval en toe ons hulle ook nog van hul geloof in God 
beroof het, is hul mag se krag op die strate gegooi, het openbare besit 
geword en is deur ons gegryp. 

Boonop behoort die kuns om massas en enkelinge deur slim geknoeide 
teorie en woordevloed te rig, deur regulasies vir die lewe in die algemeen 

en deur allerhande ander soorte spitsvondighede, alles waarvan die Goyim 
niks verstaan nie, desgelyks aan ons administratiewe brein se spesialiste. 
Grootgemaak met ontleding, waarneming, die fynere punte van akkurate 

berekening, het ons in hierdie soort vaardigheid geen gelyke nie, net so 
min as in die opstel van politieke planne vir aksie en solidariteit. 



In hierdie opsig kon net die Jesuïte miskien met ons vergelyk het, maar 
ons het dit bewerkstellig om hulle in die onnadenkende gepeupel se oë as 

'n openlike organisasie in onguns te bring, terwyl ons self die hele tyd ons 
geheime organisasie in die skadu gehou het. 

Dis egter vir die wêreld waarskynlik om't ewe wie sy soewereine heer is, 
of dit nou Katolisisme se hoof is, of ons despoot van Sionsbloed! Maar vir 
ons, die Uitverkore Volk, is dit verre daarvandaan om ongeërg daaroor te 

wees.  
Vir 'n tyd kon 'n vereniging van al die wêreld se Goyim miskien suksesvol 

met ons gehandel het: maar teen hierdie gevaar word ons deur die 
onenigheid wat tussen hulle bestaan beveilig, met wortels so diep 
gevestig dat hulle nou nooit weer uitgetrek kan word nie. 

Ons het die Goyim teen mekaar in stryd gebring t.o.v. hul persoonlike en 
nasionale sake en ons het godsdienstige- en rassehaat tot 'n reusagtige 

gewas laat groei in die afgelope 20 eeue se verloop. 
Dit is waarom daar nie een staat is wat van enige kant ondersteuning sal 
ontvang as dit sy arm sou lig nie, want hulle moet elkeen in gedagte hou 

dat enige ooreenkoms teen ons onwinsgewend vir homself sal wees. Ons 
is te sterk - ons mag kan nie ontwyk word nie. Die nasies kan nie eers tot 

'n onbeduidende private ooreenkoms kom, sonder dat ons in die geheim 
'n hand daarin het nie. "Per me reges regnant" ("deur my regeer 

konings"). 
Verder het die profete gesê dat ons deur God self gekies is om oor die 
hele wêreld te heers. God het ons met genialiteit toebedeel sodat ons vir 

ons taak opgewasse sal wees. As daar in die teenstander se kamp 
genialiteit sou wees, sou dit nog steeds teen ons stry, maar selfs dan is 'n 

nuweling geen gelyke teen die oud-gevestigde setlaar nie: die stryd 
tussen ons sou genadeloos wees, 'n geveg soos die wêreld nog nooit 
gesien het nie. Ja, en die genialiteit aan hulle kant sou te laat aangekom 

het. 
Die wiele van al die state se landsbestuur loop deur die masjien wat in ons 

hande is se krag, en daardie masjien van state se landsbestuur is - GOUD. 
Die wetenskap van politieke ekonomie wat ons geleerde ouderlinge 
uitgevind het, het lank gelede begin om die hoogste aansien aan kapitaal 

te gee. Kapitaal, as dit onbelemmerd moet saamwerk, moet vry wees om 
'n monopolie van handel en nywerheid te vestig: dit word reeds deur 'n 

onsigbare hand in alle wêrelddele tot uitvoering gebring. Hierdie vryheid 
sal politieke mag gee aan diegene wat by die nywerheid betrokke is, en 
dit sal help om die volke te onderdruk. 

Vandag is dit belangriker om die volke te ontwapen as om hulle in oorlog 
in te lei; belangriker om tot ons voordeel die drifte te gebruik wat in 

vlamme uitgebars het, as om hulle vuur te blus; belangriker om ander se 
idees oor te neem en te vertolk om onsself te pas, as om hulle uit te roei. 
Ons direktoraat se hoofdoel bestaan daarin om die openbare gees deur 

kritiek af te takel; om dit van ernstige nadenke, bereken om weerstand 
wakker te maak, weg te lei; om die geesteskragte weg te lei na 'n 

skyngeveg van leë welsprekendheid. 
Deur die eeue het die wêreld se volke, nes enkelinge, woorde vir dade 
aanvaar, want hulle is tevrede met 'n vertoning en staan selde stil om in 

die openbare arena seker te maak of beloftes met uitvoering daarvan 
gevolg word. Ons sal daarom vertooninstellings vestig, wat welsprekende 

bewys sal lewer van hul voordeel vir vooruitgang. 



Ons sal vir onsself alle partye se liberale gesig in al die rigtings aanneem 
en daardie gesig 'n stem gee deur sprekers wat so baie sal praat dat hulle 

hul toehoorders se geduld sal uitput en 'n weersin in toesprake voortbring. 
Ten einde openbare mening in ons hande te plaas, moet ons dit in 'n 

toestand van verwarring bring deur van alle kante aan soveel teenstrydige 
menings as moontlik uitdrukking te gee en vir so lank as wat nodig is om 
die Goyim in die doolhof kop te laat verloor en sodoende tot die besef te 

kom dat dit die beste is om geen mening van enige aard te hê in politieke 
sake nie, wat nie vir die publiek bedoel is om te verstaan nie, want dit 

word net deur hom wat die publiek rig verstaan. Dit is die eerste geheim. 
 
Die tweede geheim wat nodig is vir ons regering se sukses, bestaan uit 

die volgende: Om tot so'n mate nasionale gebreke, gewoontes, drifte en 
swak lewenstoestande te vermenigvuldig, dat dit vir enigeen onmoontlik is 

om te weet waar hy in die gevolglike chaos staan, sodat mense mekaar 
dan nie sal verstaan nie. Hierdie maatreël sal ons op 'n ander manier dien, 
nl. om in alle partye onmin te saai, om alle gesamentlike magte te ontwrig 

wat nog onwillig is om aan ons toe te gee, en om enige soort persoonlike 
ondernemingsgees wat in enige mate ons saak kan belemmer, te 

ontmoedig. 
Daar is niks gevaarliker as persoonlike ondernemingsgees nie; as daar 

genialiteit by is, kan sodanige ondernemingsgees meer skade doen as wat 
deur miljoene mense tussen wie ons onmin gesaai het, gedoen kan word. 
Ons moet Goyim-gemeenskappe se opvoeding so lei dat wanneer hulle 

ookal op 'n saak afkom wat ondernemingsgees vereis, hulle hul hande in 
desperate hulpeloosheid sal laat sak. 

Die spanning wat uit vryheid van optrede ontstaan, tap die kragte 
wanneer 'n ander se vryheid van optrede teëgekom word. Uit hierdie 
botsing volg ernstige morele skokke, ontnugterings en mislukkings. 

D.m.v. al hierdie metodes sal ons die Goyim so aftakel dat hulle verplig 
sal wees om internasionale mag van so'n aard aan ons aan te bied, dat dit 

ons in staat sal stel om sonder enige geweld alle state in die wêreld se 
staatsmag geleidelik te absorbeer en 'n Superregering te vorm. 
 

In plaas van vandag se heersers, sal ons 'n skrikbewind instel, wat die 
Superregering-Administrasie genoem sal word. 

Sy hande sal soos knypers in alle rigtings uitreik en sy organisasie sal 
sulke ontsaglike afmetings hê dat dit nie kan misluk om al die wêreld se 
nasies te onderdruk nie. 

 



PROTOKOL 6 
OORNAME-TEGNIEK 

____________________________________________________ 
 

Monopolieë: van hulle hang die Goyim se voorspoed af. Die neem van die 
land uit die aristokrasie se hande. Handel, nywerheid en spekulasie. 
Luuksheid. Styg van lone en toename in prys van basies noodsaaklike 

artikels. Anargie en dronkenskap. Geheime betekenis van ekonomiese 
teorieë se propaganda. 

____________________________________________________ 
 
Ons sal binnekort yslike monopolieë begin vestig, opgaardamme van 

kolossale rykdomme, waarvan selfs groot Goyim fortuine tot so'n mate 
afhanklik sal wees dat hulle, tesame met die state se krediet, op die dag 

na die politieke ineenstorting ten gronde sal gaan... dié van u hier 
teenwoordig wat ekonome is, stel u net voor wat hierdie kombinasie se 
gewigtigheid is! 

 
Ons moet op elke moontlike manier ons Superregering se belangrikheid 

ontwikkel, deur dit voor te stel as almal wat vrywillig aan ons onderdanig 
is se beskermer en weldoener. 

 
Die Goyim se aristokrasie as politieke mag, is dood - ons hoef dit nie in 
aanmerking te neem nie; maar as grondbesitters kan hulle steeds vir ons 

skadelik wees omdat hulle as sodanig selfvoorsienend is. 
Dis vir ons dus noodsaaklik om, teen watter koste ookal, hulle hul grond 

te ontneem. 
Hierdie doel sal die beste bereik word deur laste op grondbesit te verhoog 
- deur grond met skulde te belaai. 

Hierdie maatreëls sal grondbesit beteuel en dit in 'n toestand van gedweë 
en onvoorwaardelike onderwerping hou. 

Die Goyim se aristokrasie, erflik nie in staat om met min tevrede te wees 
nie, sal spoedig opvlam en uitbrand. 
 

Terselfdertyd moet ons handel en nywerheid intensief begunstig, maar 
eerste en belangrikste, voorkeur gee aan spekulasie, wat vir nywerheid 'n 

teëwig voorsien: afwesigheid van spekulatiewe nywerheid sal kapitaal in 
privaat hande vermeerder en dien om landbou te herstel deur die grond 
van skuld aan banke te bevry. 

 
Wat ons wil hê, is dat nywerheid beide arbeid en kapitaal van die grond af 

moet dreineer en d.m.v. spekulasie al die wereld se geld in ons hande 
moet oordra en daardeur die ganse Goyim in die proletariaat se geledere 
gooi. Dan sal die Goyim voor ons neerbuig, al is dit om geen ander rede 

nie as om die reg om te bestaan te verkry. 
 

Om die Goyim se nywerheid se ruïnering te voltooi, sal ons spekulasie 
steun met die weelde wat ons onder die Goyim ontwikkel het, daardie 
gulsige aanvraag vir luuksheid wat besig is om alles in te sluk. 

 
Ons sal loonskale verhoog, wat vir die werkers egter geen voordeel sal 

bring nie, want ons sal terselfdertyd 'n verhoging in pryse van basiese 



lewens-noodsaaklikhede voortbring, terwyl ons beweer dat dit volg uit 
verswakking van landbou en beesteelt; ons sal verder produksie-bronne 

op slinkse en diepgaande wyse ondermyn, deur werkers aan 
wetteloosheid en dronkenskap gewoond te maak en daarmee saam 

volledige maatreëls tref om al die Goyim se ontwikkelde mense van die 
aarde af uit te roei. 
 

Om te verseker dat dinge se ware betekenis die Goyim nie voor die regte 
tyd opval nie, sal ons dit agter 'n beweerde brandende begeerte om die 

werkersklasse en politieke ekonomie se groot beginsels te dien verberg, 
waaroor ons ekonomiese teorieë energieke propaganda maak. 
 



PROTOKOL 7 
OORLOë WêRELDWYD 

____________________________________________________ 
 

Die wapenwedloop se doel. Wêreldwye opstandigheid, onenigheid en 
vyandigheid. Stuit van die Goyim se teenstand deur oorloë en 'n 
universele oorlog. Geheimhouding beteken sukses in politiek. Die pers en 

openbare mening. Amerika, Sjina en Japan se kanonne. 
____________________________________________________ 

 
Vermeerdering van bewapening, vergroting van polisiemagte; is alles 
noodsaaklik vir die voornoemde planne se voltooiing. 

Wat ons moet regkry is dat, in alle wêreldstate behalwe onsself, net die 
proletariaat se gepeupel, 'n paar miljoenêrs getrou aan ons belange, 

polisie en soldate moet wees. 
Reg deur die hele Europa, en d.m.v. betrekkings met Europa, in ander 
vastelande ook, moet ons opstande, onenigheid en onrus skep. Daarmee 

verkry ons 'n dubbele voordeel: 
In die eerste plek hou ons al die lande in toom, want hulle weet goed dat 

ons die mag het om, wanneer ons wil, onluste te veroorsaak of orde te 
herstel. Al hierdie lande is gewoond om in ons 'n onmisbare mag te sien 

wat dwang kan uitoefen. 
In die tweede plek sal ons, deur ons intriges, al die draadjies koek wat 
ons in al die state se kabinette ingeweef het d.m.v. politiek, ekonomiese 

verdrae of lening verpligtings. 
Ten einde hierin te slaag, moet ons groot slinksheid en skerpsinnigheid 

gedurende onderhandelings en ooreenkomste aan die dag lê, maar wat dit 
wat die "amptelike taal" genoem word betref, sal ons by die 
teenoorgestelde taktiek hou en die masker van eerlikheid en 

toegeeflikheid opsit. 
Op hierdie wyse sal die Goyim se volke en regerings, wat ons geleer het 

om net na die buitekant te kyk van wat ons ookal aan hulle voorlê, nog 
steeds aanhou om ons as die mens se weldoeners en verlossers te 
aanvaar. 

Ons moet in 'n posisie wees om teen elke daad van teenstand teen ons op 
te tree deur oorlog tussen ons teenstander en sy bure. Sou daardie bure 

egter ook probeer om gesamentlik teen ons op te tree, moet ons 
weerstand bied d.m.v. 'n algemene oorlog. 
 

Die hooffaktor vir sukses in die politiek is geheimhouding van 
ondernemings: die woord moenie met die diplomaat se dade ooreenstem 

nie. 
Ons moet die Goyim se regerings verplig om in ons algemene plan, wat 
alreeds voltooiing  nader, se rigting op te tree deur wat ons as openbare 

mening sal voorhou, in die geheim deur ons voorgesê d.m.v. die sg. 
"Groot  Mag": die Pers, wat buiten 'n paar uitsonderings wat buite 

rekening gelaat kan word, reeds heeltemal in ons hande is. 
 
Kortliks, om ons stelsel om Europa se regerings in toom te hou op te som, 

as ons vir die moontlikheid van 'n algemene opstand teen ons toelaat, sal 
ons, deur terroristepogings met Amerika of Sjina of Japan se kanonne, 

ons mag aan een van hulle en aan almal demonstreer. 



 
PROTOKOL 8 

OORGANGSREGERING 
____________________________________________________ 

 
Twyfelagtige gebruik van juridiese regte. Die Vrymesselary-direktoraat se 
helpers. Spesiale skole en super-opvoedkundige opleiding. Ekonome en 

miljoenêrs. Aan wie om verantwoordelike regeringsposte toe te vertrou. 
____________________________________________________ 

 
Ons moet onsself bewapen met al die wapens wat ons teenstanders teen 
ons mag gebruik. Ons moet die fynste skakerings van uitdrukking en 

netelige punte in wetlike regverdiging se woordeboek ken, vir daardie 
gevalle waar ons oordele sal moet vel wat buitengewoon vermetel en 

onregverdig mag lyk, want dis belangrik dat hierdie besluite in 
uitdrukkings voorgelê word wat sal lyk na die mees verhewe morele 
beginsels, in wetlike vorm gegiet. 

 
Ons direktoraat moet homself omring met al dié beskawing waarin hy 

moet werk se kragte, skrywers, praktiese juriste, administrateurs, 
diplomate en uiteindelik, persone voorberei deur 'n spesiale super-

opvoedkundige opleiding in ons spesiale skole. Hierdie persone sal van al 
die sosiale struktuur se geheime kennis hê, hulle sal al die tale ken wat 
deur politieke alfabette en woorde saamgestel kan word; hulle sal insig 

verkry van die hele sagte kant van die mens se natuur met al sy gevoelige 
snare waarop hulle sal moet speel. 

Hierdie snare is die vorm waarin die Goyim se verstand gegiet is, hul 
neigings, tekortkomings, gebreke en eienskappe, klasse en 
lewensomstandighede se  eienaardighede. 

Dis onnodig om te sê dat die gesag waarvan ek praat se talentvolle 
helpers nie uit die Goyim, wat gewoond is om hul administratiewe werk uit 

te voer sonder om die moeite te doen om na te dink watter doel dit dien 
of waarvoor dit nodig is, geneem sal word nie. Die Goyim se 
administrasiehoofde teken vorms sonder om hulle te lees en lewer diens 

óf vir betaling, óf uit ambisie. 
 

Ons sal ons regering met 'n hele wêreld vol ekonome omring. Dis die rede 
waarom ekonomiese wetenskappe die onderrig wat aan Jode gegee word 
se hoofonderwerp vorm. 

Rondom ons sal ook 'n hele konstellasie van bankiers, nyweraars, 
kapitaliste en - die hoofsaak - miljoenêrs wees, omdat in wese alles deur 

die vraagstuk van syfers bepaal sal word. 
 
'n Tyd lank, totdat dit nie meer enige risiko sal inhou om verantwoordelike 

poste in ons state aan ons mede-Jode toe te vertrou nie, sal ons hulle in 
persone se hande plaas wie se verlede en reputasie sodanig is dat tussen 

hulle en die volk 'n afgrond lê, persone wat, in geval van 
ongehoorsaamheid aan ons opdragte, kriminele klagtes in die gesig sal 
moet staar of verdwyn - om hulle ons belange te laat beskerm tot hul 

laaste asem. 
 



 
PROTOKOL 9 

HEROPVOEDING 
____________________________________________________ 

                                                  
Toepassing van vrymesselaarsbeginsels in die heropvoeding van volke. 
Vrymesselaars se wagwoord. Anti-Semitisme se betekenis. Diktatorskap 

van vrymesselary. Terreur. Wie vrymesselary se knegte is. Betekenis van 
die Goyim-state se "heldersiende" en "blinde" magte. Omgang tussen 

owerheid en gepeupel. Liberalisme se bandeloosheid. Oorname van 
opvoeding en opleiding. Vals teorieë. Vertolking van wette. Ondergrondse 
stelsels (stedelike stelsels). 

____________________________________________________ 
 

In ons beginsels se toepassing, laat ons aandag gee aan die mense in wie 
se land julle leef en optree se aard; 'n algemene, identiese toepassing 
daarvan, tot tyd en wyl die volk heropgevoed is volgens ons patroon, kan 

nie sukses hê nie. Maar deur hul toepassing versigtig te benader sal julle 
sien dat nie 'n dekade sal verbygaan nie voordat die hardnekkigste 

karakter sal verander en ons 'n nuwe volk sal voeg by dié se geledere wat 
reeds deur ons onderdruk is. 

 
Die liberalis se woorde, wat in effek ons Vrymesselaarswagwoord se 
woorde is, nl. "Vryheid, gelykheid, broederskap", wanneer ons in ons 

koninkryk inkom, sal ons verander in woorde wat nie meer 'n wagwoord is 
nie, maar net 'n uitdrukking van idealisme, nl. "die reg van vryheid, die 

plig van gelykheid, die ideaal van broederskap". Dit is hoe ons dit sal stel 
- en so sal ons die bul by die horings pak... De facto het ons reeds elke 
soort regering behalwe ons eie soort uitgewis, hoewel de jure daar nog 'n 

goeie aantal van hulle oorbly. Deesdae, as enige state teen ons 
protesteer, is dit net pro forma volgens ons diskresie en deur ons gelei, 

want hul antisemitisme is vir ons onmisbaar vir die bestuur van ons 
mindere broers. Ek sal nie op verdere verduidelikings ingaan nie, want 
hierdie saak het reeds die onderwerp van herhaalde besprekings onder 

ons gevorm. 
 

Vir ons is daar geen beperkings om ons optrede se reikwydte te beperk 
nie. Ons superregering bestaan in buiteregtelike toestande, wat in die 
aanvaarde terminologie beskryf word deur die energieke en kragtige 

woord - Diktatorskap. 
 

Ek is in 'n posisie om julle met 'n skoon gewete te vertel dat ons, die 
wetgewers, op die regte tyd oordeel en vonnis sal vel, ons sal doodslaan 
en spaar, ons, as hoof van al ons troepe, sit in die leier se perd se saal. 

Ons heers deur die mag van ons wil, want in ons hande is die brokstukke 
van 'n eens magtige party wat nou deur ons verslaan is. Die wapens in 

ons hande is onbegrensde ambisie, brandende vraatsigheid, genadelose 
wraak, haat en kwaadwilligheid. 
 

Uit ons kom die alles-inswelgende terreur voort. Ons het persone van alle 
menings en leerstellings in diens, elke soort herlewende monargiste, 

opswepers, sosialiste, kommuniste en utopiese dromers. Ons het hulle 



almal vir die taak ingespan: elkeen van hulle, vir sy eie rekening, breek 
verder aan gesag se laaste oorblyfsels en streef om alle gevestigde vorms 

van orde omver te gooi. Deur hierdie dade word al die state gemartel; 
hulle vermaan tot kalmte, is gereed om alles vir vrede op te offer: maar 

ons sal hulle nie vrede gee nie totdat hulle ons internasionale 
Superregering erken, en met onderdanigheid. 
 

Die volke het 'n geskree aangehef oor die noodsaaklikheid om die 
vraagstuk van sosialisme d.m.v. 'n internasionale ooreenkoms te skik. 

Verdeling in breukpartye het hulle in ons hande oorgelewer, want om met 
stryd voort te gaan moet 'n mens geld hê en die geld is alles in ons 
hande. 

 
Ons mag rede hê om 'n eenheid tussen Goy-konings op hul trone se 

"heldersiende" mag en die Goy- gepeupel se "blinde" mag te vrees, maar 
ons het al die nodige maatreëls teen so'n moontlikheid getref: Tussen die 
een en die ander mag het ons 'n skans in die vorm van 'n gemeenskaplike 

vrees tussen hulle opgerig. 
Op hierdie wyse bly die volk se blinde mag ons steun. 

Ons en ons alleen, sal hulle van 'n leier voorsien en hulle natuurlik op die 
pad na ons doelwit lei. 

 
Om te verseker dat die blinde gepeupel homself nie van ons leidende 
hand bevry nie, moet ons elke nou en dan in noue omgang daarmee tree, 

indien nie werklik persoonlik nie, in elk geval dan deur sommige van ons 
mees betroubare broers. 

Wanneer ons as die enigste gesag erken word, sal ons op die markpleine 
persoonlik met die volk praat en hulle oor politieke vraagstukke op 'n 
wyse onderrig wat hulle in die rigting wat ons pas sal stuur. 

 
Wie gaan kontroleer wat in dorpskole geleer word? Maar wat 'n gesant 

van die regering of 'n koning op sy troon self mag sê, kan nie anders as 
om onmiddellik aan die hele staat bekend te word nie, want dit sal deur 
die volk se stem rondgestrooi word. 

 
Om nie die Goyim se instellings voor die tyd uit te wis nie, het ons net 

saggies en met fyngevoeligheid druk op hulle geplaas en beheer gekry oor 
die kragte wat hul instellings in beweging sit. 
Hierdie kragte lê in 'n streng, maar regverdige sin vir orde. 

Ons het hulle vervang met liberalisme se chaotiese losbandigheid. 
Ons het 'n hand in wetsadministrasie gekry, in verkiesings se bestuur, die 

pers, persoonlike vryheid, maar hoofsaaklik in opvoeding en opleiding as 
'n vrye bestaan se hoekstene. Ons het die Goyim se jeug om die bos 
gelei, verwar en gekorrupteer deur hulle in beginsels en teorieë op te 

voed wat aan ons bekend is as vals, hoewel ons dit by hulle ingeskerp het. 
 

Bo die bestaande wette, sonder om hulle grootliks te wysig en deur hulle 
net in teenstrydige vertolkings te verdraai, het ons iets groots m.b.t. 
resultate opgerig. 

Hierdie resultate het uitdrukking gevind, eerstens in die feit dat die 
vertolkings die wette verberg het. Daarna het hulle  die wette geheel en al 

vir die regerings se oë verberg, omdat dit onmoontlik geword het om 



enigiets van wetgewing se gekoekte web uit te maak. Dit is die teorie van 
arbitrasie se oorsprong. 

 
Julle mag sê dat die Goyim, wapens in die hand, teen ons sal opstaan as 

hulle raai wat aangaan voor die tyd kom; maar in die Weste het ons 
hierteen gesorg vir 'n maneuvrering van sulke weersinwekkende terreur 
dat die sterkste harte sal terugdeins - die stedelike ondergrondse stelsels, 

daardie geheime ondergrondse strukture wat, voor die tyd kom, onder 
alle leiersfigure ingegrawe sal word en van waar hulle vernietig sal word, 

saam met al hul organisasies en geheime dokumente. 
 
                            



PROTOKOL 10 
VOORBEREIDING VAN MAGSOORNAME. 

____________________________________________________ 
 

Uiterlike voorkoms in die politiek. Skurkagtigheid se "genialiteit". Wat 'n 
vrymesselaars staatsgreep beloof. Algemene stemreg. Selfbelang. 
Vrymesselary se leiers. Instellings en hul funksies. Liberalisme se gif. 

Konstitusie - 'n leerskool vir partygeskille. Era van Republieke. Presidente 
- vrymesselary se marionette. Presidente se verantwoordelikheid. Rol 

gespeel deur Kamer van Afgevaardigdes en President (mense met 
geraamte in die kas). Vrymesselary - die wetgewende mag. Nuwe 
Republikeinse konstitusie. Oorgang na vrymesselaars se 

"alleenheerskappy". Oomblik vir "die hele wêreld se heer" se proklamasie. 
Inenting van siektes en ander slinkshede van vrymesselary. 

____________________________________________________ 
 
Vandag begin ek met 'n herhaling van wat ek tevore gesê het, en versoek 

julle om in gedagte te hou dat regerings en volke tevrede is met uiterlike 
voorkoms in die politiek. Hoe sal die Goyim nogal dinge se onderliggende 

betekenis agterkom as hulle verteenwoordigers die beste van hul energie 
gebruik om die lewe te geniet? 

 
Dis vir ons beleid van die grootste belang om van hierdie besonderheid 
kennis te neem; dit sal ons help in ons besluite oor verdeling van gesag, 

vryheid van spraak, vryheid van die pers, van godsdiens (geloof), die wet 
van assosiasie, gelykheid voor die reg, onaantasbaarheid van eiendom en 

woning, belasting (die gedagte van versteekte belastings), wette se 
refleksmag. 
Al hierdie vraagstukke is van so'n aard dat hulle nie direk en openlik voor 

die volk aangeroer behoort te word nie. In gevalle waar dit onvermydelik 
is om hulle aan te roer, moet hulle nie kategories genoem word nie; daar 

moet slegs verklaar word, sonder uiteensetting in besonderhede, dat die 
hedendaagse reg se beginsels deur ons erken word. 
 

Die rede om in hierdie opsig stil te bly, is dat deur nie 'n beginsel te noem 
nie, ons onsself vryheid van optrede toelaat, om dit of dat weg te laat 

sonder om aandag te trek; as almal kategories genoem is, sou almal lyk 
asof hul reeds gegee is. 
 

Die gepeupel vertroetel 'n spesiale voorliefde en respek vir politieke mag 
se genieë en aanvaar al hul dade van geweld met die bewonderende 

reaksie: "Skurkagtig, wel ja, dis skurkagtig, maar dis slim!...'n kunsgreep 
as jy wil, maar hoe kunstig gespeel, hoe groots gedoen, sulke brutale 
astrantheid!" 

 
Ons reken daarop om alle nasies te betrek by die taak om die nuwe 

fundamentele struktuur op te rig waarvoor ons die projek opgestel het. Dit 
is waarom dit, allereers, vir ons onontbeerlik is om onsself te bewapen en 
om in onsself daardie absolute, roekelose astrantheid en onweerstaanbare 

mag van die gees op te gaar, wat in die persoon van ons aktiewe werkers 
alle hindernisse op ons weg sal afbreek. 

 



Wanneer ons ons staatsgreep uitgevoer het, sal ons aan die onderskeie 
volke sê: "Alles het vreeslik sleg verloop, almal is uitgeput deur lyding. 

Ons is besig om julle foltering se oorsake te vernietig - nasionaliteite, 
grense, verskille in muntstelsels. Julle is natuurlik vry om vonnis oor ons 

uit te spreek, maar kan dit miskien 'n regverdige een wees as julle dit 
bevestig voor julle enige ondersoek gedoen het van wat ons julle 
aanbied?"...Dan sal die gepeupel ons ophemel en ons op die hande dra in 

'n eenstemmige triomf van hoop en verwagting. 
 

Stemreg, wat ons die instrument gemaak het wat ons op die wêreld se 
troon sal plaas deurdat ons selfs lede van die menseras se kleinste 
eenhede leer om te stem d.m.v. vergaderings en ooreenkomste van 

groepe, sal dan sy doel gedien het en sal dan vir die laaste keer sy rol 
speel deur 'n eenparige begeerte om ons van nader te leer ken, eerder as 

om ons te veroordeel. Om dit te verseker, moet ons almal laat stem, 
sonder onderskeid van klasse en kwalifikasies, om 'n absolute 
meerderheid vas te stel, wat nie van die geleerde besitters-klasse verkry 

kan word nie. 
 

Op hierdie wyse, deur by almal 'n waan van belangrikheid in te prent, sal 
ons onder die Goyim die gesin se belangrikheid en sy opvoedkundige 

waarde vernietig en die moontlikheid verwyder dat individualistiese geeste 
afsplits, want die gepeupel, deur ons gehanteer, sal hulle nie na die 
voorgrond laat tree nie en hulle ook nie aanhoor nie. Hulle is gewoond om 

net na ons, wat hulle vir gehoorsaamheid en aandag betaal, te luister. 
 

Op hierdie wyse sal ons 'n blinde, sterk mag skep, wat nooit in  'n posisie 
sal wees om in enige rigting te beweeg sonder leiding van ons agente wat 
ons as die gepeupel se leiers aangestel het nie. Die volk sal hulle aan 

hierdie bewind onderwerp, want hulle sal weet dat hul verdienste, 
gratifikasies en ontvangs van allerlei soorte voordele van hierdie leiers sal 

afhang. 
 
'n Regering skema moet klaargemaak van een brein kom, want dit sal 

nooit ferm beklink word as dit toegelaat word om in baie se gedagtes in 
brokstukke opgedeel te word nie. Dit is dus vir ons toelaatbaar om van die 

skema van aksie kennis te hê, maar nie om dit te bespreek en sodoende 
sy kunstigheid te versteur, sy samestellende dele se onderlinge 
afhanklikheid, die geheime betekenis van elke klousule se aanwendbare 

krag nie. 
Om 'n taak van hierdie aard te bespreek en wysigings daarin aan te bring 

deur veelvuldige stemmery, is om al die redenerings en misverstande wat 
nie geslaag het om die diepte en ineenskakeling van sy gekonkel te peil 
nie, se stempel daarop af te druk. Ons wil hê dat ons skemas kragtig en 

paslik saamgevoeg sal wees. Daarom moet ons nie ons gids se geniale 
werk na die gepeupel se slagtande slinger nie, of selfs na 'n uitgesoekte 

groep nie. 
 
Hierdie skemas sal die bestaande instellings nie nou al omkeer nie. Hulle 

sal net veranderings in hul ekonomieë teweegbring en gevolglik in hul 
vooruitgang se hele saamgestelde beweging, wat sodoende volgens 

riglyne wat in ons skemas neergelê is gerig sal word. 



Onder verskeie name bestaan in alle lande min of meer dieselfde ding. 
Verteenwoordiging, Ministerie, Senaat, Staatsraad, Wetgewende en 

Uitvoerende korps. 
Dis vir my nie nodig om aan julle die onderlinge verband van die 

instellings se meganisme te verduidelik nie, want julle is van al daardie 
dinge bewus; neem net van die feit kennis dat elkeen van die 
bogenoemde instellings ooreenstem met een of ander belangrike staats-

funksie. Ek wil graag opmerk dat ek die woord "belangrik" nie op die 
instelling nie, maar op die funksie toepas, dit is dus nie die instellings wat 

belangrik is nie, maar hulle funksies. 
 
Hierdie instellings het tussen hulle al die regerings-funksies verdeel: 

administratief, wetgewend, uitvoerend; dus werk hulle soos die organe in 
die menslike liggaam. As ons een deel in die staat se masjinerie beseer, 

word die hele staat siek, soos die menslike liggaam en... sal sterf. Toe ons 
in die staats-organisme liberalisme se gif ingevoer het, het sy hele  
politieke aangesig 'n verandering ondergaan.  

State is deur 'n dodelike siekte neergetrek - bloedvergifting. Al wat oorbly 
is om hul doodsworsteling se einde af te wag. 

 
Liberalisme het konstitusionele state voortgebring, wat die plek  geneem 

het van wat die Goyim se enigste beveiliging was, naamlik 
alleenheerskappy; en 'n konstitusie, soos julle goed weet, is niks anders 
as 'n leerskool vir onenigheid, misverstande, twiste, geskille, vrugtelose 

party-agitasies, party grille - kortom, 'n leerskool vir alles wat dien om die 
staat se optredes se persoonlikheid te vernietig. 

 
Die verhoog vir praatsessies het, nie minder effektief as die pers nie, 
regeerders tot traagheid en magteloosheid verdoem, en hulle daardeur 

onbruikbaar en oorbodig gemaak, en juis daarom is hulle in baie lande 
afgesit. Dit was toe dat die era van Republieke 'n moontlikheid geword het 

wat verwerklik kon word; en dit was toe dat ons die heerser met 'n 
karikatuur van 'n regering vervang het - deur 'n president uit die 
gepeupel, vanuit die midde van ons marionetwesens, ons slawe. Dit was 

die basis van die myn wat ons onder die Goy-volke gelê het. 
 

In die nabye toekoms sal ons presidente se verantwoordelikhede vasstel. 
Teen daardie tyd sal ons in 'n posisie wees om geen ag te slaan op die 
metodes vir die deurvoer van sake waarvoor ons onpersoonlike marionet 

verantwoordelik sal wees nie. Wat gee ons om as diegene wat na mag 
streef se geledere uitgedun word, as daar 'n dooiepunt ontstaan weens die 

onmoontlikheid om presidente te vind, 'n dooiepunt wat die land finaal sal 
disorganiseer? 
 

Om te verseker dat ons skema hierdie resultaat voortbring, sal ons 
verkiesings reël in die guns van presidente wat in hul verlede een of ander 

duistere, onontdekte skandvlek, een of ander geraamte in die kas het - 
dan sal hulle betroubare agente vir ons planne se volvoering wees, 
enersyds uit vrees vir openbaringe en andersyds uit gretigheid om dit te 

behou wat elkeen wat mag verwerf het begeer, nl. die voorregte, voordele 
en eer verbonde aan die amp van president. 

 



Die kamer van afgevaardigdes sal presidente beskerm en verkies, maar 
ons sal hulle die reg ontneem om nuwe wette voor te stel, of veranderings 

aan bestaandes te maak, want hierdie reg sal ons gee aan die 
verantwoordelike president, 'n marionet in ons hande. 

 
Natuurlik sal die president se gesag 'n teiken vir elke moontlike vorm van 
aanval word, maar ons sal hom van 'n wyse van selfverdediging voorsien 

deur die reg van appél tot die volk, vir die volk se beslissing oor hul 
verteenwoordigers se koppe, dis te sê, 'n apél tot daardie selfde blinde 

slaaf van ons - die meerderheid van die gepeupel. 
 
Onafhanklik hiervan, sal ons die President voorsien van die reg  om 'n 

staat van oorlog te verklaar.   
Ons sal hierdie laaste reg verdedig op grond daarvan dat die president, as 

hoof van die land se hele weermag, bevel daaroor mag voer as dit nodig 
sou wees vir die nuwe Republikeinse konstitusie se verdediging, aangesien 
die reg om dit te verdedig aan hom sal behoort as hierdie konstitusie se 

verantwoordelike verteenwoordiger. 
 

Dis maklik om te verstaan dat in hierdie stand van sake, die heiligdom se 
sleutel in ons hande sal lê, en niemand behalwe ons sal wetgewing se 

mag meer beheer nie. Daarbenewens sal ons, met die nuwe republikeinse 
konstitusie se instelling, die reg om opheldering oor regeringsmaatreëls te 
mag vra van die Kamer wegneem onder voorwendsel van bewaring van 

politieke geheimhouding. 
Verder sal ons, volgens die nuwe konstitusie, die aantal 

verteenwoordigers tot 'n minimum verminder, en daardeur politieke 
geesdrif en geesdrif vir die politiek in verhouding verminder. 
As hulle egter in vlamme sou uitbars, wat ons beswaarlik te wagte kan 

wees, sal ons hulle selfs in so'n geringe saak uitskakel m.b.v. 'n roerende 
beroep op en 'n verwysing na die meerderheid van die hele volk... 

 
Aanstelling van die kamer en die senaat se presidente en vise-presidente 
sal van die president afhang. In plaas van deurlopende Parlement sessies, 

sal ons hul sittings tot 'n paar maande verminder. Verder sal die 
president, as hoof van die uitvoerende gesag, die reg hê om die 

parlement op te roep of te ontbind, en in lg. geval, om 'n sameroeping 
van 'n nuwe parlementêre vergadering se datum uit te stel. 
 

Om te verseker dat al hierdie dade, in wese onwettig, se gevolge egter nie 
te gou vir ons planne op die verantwoordelikheid wat ons aan die 

president gegee het sou val nie, sal ons die hoër administrasie se 
ministers en ander amptenare aanpor om sy reëlings te ontwyk deur 
maatreëls van hul eie te tref, waarvoor hulle die sondebokke gemaak sal 

word in sy plek... 
Ons beveel in besonder aan dat hierdie rol aan die Senaat, die Staatsraad, 

of die Raad van Ministers gegee word om te speel, maar nie aan 'n enkele 
amptenaar nie. 
 

Die President sal na ons goeddunke sodanige van die bestaande wette wat 
verskillend vertolk kan word se sin vertolk: hy sal hulle verder tot niet 

maak as ons aan hom die noodsaaklikheid daarvoor aandui. 



Daarbenewens, sal hy die reg hê om tydelike wette voor te stel, selfs 
nuwe afwykings in die regering se konstitusionele werking, met as 

voorwendsel, vir beide die een en die ander, dat die staat se hoogste 
welvaart dit vereis. 

 
Deur sulke maatreëls sal ons die mag kry om, bietjie vir bietjie, 
stapsgewys alles te kan vernietig wat ons aan die begin, by ons regte se 

aanvaarding, verplig is om in state se konstitusies in te voeg, om vir 
oorgang na 'n onopsigtelike afskaffing van elke soort konstitusie voor te 

berei, en dan het die tyd gekom om elke regeringsvorm in ons despotisme 
te verander. 
 

Erkenning van ons despoot mag ook voor die konstitusie se vernietiging 
kom; die oomblik vir hierdie erkenning sal kom as die volke, uiters 

vermoei deur hul regeerders se onreëlmatighede en onbevoegdheid - 'n 
saak wat ons sal reël - sal uitroep: "Weg met hulle en gee ons een koning 
oor die hele aarde, wat ons sal verenig en tweedrag se oorsake, nl. 

grense, nasionaliteite, godsdienste, staatskulde, sal uitwis, wat ons die 
vrede en rus sal gee wat ons nie onder ons regeerders en 

verteenwoordigers kan kry nie." 
 

Julle weet egter self goed genoeg dat, om die uitspreek van sulke wense 
deur alle nasies moontlik te maak, dit gebiedend noodsaaklik is om volke 
se verhouding met hul regerings in alle lande te versteur, om sodoende 

die mensdom totaal te vermoei met tweedrag, haat, stryd, jaloesie, en 
selfs deur marteling, hongersnood, inenting van siektes en armoede te 

gebruik, sodat die Goyim geen ander uitweg sien as om in ons volkome 
heerskappy in geld en alle ander dinge skuiling te soek. 
As ons die wêreld se nasies egter 'n blaaskans gee, is dit baie 

onwaarskynlik dat die oomblik waarop ons wag ooit sal aanbreek. 
 



PROTOKOL 11 
DIE TOTALITêRE STAAT 

____________________________________________________ 
 

Die nuwe konstitusie se program. Afskaffing van mense se regte. Sekere 
besonderhede van die voorgestelde rewolusie. Die Goyim: 'n trop skape. 
Geheime vrymesselary en sy "vertoon"- losies. 

____________________________________________________ 
 

Die Staatsraad was as't ware die regeerder se gesag se nadruklike 
betuiging: dit sal as die Wetgewende Liggaam se "vertoon" deel, die 
regeerder se wette en verordeninge se redaksionele komitee genoem kan 

word. 
 

Dit is dan die nuwe konstitusie se program. Ons sal Wet,  Reg en 
Geregtigheid daarstel, (1) in vermomming van voorstelle aan die 
Wetgewende Liggaam, (2) deur die President se verordeninge onder 

dekmantel van algemene regulasies, van die Senaat se bevele, die 
Staatsraad se besluite onder dekmantel van ministeriële bevele en (3) 

ingeval 'n geskikte geleentheid sou opduik - in die vorm van 'n rewolusie 
in die staat. 

 
Siende dat ons die modus agendi (ons plan se ontwikkeling) min of meer 
vasgestel het, sal ons onsself besig hou met besonderhede van daardie 

kombinasies waardeur ons die rewolusie in die staat se masjinerie in die 
rigting reeds aangedui nog moet voltooi. 

Met hierdie kombinasies bedoel ek pers-vryheid, reg van assosiasie, 
vryheid van gewete, die stembeginsel en baie ander wat vir altyd uit die 
mens se geheue moet verdwyn, of 'n radikale wysiging moet ondergaan 

die dag na die nuwe konstitusie se afkondiging. Dis net op daardie 
oomblik dat ons in staat sal wees om al ons bevele tegelyk aan te kondig, 

want daarna sal elke opvallende wysiging gevaarlik wees om die volgende 
redes: As hierdie  wysiging met growwe strengheid en in die sin van 
onderdrukkende beperkings ingevoer word, mag dit tot 'n gevoel van 

wanhoop lei, veroorsaak deur vrees vir nuwe wysigings in dieselfde 
rigting; as, aan die ander kant, dit in 'n sin van verdere vergunnings 

aangebring word, sal gesê word dat ons ons eie foute ingesien het en dit 
sal ons gesag se onfeilbaarheid se aansien vernietig, of anders sal gesê 
word dat ons geskrik het en verplig is om 'n toegeeflike houding in te 

neem, waarvoor ons geen dank sal kry nie, want daar sal aanvaar word 
dat ons daartoe verplig is. Beide is skadelik vir die nuwe konstitusie se 

aansien. 
Wat ons wil hê is dat, van sy bekendmaking se eerste oomblik af, terwyl 
die wêreld se volke nog deur die rewolusie se voldonge feit verbysterd is, 

nog in 'n toestand van vrees en onsekerheid, hulle eens en vir altyd moet 
besef dat ons so sterk, so onoorwinlik, so in oormaat met mag vervul is, 

dat ons hulle in geen opsig in aanmerking sal neem nie. 
Terwyl ons ver verwyder is van hulle opinies of wense, is ons in staat om 
met onweerstaanbare mag alle uitdrukking of openbaring daarvan op elke 

oomblik en plek dood te druk; dat ons meteens alles geneem het wat ons 
wou hê en in geen omstandighede mag met hulle sal deel nie...Dan sal 



hulle in vrees en bewing hul oë vir alles sluit en tevrede wees om die 
einde van alles af te wag. 

 
Die Goyim is 'n trop skape en ons is hul wolwe, en weet julle wat gebeur 

as die wolwe die trop in die hande kry?... 
Daar is nog 'n rede waarom hulle hul oë sal sluit: want ons sal aanhou om 
hulle te belowe om al hul vryhede wat ons weggeneem het terug te gee, 

so gou as ons die vyande van vrede gesmoor het en alle partye getem 
het.... 

Dis nie die moeite werd om enigiets te sê oor hoe lank hulle in afwagting 
gehou sal word vir hulle vryhede se herstel nie. 
 

Vir watter doel het ons dan hierdie hele beleid uitgevind en dit in die Goy 
se gedagtes ingewerk sonder om hulle enige kans te gee om sy 

onderliggende betekenis te ondersoek? Waarvoor inderdaad, as dit nie is 
om, met 'n ompad, dit te verkry wat vir ons verstrooide stam 
onbereikbaar is op die reguit pad nie? 

 
Dit is wat vir ons organisasie van geheime vrymesselary as basis gedien 

het, wat nie bekend is aan, en waarvan die doelwitte nie eers so veel as 
vermoed word deur hierdie Goy-diere nie, wat ons na vrymesselarylosies 

se "vertoon" leer aangetrek het om stof in hul kamerade se oë te skop. 
 
God het aan ons, sy uitverkore volk, die gawe van verstrooiing toegestaan 

en hieruit, wat in alle oë lyk na ons swakheid, het al ons krag voortgekom 
wat ons nou voor die drempel van heerskappy oor die hele wêreld gebring 

het. Daar bly nou nie meer baie vir ons oor om op die fondament wat ons 
gelê het op te bou nie. 
 



PROTOKOL 12 
BEHEER OOR DIE PERS 

____________________________________________________ 
 

Vrymesselary se vertolking van die woord "vryheid". Die pers se toekoms 
in die vrymesselaarskoninkryk. Beheer van die pers. Korrespondensie-
agentskappe. Wat is vooruitgang soos verstaan deur vrymesselary? Meer 

oor die pers. Vrymesselary se soort solidariteit in vandag se pers. Die 
opwekking van "openbare" eise in die provinsies. Onfeilbaarheid van die 

nuwe regime. 
____________________________________________________ 
 

Die woord "vryheid", wat op verskeie maniere vertolk kan word, definieër 
ons soos volg:- 

Vryheid is die reg om dit te doen wat die wet toelaat. 
 
Hierdie vertolking van die woord sal op die regte tyd ons saak bevoordeel, 

want alle vryheid sal sodoende in ons hande wees, aangesien die wette 
net dit sal afskaf of skep wat volgens die voornoemde program vir ons 

wenslik is. 
 

Ons sal op die volgende wyse met die pers handel: 
Wat is die rol wat die pers vandag speel? Dit dien om daardie drifte wat 
vir ons doel nodig is, op te rui en te laat ontvlam, of anders dien dit 

partye se selfsugtige doelwitte. 
Dis dikwels sinloos, onbillik en vals, en die meerderheid van die publiek 

het nie die geringste benul watter doel die pers eintlik dien nie. Ons sal dit 
opsaal en met 'n stang ry, dit streng beteuel. Ons sal ook dieselfde met al 
die drukpers se produksies doen, want watter sin het dit om van die pers 

se aanvalle ontslae te raak as ons teikens vir pamflette en boeke bly? 
Die opbrengs van publisiteit, deesdae 'n bron van groot uitgawes weens 

sensuur se noodsaaklikheid, sal ons in 'n besonder voordelige bron van 
inkomste vir ons staat verander: ons sal 'n spesiale seëlbelasting daarop 
hef en deposito's vereis as waarborg bedrag voor enige pers-orgaan se 

vestiging, of 'n drukkery toegelaat word. Hulle sal ons regering dan teen 
enige soort aanval van die pers se kant af moet waarborg. Vir enige 

poging om ons aan te val, as dit nog moontlik sou wees, sal ons op 
genadelose wyse boetes oplê. Sulke maatreëls soos seëlreg, deposito's 
van waarborg bedrae en boetes verkry deur hierdie deposito's, sal 'n 

yslike inkomste vir die regering inbring. 
 

Dis waar dat partyorgane mag besluit om, ter wille van publisiteit, nie 
onkoste te ontsien nie, maar ons sal diesulkes die swye oplê na die 
tweede aanval op ons. Niemand sal strafloos 'n vinger op ons regering se 

onfeilbaarheid se stralekrans lê nie. Die voorwendsel om enige publikasie 
stop te sit, sal die sg. pleidooi wees dat dit openbare mening sonder rede 

of regverdiging oprui. 
 
Neem asseblief kennis dat, tussen die wat aanvalle op ons onderneem, 

ook organe sal wees wat ons gevestig het. Hulle sal egter net punte 
aanval wat ons voorbestem het om te wysig. Nie 'n enkele aankondiging 

sal die publiek bereik sonder ons beheer nie. Ons het dit selfs nou al 



bereik, aangesien alle nuus-items deur 'n paar agentskappe ontvang word 
in wie se kantore hulle uit alle wêrelddele gefokus word. Hierdie 

agentskappe sal dan reeds geheel en al ons s'n wees en sal publisiteit gee 
aan net dit wat ons hulle voorsê. 

 
As ons dit nou al reggekry het om tot so'n mate van Goy-gemeenskappe 
se gedagtes besit te neem dat hulle almal as't ware deur daardie brille wat 

ons op hulle neuse sit se gekleurde glase na wêreldgebeure kyk: as daar 
nou al nie 'n enkele staat is waar daar enige versperrings vir ons is om tot 

wat Goy-onnoselheid staatsgeheime noem toegelaat te word nie: wat sal 
ons posisie wees as ons die wêreld se erkende opperhere is, in die 
persoon van ons koning van die hele wêreld...? 

 
Laat ons terugkeer na die drukpers se toekoms. Elkeen  wat graag 'n 

uitgewer, bibliotekaris, of drukker wil wees, sal verplig wees om hom van 
die diploma te voorsien wat daarvoor ingestel is, waarop daar, in geval 
van enige fout, dadelik beslag gelê sal word. Met sulke maatreëls sal die 

instrument van denke 'n opvoedingsmiddel in die regering se hande word, 
wat nie meer die nasie se gepeupel sal laat weglei met sypaaie en 

denkbeelde oor vooruitgang se seëninge nie. 
Is daar enigeen van ons wat nie weet dat hierdie skim-seëninge direkte 

paaie na dwase verbeeldingsvlugte is nie, wat geboorte gee aan mense se 
wettelose verhoudings onder hulself en teenoor gesag, want vooruitgang, 
of liewer, die idee van vooruitgang, was opvattinge oor elke soort 

emansipasie se oorsprong, maar het nie daarin geslaag om sy grense vas 
te stel nie... 

Alle sg. liberaliste is anargiste, indien nie in werklikheid nie, dan in elk 
geval in hul denke. Hulle jag elkeen na vryheid se  skimme en verval 
uitsluitlik in losbandigheid, dit is, in die wetteloosheid van protes ter wille 

van protes. 
 

Ons beskou nou die tydskrifpers. Ons sal seëlbelasting en deposito's van 
waarborg bedrae daarop lê soos op alle gedrukte materiaal en boeke van 
minder as 30 velle sal dubbel betaal. Ons sal hulle as pamflette beskou, 

om enersyds die aantal tydskrifte te verminder, wat die ergste vorm van 
gedrukte gif is, en andersyds sodat hierdie maatreël skrywers tot sulke 

lang artikels sal verplig dat hulle min gelees sal word, veral omdat hulle 
duur sal wees. Terselfdertyd sal dit wat ons self publiseer om geestelike 
ontwikkeling in die rigting te beïnvloed wat tot ons voordeel bepaal is, 

goedkoop wees en gretiglik gelees word. 
 

Die belasting sal flou literêre ambisies binne perke bring en 
onderhewigheid aan boetes sal literêre mense van ons afhanklik maak. As 
ons enige persone sou teëkom wat teen ons wil skryf, sal hulle niemand 

vind wat gretig sal wees om hul produksies te druk nie. Voor hy enige 
produksie vir publikasie in druk aanvaar, sal die uitgewer of drukker vir 

toestemming om dit te doen by die owerhede aansoek moet doen. So sal 
ons voor die tyd van alle kunsgrepe wat teen ons voorberei word weet en 
hulle verydel deur bo hulle uit te blink met vooraf verduidelikings oor die 

behandelde onderwerp. 
 



Literatuur en joernalistiek is twee van die belangrikste opvoedingsmagte. 
Daarom sal ons regering die meeste dagblaaie se besitter word. Dit sal die 

private pers se skadelike invloede neutraliseer en ons in besit stel van 
geweldige invloed op openbare mening...As ons 'n permit vir tien koerante 

toestaan, sal ons self dertig stig en so voort in dieselfde verhouding. Die 
publiek moet dit egter op geen manier vermoed nie. Om hierdie rede sal 
alle blaaie wat ons publiseer die indruk skep dat hulle ook die mees 

teengestelde menings en neigings verteenwoordig. Daardeur skep hulle 
vertroue in ons en bring ons niksvermoedende opponente na ons toe oor, 

wat sodoende in ons sal vasloop en skadeloos gestel word. 
In die voorste geledere sal organe van 'n amptelike aard staan. Hulle sal 
altyd oor ons belange wagstaan en derhalwe sal hul invloed in vergelyking 

met die ander onbeduidend wees. 
In die tweede gelid sal die half-amptelike organe wees, wie se rol dit sal 

wees om loues en onverskilliges te trek. 
In die derde gelid sal ons ons eie oënskynlike opposisie opstel, wat in ten 
minste een van sy organe dit sal aanbied wat na wesentlike teenstand 

teen ons lyk. Ons werklik oortuigde, ware opponente, sal hierdie 
gesimuleerde opposisie as hul eie aanvaar en hul planne aan ons 

openbaar. 
 

Ons koerante sal elke moontlike faset en voorkoms weerspieël: 
aristokraties, republikeins, rewolusionêr, selfs anargisties - natuurlik vir so 
lank as die konstitusie bestaan...Soos die Indiese afgod Vishnu, sal hulle 

'n honderd hande hê en elkeen van hulle 'n vinger op enige sektor van die 
openbare mening hê soos nodig. Wanneer 'n pols versnel, sal hierdie 

hande mening in ons doelwitte se rigting lei, want 'n opgewonde pasiënt 
verloor al sy onderskeidingsvermoë en gee maklik aan suggestie toe. 
Daardie dwase wat sal dink dat hulle 'n koerant uit hul eie kamp se 

mening herhaal, sal ons mening, of enige mening wat vir ons wenslik mag 
voorkom herhaal. In die ydel geloof dat hulle hul party se organe volg, sal 

hulle in werklikheid die banier volg wat ons vir hulle omhoog hou. 
 
Om ons koerantmag in hierdie sin te rig, moet ons in hierdie saak se 

organisasie spesiale en versigtige noukeurigheid aan die dag lê. 
Onder die titel van Sentrale Departement van die  Pers, sal ons literêre 

byeenkomste instel waar ons agente bevele  en wagwoorde vir die dag sal 
uitreik sonder om aandag te trek. Deur bespreking en weerlegging, maar 
altyd oppervlakkig en sonder om die saak se wese aan te raak, sal ons 

organe volhou om skadugeveg-salvo's met amptelike koerante te wissel, 
met die uitsluitlike doel, telkens as dit natuurlik tot ons voordeel is, om 

ons geleentheid te gee om onsself meer volledig uit te druk as wat uit die 
staanspoor met amptelike aankondigings gedoen kan word. 
 

Hierdie aanvalle op ons sal natuurlik ook 'n ander doel dien, nl. om te 
verseker dat ons onderdane oortuig kan wees van volle vryheid van 

spraak se bestaan en so ons agente geleentheid gee om te bevestig dat 
alle organe wat ons opponeer leë lawaaimakers is, aangesien hulle nie in 
staat is om enige grondige besware teen ons bevele te vind nie. 

 
Organisasie metodes soos hierdie, onwaarneembaar vir die openbare oog 

maar absoluut seker, is die beste plan om die publiek se aandag en 



vertroue suksesvol na die regering se kant toe oor te bring. Te danke aan 
metodes soos hierdie, sal ons in 'n posisie wees om, soos van tyd tot tyd 

nodig mag wees, die openbare mening te prikkel of kalmeer m.b.t. 
politieke vraagstukke, om oor te haal of te verwar. Ons sal eers die 

waarheid druk, dan leuens, feite of hul teenstellings, na gelang hulle goed 
of sleg ontvang mag word, terwyl ons altyd baie versigtig ons grond toets 
voor ons daarop trap... 

Ons sal, weens die genoemde metodes om met die pers te handel, van 'n 
sege oor ons opponente seker wees, aangesien hulle nie enige pers 

organe tot hul beskikking sal hê waarin hulle volle en finale uitdrukking 
aan hul sienings kan gee nie. Ons sal nie eers nodig hê om hulle te weerlê 
nie, behalwe baie oppervlakkig. 

Proefskote soos hierdie, in 'n noodgeval deur ons in die derde gelid van 
die pers gevuur, sal ons energiek in ons half-amptelike organe weerlê. 

Selfs vandag al, om net die Franse pers te neem, is daar vorms van 
solidariteit wat met vrymesselaars s'n ooreenkom, waar volgens 
wagwoord opgetree word: alle pers organe is deur proffesionele 

geheimhouding saamgebind; soos vanouds se waarsêers, sal nie een van 
hulle sy inligtingsbronne se geheim weggee nie behalwe as dit ons 

voorneme is om dit aan te kondig. 
 

Nie een joernalis sal dit waag om hierdie geheim te verraai nie, want nie 
een van hulle word ooit toegelaat om joernalistiek te beoefen tensy daar 
in sy verlede een of ander skandelike sweer of iets dergeliks is nie. Hierdie 

swere sal in so'n geval onmiddellik onthul word. Solank hulle enkeles se 
geheim bly, trek die joernalis se prestige die meerderheid in die land aan - 

die gepeupel volg agter hom aan met geesdrif. 
 
Ons berekenings word in besonder op die provinsies gerig. Dis vir ons 

onontbeerlik om die verwagtinge en drifte daar te laat ontvlam, waarmee 
ons op enige oomblik op die hoofstede kan toeslaan en ons sal dit aan die 

hoofstede voorhou, dat wat hier tot uitdrukking kom, die provinsies se 
onafhanklike verwagtinge en aandrang is. Die bron daarvan sal natuurlik 
altyd dieselfde wees - ons s'n. 

 
Wat ons nodig het is dat, tot tyd en wyl ons volledig oor die mag beskik, 

die hoofstede sal vind dat hulle deur die nasie se provinsiale mening 
gesmoor word, d.i. deur 'n meerderheid soos deur ons agente-netwerk 
gereël. 

Vir ons doel is dit noodsaaklik dat die hoofstede op die sielkundige 
oomblik nie in 'n posisie sal wees om 'n voldonge feit te bespreek nie, vir 

die eenvoudige rede, indien vir geen ander nie, dat dit deur 
meerderheidsmening in die provinsies aanvaar is. 
 

Wanneer ons in die nuwe regime se tydvak is, voor oorgang na dié van 
ons volle heerskappy se aanvaarding, moet ons geen pers onthullings van 

enige vorm van openbare oneerlikheid beken nie; dis nodig dat aan die 
nuwe regime gedink moet word as dat hulle almal so perfek tevrede 
gestel het dat selfs misdaad verdwyn het...gevalle van misdadigheid sal 

net aan hul slagoffers en toevallige getuies bekend bly; niks meer nie. 
 

                          



PROTOKOL 13 
AANDAGAFLEIERS 

____________________________________________________ 
 

Nood aan daaglikse brood. Politieke vraagstukke. Vraagstukke i.v.m. 
nywerheid. Vermaak. Volkspolisie. "Waarheid is een". Die groot probleme. 
____________________________________________________ 

 
Die nood vir daaglikse brood dwing die Goyim om stilswye te bewaar en 

ons gedweë dienaars te wees. 
Agente wat ons pers vanuit die Goyim in diens neem, sal op ons bevele 
enigiets bespreek wat vir ons ongerieflik is om direk in amptelike 

dokumente uit te reik.  
 

Ons sal intussen, stilletjies in die lawaai van die bespreking wat so 
uitgelok is, eenvoudig vat en wegdra, sulke maatreëls tref en deurvoer as 
wat ons wil en hulle dan aan die publiek as 'n voldonge feit aanbied. 

Niemand sal dit waag om 'n afgehandelde saak se herroeping te eis nie, 
des te meer aangesien dit as 'n verbetering voorgestel sal word...Die pers  

sal onmiddellik die gedagterigting na nuwe vraagstukke aflei (het ons nie 
mense opgelei om voortdurend iets nuuts te soek nie?). Daardie breinlose 

uitdelers van fortuine sal hulself in besprekings van hierdie nuwe 
vraagstukke werp. Dis hulle wat nie eers nou in staat is om te begryp dat 
hulle nie die geringste begrip het oor die sake wat hulle onderneem om te 

bespreek nie. Vraagstukke van politiek is onbereikbaar vir enigeen, 
behalwe vir diegene wat dit reeds vir baie eeue gerig het, die skeppers. 

 
Uit dit alles sal julle sien dat ons deur die gepeupel se mening te verkry, 
net ons masjinerie se werking vergemaklik. Julle mag opmerk dat dit nie 

vir aksies is nie, maar  vir woorde wat ons oor hierdie of daardie 
vraagstuk gebruik, dat dit lyk asof ons instemming soek. Ons is 

voortdurend besig om in die openbaar te verklaar dat ons in al ons 
ondernemings gerig word deur die hoop, verbind aan die oortuiging, dat 
ons die algemene belang dien. 

 
Om mense wat te lastig mag wees se aandag van besprekings oor 

politieke vraagstukke af te trek, lê ons nou dit wat ons beweer nuwe 
politieke vraagstukke is voor, nl. nywerheids-vraagstukke. Laat hulle 
hulself in hierdie sfeer maar mal praat! Die gepeupel stem in om onaktief 

te bly, om te rus van wat hulle as 'n politieke aktiwiteit beskou, (waarin 
ons hulle opgelei het om hulle te gebruik as 'n manier om Goy-regerings 

te bestry) maar net op voorwaarde van die vind van nuwe 
werkgeleenthede, waarin ons aan hulle iets voorskryf wat na dieselfde 
politieke doel lyk. 

Om te verseker dat die massas self nie raai wat hulle besig is om te doen 
nie, lei ons hulle aandag verder af met vermaak, spele, tydverdrywe, 

drifte, volkspaleise (hoer- en dobbelhuise) ...Binnekort sal ons deur die 
pers kompetisies in kuns en alle soorte sport begin voorstel: hierdie 
belangstellings sal finaal hul aandag aflei van vraagstukke waarin ons 

gedwonge voel om hulle te opponeer. 
 



Terwyl die mense meer en meer uit die gewoonte kom om na te dink en 
eie opinies te vorm, sal hulle in dieselfde trant as ons begin praat, want 

net ons sal nuwe gedagterigtings aan hulle bied... natuurlik deur sulke 
persone wat nie van solidariteit met ons verdink word nie. 

 
Die rol gespeel deur liberales, utopiese dromers, sal finaal uitgespeel wees 
wanneer ons regering erken word. 

Tot daardie tyd toe sal hulle voortgaan om vir ons goeie diens te lewer. 
Daarom  sal ons voortgaan om hul denke te rig op alle soorte ydele 

opvattings oor fantastiese hersenskimmige teorieë, nuut en blykbaar 
progresief: want het ons nie met totale sukses die Goyim se breinlose 
koppe deur vooruitgang laat draai nie, tot daar tussen die Goyim nie een 

verstand is wat in staat is om te sien dat onder hierdie woord 'n afwyking 
van die waarheid lê in alle gevalle waar dit nie 'n vraagstuk van materiële 

uitvindings is nie, want waarheid is een en daar is geen plek vir 
vooruitgang  daarin nie. Vooruitgang, soos 'n bedrieglike idee, dien om 
waarheid te verduister sodat niemand dit moet ken nie, behalwe ons, God 

se Uitverkorenes, die oppassers daarvan. 
 

Wanneer ons in ons koninkryk kom, sal ons sprekers groot probleme wat 
die mensdom onderstebo gekeer het uiteensit om dit aan die einde onder 

ons heilsame heerskappy te bring. 
Wie sal dan ooit vermoed dat ons al hierdie volke vir die toneel afgerig het 
volgens 'n politieke plan wat niemand in die verloop van baie eeue so veel 

as geraai het nie?... 
 

                          



PROTOKOL 14 
AANSLAG OP GODSDIENS 

____________________________________________________ 
 

Vernietiging van bestaande godsdienste en vervanging daarvan met 
Moses se godsdiens. Die toekoms se godsdiens. Toekomstige slawerny 
toestande. Ontoeganklikheid van kennis aangaande die godsdiens van die 

toekoms. Pornografie en gedrukte materiaal van die toekoms. 
____________________________________________________ 

 
Wanneer ons in ons koninkryk kom, sal dit vir ons onwenslik wees as 
enige ander godsdiens buiten ons eie sou bestaan, van die een God aan 

wie ons bestemming verbind is deur ons posisie as die Uitverkore Volk en 
deur wie ons eie lotsbestemming met die wêreld se lotsbestemming 

verenig is. Ons moet dus alle ander vorms van geloof wegvee. 
As dit geboorte gee aan die ateïste wat ons vandag sien, sal dit as bloot 'n 
oorgangstadium nie met ons sienings inmeng nie, maar dien as 

waarskuwing vir daardie geslagte wat na ons prediking van Moses se 
godsdiens sal luister wat, deur sy stabiele en deeglik uiteengesette stelsel, 

alle volke in die wêreld tot onderdanigheid aan ons gebring het. Daarin sal 
ons sy mistieke reg beklemtoon waarop, soos ons sal beweer, al sy 

opvoedingskrag gegrond is...Dan sal ons by elke moontlike geleentheid 
artikels publiseer waarin ons vergelykings tussen ons heilsame 
heerskappy en dié van vergange tydperke sal tref. Die seëninge van rus 

en kalmte, hoewel dit kalmte is wat voortgebring is deur eeue van 
agitasie, sal die voordele waarop ons wys in hoër reliëf stel. Ons sal die 

Goyim-regerings se foute uitbeeld in die helderste skakerings. Ons sal 
so'n afgryse daarvan inplant, dat die volke kalmte in 'n staat van slawerny 
sal verkies bo daardie regte van bluf-vryheid wat die mensdom gefolter 

het en die wesentlike bronne van menslike bestaan uitgeput het, bronne 
wat uitgebuit is deur 'n skare skurkagtige avonturiers wat nie weet wat 

hulle doen nie...Nuttelose veranderings van regeringsvorms waartoe ons 
die Goyim aangehits het toe ons hul staatstrukture ondermyn het, sal die 
volke teen daardie tyd so vermoei het dat hulle sal verkies om enigiets 

onder ons te verduur, eerder as om die risiko te loop om weer al die 
agitasies en ellendes te verduur waardeur hulle gegaan het. 

 
Terselfdertyd sal ons nie nalaat nie om die Goy-regerings se historiese 
foute te benadruk, wat die mensdom vir so baie eeue gefolter het deur hul 

onvermoë om alles te verstaan wat die ware heil van die mensdom behels 
in hul gejaag na fantastiese skemas van sosiale seëninge. Hulle het nooit 

opgemerk dat hierdie skemas telkens 'n slegter en nooit 'n beter toestand 
van universele verhoudings voortgebring het nie, die basis van menslike 
lewenswyse... 

 
Ons beginsels en metodes se volle mag lê in die feit dat ons hulle sal 

voorlê en uitlê as 'n skitterende kontras met die dooie en ontbinde ou 
orde van dinge in die sosiale lewe. Ons filosowe sal al die verskeie Goyim 
gelowe se tekortkominge bespreek, maar niemand sal ooit ons geloof uit 

sy ware oogpunt onder bespreking bring nie, aangesien niemand dit ten 
volle sal leer word nie, behalwe ons eie mense, wat dit nooit sal waag om 

sy geheime te verraai nie. 



 
In lande wat as progressief en verlig bekend is, het ons 'n sinlose, vuil, 

afskuwelike literatuur geskep. Vir 'n tyd na ons magsoorname sal ons 
voortgaan om die bestaan daarvan aan te moedig, om 'n betekenisvolle 

agtergrond te voorsien in teenstelling met die toesprake en die 
partyprogram, wat deur ons verhewe instansies versprei sal word. 
Ons wyse manne, opgelei om die Goyim se leiers te word, sal toesprake, 

projekte, verhandelings en artikels saamstel wat ons sal gebruik om die 
Goyim se denke te beïnvloed en hulle tot so'n begrip en sulke vorms van 

kennis te lei as wat ons bepaal het. 
 
                          



PROTOKOL 15 
WêRELDREWOLUSIE, VRYMESSELARY EN WETSTOEPASSING. 

____________________________________________________ 
 

Een-dag staatsgreep (rewolusie) oor die hele wêreld. Teregstellings. 
Toekomstige lot van Goyim vrymesselaars. Geheimsinnigheid van gesag. 
Vermenigvuldiging van vrymesselaars- losies. Sentrale regerende raad 

van vrymesselaar ouderlinge. Die "Azev-taktieke". Vrymesselaars as leier 
en gids van alle geheime organisasies. Betekenisvolheid van openbare 

toejuiging. Gemeenskaplikheid. Slagoffers. Teregstelling van 
vrymesselaars. Val van die wette en gesag. Ons posisie as die uitverkore 
volk. Bondigheid en helderheid van die toekomstige koninkryk se wette. 

Gehoorsaamheid aan bevele. Maatreëls teen misbruik van gesag. 
Strafheid van boetes. Ouderdomsbeperking van regters. Regters en 

owerhede se liberalisme. Die hele wêreld se geld. Absolutisme van 
vrymesselary. Apélreg. Patriargale "buitevoorkoms" van die toekomstige 
heerser se mag. Die reg van die sterke as een en enigste reg. Die koning 

van Israel, patriarg van die hele wêreld. 
____________________________________________________ 

 
Wanneer ons uiteindelik definitief in ons koninkryk kom m.b.v. 

staatsgrepe wat oral vir dieselfde dag voorberei is, nadat alle bestaande 
regeringsvorms se waardeloosheid definitief erken is (en nie 'n bietjie tyd 
sal verbygaan voor dit gebeur nie, miskien 'n hele eeu) sal ons dit ons 

taak maak om toe te sien dat dinge soos sameswerings nie meer sal 
bestaan nie. Met hierdie doel voor oë, sal ons almal wat wapens (in die 

hand) opneem om ons koms in ons koninkryk teen te staan sonder 
genade doodslaan. Elke nuwe soort instelling van enigiets soos 'n geheime 
organisasie sal ook met die dood gestraf word; dié van hulle wat nou 

bestaan en aan ons bekend is, ons dien en ons gedien het, sal ons ontbind 
en verban na kontinente ver van Europa af. Ons sal op dieselfde wyse 

handel met daardie Goy-vrymesselaars wat te veel weet, dié van hulle 
wat ons om een of ander rede oorsien, sal voortdurend in vrees vir 
verbanning gehou word. Ons sal 'n wet uitvaardig wat alle oud lede van 

geheime organisasies onderhewig sal maak aan verbanning uit Europa as 
ons regeringsentrum. Ons regering se besluite sal finaal wees, sonder 

appél. 
In die goy-gemeenskappe, waarin ons onmin en protestantisme geplant 
en diep gewortel het, is die enigste moontlike manier om orde te herstel 

die gebruik van genadelose maatreëls wat die owerheid se direkte mag 
demonstreer: geen notisie moet van slagoffers wat val geneem word nie, 

hulle ly vir die toekomstige welstand. Bereiking van daardie welstand, 
selfs ten koste van opofferings, is die plig van enige soort regering wat as 
regverdiging vir sy bestaan, nie slegs sy voorregte nie, maar ook sy 

verpligtinge erken. 
 

Die hoofwaarborg vir standvastigheid van regering is om mag se 
stralekroon te bevestig, en hierdie stralekroon word net bereik deur so'n 
majestueuse onwrikbaarheid van mag as wat op sy aangesig die embleme 

van onaantasbaarheid uit mistieke beweegredes dra - uit God se keuse. 
So was die Russiese outokrasie tot onlangs die een en enigste vyand wat 

ons in die wêreld gehad het, sonder om die pousdom in te reken. 



 
Hou die voorbeeld in gedagte toe Italië, deurdrenk met bloed, nooit 'n 

haar van Sulla wat daardie bloed vergiet het aangeraak het nie: Sulla het 
vir sy mag 'n verheerliking in die volk se oë geniet, hoewel hy hulle 

uitmekaar geskeur het. Sy onverskrokke terugkeer na Italie het hom 
egter met onaantasbaarheid omring. Die volk lê nie 'n vinger op hom wat 
hulle deur sy waaghalsigheid en geesteskrag hipnotiseer nie. 

Intussen egter, tot ons in ons koninkryk kom, sal ons op die stroomop 
manier optree: ons sal vrymesselaarslosies skep en vermenigvuldig in alle 

lande van die wêreld en almal in hulle opneem wat prominent is in 
openbare aktiwiteit, of moontlik mag word, want in hierdie losies sal ons 
ons belangrikste inligtingsdiens en invloedsmiddele hê. Ons sal al hierdie 

losies onder een sentrale administrasie bring, wat slegs aan ons bekend 
sal wees en aan alle ander absoluut onbekend, saamgestel uit ons 

geleerde ouderlinge. Die losies sal hulle verteenwoordigers hê, wat sal 
dien om die bogenoemde administrasie van vrymesselary af te skerm, en 
uit wie die wagwoord en program sal voortkom.  

In hierdie losies sal ons die knoop wat alle rewolusionêre en  liberale 
elemente saambind vasmaak. Hulle sal uit alle strata van die gemeenskap 

saamgestel word. 
 Die mees geheime politieke sameswerings sal aan ons bekend wees en 

sal in ons leidende hande wees op dieselfde dag dat hulle gesmee is. 
Onder hierdie losies se lede sal byna al die internasionale en nasionale 
polisie se agente wees, aangesien hulle diens vir ons onvervangbaar is in 

die opsig dat die polisie in 'n posisie is om nie net hulle eie besondere 
maatreëls teen weerspanniges te gebruik nie, maar ook om ons aktiwiteite 

af te skerm en dekmantels vir misnoegdheid te voorsien ens. 
 
Die soort mense wat die graagste by geheime organisasies aansluit, is die 

wat deur bedrog probeer bestaan, eersugtiges, en in die algemeen meesal 
ligsinnige mense met wie ons geen probleem sal hê om hulle te gebruik 

om die masjien wat ons uitgedink het se meganisme op te wen nie. 
 
As hierdie wêreld onrustig word, is die betekenis daarvan dat ons dit moes 

oprui om sy te groot solidariteit op te breek. As 'n sameswering egter in 
sy midde sou ontstaan, sal een van ons mees vertroude knegte aan die 

hoof van daardie sameswering wees. 
 
Dis natuurlik dat ons en geen ander nie, vrymesselary- aktiwiteite behoort 

te lei, want ons weet waarheen ons lei, ons ken die finale doelwit van elke 
vorm van aktiwiteit, terwyl die Goyim van niks kennis dra nie, nie eers 

van optrede se onmiddellike effek nie. Hulle plaas gewoonlik die 
momentele oorweging van hul eiewaan se bevrediging voorop, sonder om 
eens op te merk dat ons aktiwiteite se eintlike oorsprong nooit aan hulle 

inisiatief te danke is nie, maar aan ons prikkeling van hul denke... 
 

Die Goyim sluit uit nuuskierigheid by die losies aan, of met die hoop dat 
hulle daardeur 'n happie van die openbare koek kan kry, en ander weer 
om 'n gehoor in die openbaar te kry vir hul onuitvoerbare en ongegronde 

hersenskimme: hulle dors na die emosie van sukses en applous, waarvoor 
ons besonder vrygewig is. 

 



Die rede waarom ons egter vir hulle hierdie sukses bewerkstellig, is om 
gebruik te maak van die hoë dunk van hulself wat deur hulle sukses 

veroorsaak is, want dit maak hul onbewustelik ontvanklik om ons 
suggesties in te neem sonder om op hulle hoede te wees daarvoor, in hul 

volslae selfvertroue dat dit hulle eie onfeilbaarheid is wat uitdrukking gee 
aan hul eie gedagtes en dat dit vir hulle onmoontlik is om dit van ander te 
leen... Jy kan jou nie verbeel tot watter mate die wysste van die Goyim 

tot 'n staat van onbewustelike naïwiteit gebring kan word deur hulle 
verwaandheid nie, en hoe maklik dit terselfdertyd is om hulle hul moed te 

laat verloor deur die geringste mislukking, hoewel dit niks meer is as om 
die applous wat hulle geniet het te laat ophou nie, en om hulle af te bring 
na 'n slaafse onderwerping ter wille daarvan om 'n hernuwing van sukses 

te verkry...In dieselfde mate as wat ons wysste manne sukses buite 
rekening laat solank hulle net hul planne kan deurvoer, is die Goyim 

bereid om enige planne op te offer solank hulle net sukses kan hê. 
 
Hierdie sielkundige ingesteldheid van hulle vergemaklik materieel die taak 

vir ons om hulle op die regte koers te plaas. Hierdie tiers in voorkoms, het 
skaap siele en die wind waai vryelik deur hul koppe. 

Ons het hulle geleer om die gedagte van individualiteit se inslukking deur 
kollektivisme aan te hang. Hulle het nog nooit dusver, en sal ook nooit die 

verstand hê om daaroor na te dink dat hierdie gedagte 'n duidelike 
skending van die belangrikste natuurwet is nie, wat van die wêreld se 
wesentlike skepping af een ding anders as 'n ander gemaak het, juis met 

die doel om individualiteit in te stel... 
 

As ons in staat was om hulle tot so'n toppunt van onnosele blindheid te 
bring, is dit nie 'n bewys, en 'n verstommende helder bewys, van die 
graad waartoe die Goyim se denke onontwikkel is in vergelyking met ons 

s'n nie? Dit is wat  hoofsaaklik ons sukses waarborg. 
 

Hoe vêrsiende was ons geleerde ouderlinge in vergange tye nie, toe hulle 
gesê het, om 'n ernstige doel te bereik, betaam dit ons nie om enige 
middele te ontsien nie, of om die slagoffers wat vir daardie doel opgeoffer 

was te tel nie... 
Ons het nie die Goy-diere se saad se slagoffers getel nie, hoewel ons baie 

van ons eie ook opgeoffer het, maar daarvoor het ons hulle nou reeds so'n 
posisie op aarde besorg as wat hulle nooit eers kon droom nie. 
Die relatief klein getalle slagoffers uit ons eie geledere het ons 

nasionaliteit van vernietiging bewaar. 
 

Dood is almal se onvermydelike einde. Dis beter om daardie einde vir dié 
wat ons sake belemmer nader te bring as vir onsself, vir hierdie sake se 
stigters. Ons stel vrymesselaars op so'n wyse tereg dat niemand behalwe 

die broederskap ooit 'n vermoede daaroor kan hê nie, nie eers ons 
doodsvonnis se slagoffers self nie. Hulle sterf almal wanneer ons dit vereis 

asof van 'n normale soort siekte... Omdat hulle hiervan bewus is, waag 
selfs die broederskap self nie om te protesteer nie. Deur sulke metodes 
het ons die wesentlike wortel van protes teen ons beskikking uit die 

vrymesselary se midde gepluk. 
 



Terwyl ons liberalisme aan die Goyim preek, hou ons terselfdertyd ons 
volk en ons agente in 'n toestand van onvoorwaardelike onderwerping. 

Onder ons invloed is uitvoering van die Goyim se wette tot 'n minimum 
verminder . 

Die wet se aansien het uitmekaar gebars deur die liberale vertolkings wat 
in hierdie sfeer ingebring is. In die belangrikste en mees fundamentele 
sake  beslis regters soos ons aan hulle dikteer, sien sake in die lig waarin 

ons dit vir die Goyim se administrasie stel, natuurlik deur persone wat ons 
instrumente is, hoewel ons nie lyk asof ons enigiets met hulle in gemeen 

het nie - deur koerantmenings of ander middele... Selfs senatore en die 
hoër administrasie aanvaar ons raadgewinge. 
Die Goyim se suiwer dierlike verstand is nie tot analise en waarneming in 

staat nie, en nog minder om op waarheen 'n sekere manier om 'n vraag te 
stel mag neig bedag te wees. In hierdie verskil in denkvermoë tussen die 

Goyim en onsself, kan die seël van ons posisie as die Uitverkore Volk en 
ons hoër kwaliteit van menswees duidelik onderskei word, in teenstelling 
met die Goyim se dierlike verstand. Hulle oë is oop, maar hulle sien niks 

voor hulle nie en vind niks uit nie (behalwe miskien materiële dinge). 
Hieruit is dit duidelik dat die natuur self ons voorbestem het om die 

wêreld te lei en regeer. Wanneer die tyd vir ons openlike heerskappy 
aanbreek, die tyd om sy seëninge werklikheid te maak, sal ons alle 

wetgewende liggame oormaak. Al ons wette sal kort, duidelik en stabiel 
wees, sonder enige soort vertolkings, sodat enigeen in staat sal wees om 
hulle perfek te ken. Die hoofkenmerk wat reg deur hulle loop, is 

onderwerping aan bevele, en hierdie beginsel sal na 'n grootse hoogte 
gevoer word. Elke misbruik sal dan verdwyn, aangesien almal, tot die 

laagste een, deur die hoër gesag wat ons regering se verteenwoordiger 
het verantwoordelik gehou sal word. Misbruike van mag ondergeskik aan 
die regering, sal so genadeloos gestraf word dat niemand meer gevind sal 

word wat gretig is om eksperimente met hul eie magte te probeer nie. 
 

Ons sal jaloers elke optrede van die administrasie opvolg, waarop die 
staatsmasjinerie se gladde werking reken, want slapheid hierin sal 
slapheid oral voortbring; as waarskuwing en 'n voorbeeld vir ander, sal nie 

'n enkele geval van onwettigheid of magsmisbruik sonder straf gelaat 
word nie. Verberging van skuld, sameswering tussen dié in die 

administrasie se diens; al hierdie soort boosheid sal verdwyn na die eerste 
voorbeelde van swaar straf. 
Ons mag se stralekrans vereis geskikte, dit is, wrede straf vir die 

geringste skending, tot voordeel van sy hoë aansien. dié lyer, hoewel sy 
straf sy oortreding mag oorskry, sal as 'n soldaat gesien word, wat in 

belang van gesag, beginsel en wet op die administratiewe slagveld val, 
wat geeneen van diegene wat die openbare koets se teuels vashou toelaat 
om van die hoofweg na hul eie private paaie af te draai nie. 

Ons regters se teuels sal byvoorbeeld weet dat, wanneer hulle ookal lus 
voel om hulself op dwase genade te beroem, hulle die wet van 

geregtigheid oortree, wat vir die voorbeeldige opvoeding van mense deur 
strawwe vir misstappe ingestel is, nie vir vertoon van die regter se 
geestelike eienskappe nie...dis reg om sulke eienskappe in private lewe te 

vertoon, maar nie in 'n openbare instelling wat 'n opvoedingsbasis van 
menslike lewenswyse is nie. 

 



Ons regspersoneel sal nie bo die ouderdom van 55jr dien nie, eerstens 
omdat ou mans koppiger aan bevooroordeelde menings vashou en minder 

in staat is om hulle aan nuwe rigtings te onderwerp, en tweedens, omdat 
hierdie maatreël ons die moontlikheid sal verskaf om buigsaamheid in die 

omruiling van personeel te verseker, wat sodoende makliker onder ons 
druk sal buig: hy wat sy plek wil behou sal blinde gehoorsaamheid moet 
betoon om dit te verdien. 

In die algemeen sal ons ons regters uit dié verkies wat deeglik verstaan 
dat die rol wat hulle moet speel, is om te straf en wette toe te pas, en nie 

te droom oor die openbaring van liberalisme ten koste van die staat se 
opvoedingskema nie, soos die Goyim hulle vandag voorstel hoe dit moet 
wees... 

Hierdie metode van personeel rondskuif sal dien om ook enige 
groepsolidariteit en samehorigheid van diegene in dieselfde diens 

uitmekaar te laat bars en sal almal aan die regering se belange bind, 
waarvan hulle lot sal afhang. Die jong geslag regters sal opgelei word met 
bepaalde opvattinge betreffende die ontoelaatbaarheid van enige 

misbruike wat ons onderdane se gevestigde orde onder mekaar mag 
versteur. 

 
Vandag skep die Goyim se regters toegewings ten opsigte van elke soort 

misdaad sonder om 'n juiste begrip van hul amp te hê, want hedendaagse 
heersers maak met hul aanstelling van regters nie seker om 'n sin van plig 
en bewustheid van die saak wat van hulle vereis word by hulle in te skerp 

nie. 
 

Soos 'n redelose dier sy kleintjies vrylaat om prooi te soek, so gee die 
Goyim aan hul onderdane plekke vir profyt sonder om te dink om aan 
hulle duidelik te maak vir watter doel so'n plek geskep is. Dit is waarom 

regerings deur hul eie magte geruïneer word, deur hul eie administrasie 
se optredes. 

 
Laat ons uit die voorbeeld van hierdie optredes se resultate weer eens 'n 
les vir ons regering neem. Ons sal liberalisme uitroei uit al ons regering se 

belangrike strategiese poste waarvan onderdane van ons staatstruktuur 
se opleiding afhang. Sulke poste sal uitsluitlik diegene wat ons vir 

administratiewe heerskappy opgelei het toeval. Op die moontlike beswaar 
dat ou dienaars se aftrede die tesourie baie gaan kos, antwoord ek as 
volg: eerstens sal hulle van een of ander private diens in die plek van wat 

hulle verloor het voorsien word, en tweedens moet ek daarop wys dat al 
die wêreld se geld in ons hande gekonsentreer sal wees, gevolglik is dit 

nie ons regering wat uitgawes hoef te vrees nie. 
 
Ons absolutisme sal in alle dinge logies opvolgend wees, en daarom sal 

ons opperste wil in elkeen van sy dekrete gerespekteer en onbetwisbaar 
gehoorsaam word: dit sal alle murmurerings en elke soort ontevredenheid 

ignoreer en tot in die wortel elke soort uitdrukking daarvan in dade deur 
straf van 'n afskrikkende aard vernietig. 
 

Ons sal die reg om vonnisse nietig te verklaar afskaf, wat eksklusief tot 
ons beskikking oorgedra sal word; met die medewete van hom wat 

regeer, want ons moenie die ontstaan van 'n gedagte onder die volk 



toelaat dat daar van regters wat ons aanstel iets soos 'n verkeerde 
beslissing kan wees nie. 

As enigiets van die aard egter sou gebeur, sal ons self die besluit nietig 
verklaar, maar daarmee saam sulke afskrikkende straf op die regter 

toepas weens sy gebrek aan begrip van plig en sy aanstelling se doel, dat 
dit herhaling van sulke gevalle sal voorkom... 
 

Ek herhaal dat in gedagte gehou moet word dat ons elke stap van ons 
administrasie sal ken, wat net vereis dat dit goed dopgehou moet word 

om te verseker dat die volk met ons tevrede sal wees, want hulle het die 
reg om 'n goeie amptenaar van 'n goeie regering te eis. 
 

Ons regering sal 'n patriargale, vaderlike voogdyskap se voorkoms hê, 
soos verpersoonlik in ons heerser. 

Ons eie nasie en ons onderdane sal in sy persoon 'n vader onderskei, wat 
vir elk van hul behoeftes, al hul optredes, elke onderlinge verhouding van 
sy onderdane sal sorg, sowel as hul verhouding tot die heerser. Hulle sal 

dan so deeglik met die gedagte besiel wees dat dit vir hulle onmoontlik sal 
wees om van hierdie voogdyskap en leiding ontslae te raak as hulle in 

stilte en vrede wil leef, dat hulle ons heerser se alleenheerskappy sal 
erken met 'n toewyding wat aan verheerliking grens, veral as hulle oortuig 

word dat diegene wat ons aanstel nie hul eie gesag in syne se plek stel 
nie, maar net sy voorskrifte blindelings uitvoer. 
Hulle sal verheug wees dat ons alles in hul lewens gereguleer het, soos 

wyse ouers wat hul kinders aan plig en onderdanigheid gebonde wil hou, 
want die wêreld se volke, t.o.v. ons staat se geheime, is deur die eeue 

altyd net minderjarige kinders, presies soos hul regerings. 
Soos julle sien, grond ek ons despotisme op reg en plig: die reg om plig 
se uitvoering af te dwing, is 'n regering wat 'n vader vir sy onderdane is 

se direkte verpligting. Dit het die magtige se reg, wat sy reg mag gebruik 
vir die voordeel om die mensdom te rig na daardie orde wat die natuur 

gedefinieer het, nl. gehoorsaamheid. 
 
Alles in die wêreld is in 'n staat van onderdanigheid, indien nie aan die 

mens nie, dan aan omstandighede of eie innerlike karakter, in alle gevalle 
aan dit wat sterker is. En so sal ons dus hierdie sterker een wees ter wille 

van wat goed is. 
Ons is verplig om enkelinge wat 'n verbreking van die gevestigde orde 
begaan sonder aarseling op te offer, want in die afskrikkende straf vir 

boosheid lê 'n groot opvoedkundige voordeel. 
 

Wanneer Israel se koning die kroon wat Europa hom aangebied het op sy 
heilige hoof sit, sal hy die wêreld se Patriarg word. Die onmisbare 
slagoffers wat hy weens hul geskiktheid opoffer, sal nooit die aantal 

slagoffers bereik wat in eeue se verloop opgeoffer is deur die sug na 
grootheid en praal nie, Goy-regerings se wedywering. 

 
Ons Koning sal voortdurend omgang met die volke hê, vir hulle toesprake 
van sy spreekgestoelte af maak, wat deur sy beroemdheid in daardie 

selfde uur oor die hele wêreld versprei sal word. 
 

                          



PROTOKOL 16 
BREINSPOELING 

____________________________________________________ 
 

Universiteite se ontmanning. Vervanging van klassisme. Opleiding en 
beroep. Propagering van "die heerser" se gesag in die skole. Afskaffing 
van vryheid van onderrig. Nuwe teorieë. Afskaffing van selfstandigheid 

van denke. Onderrig deur aanskouingslesse. 
____________________________________________________ 

 
Ten einde alle gesamentlike magte behalwe ons eie se vernietiging teweeg 
te bring, sal ons kollektivisme se eerste stadium ontman; Universiteite, 

deur hulle 'n heropvoeding in 'n nuwe rigting te gee. Hul amptenare en 
professore sal vir hul taak voorberei word deur gedetailleerde, geheime 

aksieprogramme waarvan hulle nie ongestraf sal afwyk nie, nie met een 
jota nie. Hulle sal met spesiale voorsorg aangestel word en sal so geplaas 
wees dat hulle geheel van die regering afhanklik sal wees. 

 
Ons sal staatsreg uit die opleidings-kursus uitsluit en daarby alles wat 

politieke vraagstukke aangaan. Hierdie onderwerpe sal aan 'n paar dosyn 
persone geleer word, wat weens hulle uitstaande vermoëns uit ingelyfdes 

gekies is. Die universiteite moenie meer papbroeke uit hul sale stuur wat 
planne vir 'n konstitusie saamflans nie, soos 'n komedie of 'n tragedie, wat 
hulself besig hou met vraagstukke van beleid waarvoor selfs hul eie 

vaders nooit enige verstandelike krag gehad het nie. Die swak gerigte 
kennis wat 'n groot aantal persone van staatkundige vraagstukke het, 

skep utopiese dromers en swak onderdane, soos julle vir julself uit die 
voorbeeld van die Goyim se algemene opvoeding in hierdie rigting kan 
sien. Ons moet al daardie beginsels wat op so'n briljante wyse hul orde  

opgebreek het in hul opvoeding inbring. Wanneer ons egter in 'n  
gesagsposisie is, sal ons elke soort ontwrigtende vak uit die 

opvoedingskursus verwyder en van die jeug gehoorsame kinders van 
gesag maak, wat hom wat heers liefhet as vrede en rus se steun en hoop. 
 

Klassisme, soos ook enige vorm van studie van die ou geskiedenis, waarin 
daar meer slegte as goeie voorbeelde is, sal ons met bestudering van die 

toekoms se program vervang. 
Ons sal alle feite van vorige eeue wat vir ons onwenslik is uit mense 
heugenis uitwis, en net dit agterlaat wat al die Goyim-regerings se foute 

uitwys. 
Die studie van praktiese lewe, orde se verpligtings, mense se onderlinge 

verhoudings, vermyding van slegte en selfsugtige voorbeelde wat die 
kwaad deur infeksie versprei, en soortgelyke vraagstukke van 'n 
opvoedingsaard, sal in die onderrigprogram se voorgrond staan, wat 

volgens 'n aparte plan vir elke beroep of rang opgestel sal word en op 
generlei wyse die onderrigting veralgemeen nie. Hierdie behandeling van 

die vraagstuk is van besondere belang. 
 
Elke rang moet opgelei word volgens streng bepalings in ooreenstemming 

met sy bestemming en werk in die lewe.  
Die toevallige genie het altyd daarin geslaag en sal dit altyd regkry om in 

ander range in deur te glip, maar dis die perfekste dwaasheid om, ter 



wille van die toevallige genie, onbegaafdes na range te laat vorder wat vir 
hulle vreemd is, en wat sodoende diegene wat deur geboorte of 

dienslewering in daardie range hoort van hul posisies beroof. 
Julle weet self waarin dit alles geëindig het vir die Goyim wat hierdie 

skreiende ongerymdheid toegelaat het. 
 
Om te verseker dat hy wat heers stewig in sy onderdane se hart en 

verstand gesetel sal wees, is dit nodig vir sy optrede se tyd om die hele 
nasie in skole en op markpleine i.v.m. sy betekenis, dade en al sy 

heilsame inisiatiewe te onderrig. 
 
Ons sal elke soort vryheid van onderrig afskaf. Studente van alle 

ouderdomme sal die reg hê om saam met hul ouers in opvoedings-
inrigtings te vergader asof dit 'n klub is: gedurende hierdie samekomste 

op vakansiedae, sal onderwysers voorlees wat as vrye lesings oor 
vraagstukke van menseverhoudings sal deurgaan, van die wette van 
voorbeelde, beperkings wat uit onbewustelike verhoudings gebore word 

en laastens, van die filosofie van nuwe teorieë wat nognie aan die wêreld 
bekend gemaak is nie. 

 
Ons sal hierdie teorieë tot die status van geloof-dogma verhef as 

oorgangs-stadium na ons geloof. 
Met hierdie uiteensetting van ons program van aksie se voltooiing in die 
hede en die toekoms, sal ek hierdie teorieë se beginsels aan u voorhou. 

 
Kortom, terwyl ons deur baie eeue se ondervinding weet dat mense deur 

idees leef en gelei word, dat hierdie idees net met opvoeding se hulp 
voorsien word, wat mense met ewe veel sukses in alle groeistadiums 
indrink, maar natuurlik deur wisselende metodes, sal ons selfstandige 

denke se laaste opflikkering vir ons eie gebruik konfiskeer, wat ons al vir 
'n lang tyd op onderwerpe en idees gerig het wat vir ons bruikbaar sal 

wees. 
Die stelsel om denke te beheer, is reeds aan die werk in sg. 
aanskouingsonderwys, waarvan die doel is om die Goyim in onnankende 

onderdanige diere te verander, wat wag vir dinge om voor hul oë 
aangebied te word sodat hulle 'n begrip daarvan kan vorm...In Frankryk 

het een van ons beste agente, Bourgeois, reeds 'n nuwe onderrig-program 
deur aanskouingslesse bekend gemaak. 
 

                               



PROTOKOL 17 
MISBRUIK VAN GESAG 

____________________________________________________ 
 

Demoralisering van die reg. Invloed van die Goyim se priesterdom. 
Vryheid van gewete. Pouslike hof. Koning van die Jode as Patriarg-pous. 
Hoe om die bestaande kerk te beveg. Funksie van die eietydse pers. 

Organisasie van polisie. Vrywillige polisie. Spioenasie op die patroon van 
Kabal-spioenasie. Misbruike van gesag. 

____________________________________________________ 
 
Die beoefening van Advokaatskap bring koue, wrede, hardnekkige, 

beginsellose mense voort wat in alle sake 'n onpersoonlike, formeel 
wetlike standpunt inneem. Hulle het die ingewortelde gewoonte om elke 

aangeleentheid tot sy waarde vir die verdediging te verwerk, en nie te vra 
of die resultate openbare welsyn bevorder of nie. Hulle weier in die reël 
hoegenaamd nie om enige saak te verdedig nie. Hulle streef na vryspraak 

ten alle koste, kloof hare oor elke onbenullige hefpuntjie van die 
regswetenskap en demoraliseer daardeur die reg. 

 
Om hierdie rede sal ons die regsprofessie binne baie nou grense stel, wat 

dit binne die sfeer van uitvoerende openbare diens sal hou. Advokate, 
soos regters, sal die reg van kommunikasie met die gedingvoerendes 
ontneem word; hulle sal net van die hof sake ontvang en sal dit net deur 

notas uit die verslag en dokumente bestudeer en hulle klante eers 
verdedig nadat hulle in die hof ondervra is oor feite wat aan die lig gekom 

het. Hulle sal 'n honorarium ontvang sonder inagneming van die 
verdediging se kwaliteit. Dit sal hulle slegs verslaggewers oor 
wetsbesigheid in belang van die reg maak, en as teenpool vir die aanklaer 

wat die verslaggewer in die vervolging se belang is; dit sal regsake voor 
die howe verkort. Op hierdie wyse sal 'n praktyk van eerlike, 

onbevooroordeelde verdediging gevestig word, uit oortuiging gevoer en 
nie uit selfbelang nie. Dit sal ook, terloops, die huidige praktyk van 
korrupte kibbelry tussen advokate verwyder, nl. om slegs saam te stem 

om daardie kant wat die meeste betaal te laat wen... 
 

Ons het lank reeds daarvoor gesorg om die Goyim se priesterdom se 
geloofwaardigheid af te takel en daardeur hul sending op aarde te ruïneer, 
wat in hierdie dae nog steeds 'n groot hindernis vir ons kan wees. Dag vir 

dag neem sy invloed op die wêreld se volke af. Vryheid van gewete is oral 
verklaar, sodat net jare ons nou van daardie Christengeloof se totale 

vernietiging skei. Sover dit ander gelowe aangaan, sal ons nog minder 
moeite hê om met hulle te handel, maar dit sal oorhaastig wees om nou 
daarvan te praat. Ons sal prediking en predikers in sulke nou raamwerke 

plaas dat hulle invloed agteruitgang sal toon in verhouding tot hul vorige 
vooruitgang. 

 
Wanneer die tyd aanbreek vir die pouslike hof se vernietiging, sal 'n 
onsigbare hand se vinger die nasies na hierdie hof rig. Wanneer die nasies 

hulle egter op hierdie hof werp, sal ons na vore tree onder die dekmantel 
van hul verdedigers, asof om oormatige bloedvergieting te verhoed. Deur 

hierdie afleiding sal ons in sy wesentlike binnegoed indring, en wees 



verseker dat ons nooit weer sal uitkom voor ons deur hierdie plek se volle 
mag geknaag het nie. 

Die Koning van die Jode sal die Heelal se ware Pous wees, 'n 
internasionale Kerk se patriarg. 

 
In die tussentyd egter, terwyl ons die jeug heropvoed in nuwe tradisionele 
gelowe en daarna in ons s'n, sal ons nie openlik 'n vinger op bestaande 

kerke lê nie, maar ons teen hulle veg deur kritiek wat bereken is om 
skeuring voort te bring... 

 
In die algemeen dan, sal ons eietydse pers voortgaan om staatsake, 
gelowe en die Goyim se onbevoegdheid te veroordeel deur altyd die mees 

beginsellose uitdrukkings te gebruik om op elke moontlike wyse hul 
aansien te verlaag deur metodes wat net deur ons begaafde stam se 

genialiteit beoefen kan word... Ons koninkryk sal versinnebeeld wees deur 
die godheid Vishnu met sy honderd hande; in ons honderd hande sal die 
masjinerie wees wat die veerkrag vir sosiale lewenswyse verskaf. Ons sal 

alles sien sonder bystand van die amptelike polisie wat, in daardie 
omvang van sy regte wat ons vir die Goyim se gebruik uiteengesit het, 

regerings verhinder om te sien. 
 

In ons program sal 1/3 van ons onderdane die res onder toesig hou uit 
pligsbesef, volgens die beginsel van vrywillige diens aan die staat. Dit sal 
dan geen skande wees om 'n spioen en nuusdraer te wees nie, maar 'n 

verdienste; ongegronde beskuldigings sal egter wreed gestraf word, sodat 
daar nie misbruike van hierdie reg mag ontwikkel nie. 

 
Ons agente sal uit hoër sowel as laer range van die gemeenskap geneem 
word, vanuit die administratiewe klas wat hul tyd aan vermaak bestee; 

redakteurs, drukkers en uitgewers, boekverkopers, klerke en 
verkoopsmanne, werksmense, koetsiers, lakeie, ens. Hierdie liggaam, 

sonder regte en nie by magte om op hul eie te handel nie en dus 'n 
polisiemag sonder mag, sal net waarneem en verslag doen. Bevestiging 
van hul verslae en arrestasies sal van 'n verantwoordelike groep opsigters 

van polisiesake afhang, terwyl die eintlike daad van arrestasie deur 
polisiesoldate en munisipale polisie uit-gevoer sal word. Enige persoon 

wat enigiets sien of hoor aangaande politieke vraagstukke en dit nie 
veroordeel nie, sal ook aangekla word van en verantwoordelik gemaak 
word vir verberging, as dit bewys word dat hy aan so'n misdaad skuldig 

is. 
 

Net soos ons broers vandag verplig is om op eie risiko afvalliges uit hulle 
eie familie, of lede wat hulle gesien het enigiets in stryd met ons geheime 
Verbond doen aan die Verbond te verklap, net so sal dit in ons koninkryk 

oor die hele wêreld vir al ons onderdane verpligtend wees om die plig van 
diens aan die staat in hierdie opsig na te kom. So'n organisasie sal 

misbruike van gesag, mag, omkopery, om die waarheid te sê, alles wat 
ons deur ons planne en teorieë oor menseregte in die Goyim se gebruike 
ingebring het, uitroei. 

 
Hoe anders moes ons egter daardie toename van oorsake verkry wat 

oproer in hul administrasies se midde bewerkstellig? 



Onder genoemde metodes is een van die belangrikste die volgende: 
agente vir die herstel van orde, so geplaas in hul verbrokkelings-

aktiwiteit, dat hulle geleentheid sal hê om hul bose neigings te ontwikkel 
en openbaar, nl. koppige verwaandheid, onverantwoordelike 

gesagstoepassing en, bo alles, omkoopbaarheid. 
 
                          



PROTOKOL 18 
ARRESTASIE VAN ONS TEENSTANDERS 

____________________________________________________ 
  

Maatreëls van geheime verdediging. Bespeuring van sameswerings van 
binne. Openlike geheime verdediging: die ruïnering van gesag. Geheime 
verdediging van die Jode se koning. Mistieke aansien van gesag. 

Arrestasie met die eerste suspisie. 
____________________________________________________ 

 
Wanneer dit vir ons noodsaaklik word om geheime verdediging se streng 
maatreëls te versterk (die mees dodelike gif vir gesag se aansien), sal ons 

'n simulasie van oproere reël, of een of ander uitdrukking van 
ontevredenheid wat uitdrukking sal vind deur goeie sprekers se 

samewerking. Om hierdie sprekers sal almal wat simpatiek teenoor hulle 
uitsprake is, saamkom...Dit sal ons die voorwendsel verskaf vir die reg tot 
huissoeking en bewaking deur ons dienaars uit die Goyim polisie... 

 
Aangesien die meerderheid samesweerders uit liefde vir die spel optree, 

ter wille daarvan om te praat, sal ons nie 'n vinger op hulle lê nie, totdat 
hulle een of ander openlike daad pleeg, maar net waarnemingseenhede in 

hul midde plaas... 
 
Dit moet onthou word dat die owerheid se aansien verminder word as dit 

dikwels sameswerings teen homself ontdek: dit impliseer 'n 
veronderstelling dat mense bewus is van swakheid, of erger, van 

onregverdigheid. 
Julle is bewus daarvan dat ons die goy konings se aansien gebreek het 
deur ons agente se herhaaldelike moordaanslae, ons trop se blinde skape 

wat maklik deur 'n paar verligte sêgoed tot misdade beweeg word, solank 
dit net in politieke kleure geskilder word. 

Ons het heersers gedwing om hul swakheid te erken deur openlike 
maatreëls van geheime verdediging te adverteer, waardeur ons die 
owerhede se gesag sal vernietig. 

 
Ons heerser sal in die geheim deur net die onbeduidendste wag beskerm 

word, want ons sal die geringste gedagte ontken dat enige opstand teen 
hom kan bestaan wat hy nie sterk genoeg is om te hanteer nie of 
waarvoor hy verplig is om weg te kruip. As ons hierdie gedagte sou erken, 

soos die Goyim gedoen het en nog doen, sou ons ipso facto 'n 
doodsvonnis teken, indien nie vir ons heerser nie, dan in elk geval vir sy 

dinastie in die nabye toekoms. Deur streng handhawing van 'n uiterlike 
skyn, sal ons heerser sg. sy mag slegs tot die nasie se voordeel aanwend 
en geensins vir sy eie of sy regering s'n nie. Daarom sal sy gesag, met 

hierdie gepaste uiterlike vorme se nakoming, deur die onderdane self 
gerespekteer en beskerm word. Dit sal 'n stralekroon ontvang in die 

erkenning dat elke burger van die staat se welsyn daarmee verbind is, 
want daarvan sal alle orde in die trop se gewone lewe afhang... 
 

Openlike verdediging van hierdie aard is 'n argument dat daar 'n swak 
plek in die organisasie van sy krag is. Ons heerser sal altyd tussen die 

mense deur 'n bende oënskynlik nuuskierige manne en vroue omring 



word, en dit sal lyk of hulle toevallig die ereplekke rondom hom inneem. 
Hulle sal die res se geledere, soos dit sal lyk, weghou uit respek vir goeie 

orde. Dit sal 'n voorbeeld van terughouding ook aan die ander voorhou. 
As 'n petisionaris tussen die mense verskyn en 'n petisie probeer 

oorhandig deur sy weg deur die geledere te forseer, moet die voorste 
geledere die petisie ontvang en voor die petisionaris se oë dit aan die 
heerser oorhandig, sodat almal mag weet dat wat ingehandig is sy 

bestemming bereik en dat daar gevolglik ook beheer oor die heerser self 
bestaan. Die stralekrans van mag vereis vir sy bestaan, dat die volk moet 

kan sê:  "As die koning hiervan weet", of "die koning sal daarvan hoor". 
 
Met die vestiging van amptelike geheime verdediging, verdwyn gesag se 

mistieke aansien: gegee 'n sekere waaghalsigheid, en elkeen beskou 
homself as 'n meester daarin, is die sedisiestoker bewus van sy krag en as 

die geleentheid opduik, wag hy net vir die regte oomblik om 'n aanslag op 
gesag te maak... Aan die Goyim het ons iets anders gepredik, maar ons 
word juis daardeur in staat gestel om te sien watter maatreëls van 

openbare verdediging hulle daartoe beweeg... 
 

Misdadigers onder ons sal by die eerste min of meer goed gegronde 
suspisie gearresteer word; dit kan nie toegelaat word dat, uit vrees vir 'n 

moontlike fout, geleentheid vir ontsnapping aan persone gegee word wat 
van 'n politieke misstap of misdaad verdink word nie, want ons sal in 
hierdie sake letterlik genadeloos wees. 

 
 As dit nog moontlik sal wees om deur 'n reël effens te buig, heroorweging 

van die beweegredes in klein misdade toe te laat, is daar egter geen 
verskoning vir persone wat hulself met vraagstukke besig hou waarvan 
niemand behalwe die regering enigiets kan verstaan nie...en dit is nie alle 

regerings wat ware beleid verstaan nie. 
 

                          



PROTOKOL 19 
REGEERDERS EN VOLK 

____________________________________________________ 
 

Die reg om petisies en projekte voor te lê. Verkleinering van 
heldhaftigheid. Sedisie. Aanklag van politieke misdade. Advertensie van 
politieke misdade. 

____________________________________________________ 
 

As ons nie enige onafhanklike inmenging in die politiek toelaat nie, sal ons 
aan die ander kant elke soort verslag of petisie met voorstelle aan die 
regering om allerhande soorte projekte te ondersoek vir verbetering die 

volk se toestand aanmoedig. Dit sal aan ons ons onderdane se foute 
openbaar, of anders hul hersenskimme, waarop ons sal reageer, of deur 

die voorstelle uit te voer, of deur 'n wyse weerlegging daarvan om een 
wat verkeerd oordeel se kortsigtigheid te bewys. 
 

Sedisiestoking is niks meer as 'n skoothondjie se geblaf vir 'n olifant nie. 
Vir 'n regering wat goed georganiseer is, nie volgens die polisie nie maar 

volgens openbare sienswyse, blaf die skoothondjies vir die olifant, totaal 
onbewus van sy krag en belangrikheid. Daar is niks meer nodig nie as 'n 

goeie voorbeeld om beide se relatiewe belangrikheid aan te toon, sodat 
die skoothondjies, die oomblik as hulle 'n olifant gewaar, sal ophou blaf en 
hul sterte waai. 

 
Om heldhaftigheid vir politieke misdaad se aansien te vernietig, sal ons dit 

vir verhoor in diefstal, moord en elke soort afgryslike en vuil misdaad se 
kategorie plaas. Openbare mening sal dan in beginsel hierdie kategorie 
misdaad met die skande wat aan elk van die ander kleef verwar en dit 

met dieselfde minagting brandmerk. 
 

Ons het ons bes gedoen, en ek hoop ons het dit reggekry dat die Goyim 
nie by hierdie metode van stryd deur sedisie sal uitkom nie. 
 

Dit was vir hierdie rede dat ons, deur die pers en indirek in toesprake en 
slim saamgestelde skoolboeke oor geskiedenis, die martelaarskap 

geadverteer het wat na bewering deur sedisiestokers vir die gedagte van 
algemene welsyn aanvaar word. Hierdie advertensie het die kwota 
liberales vermeerder en duisende Goyim by ons beeste se aantal gevoeg. 

 
                             



PROTOKOL 20 
FINANSIëLE PROGRAM 

____________________________________________________ 
 

Finansiële program. Progressiewe belasting. Progressiewe seëlbelasting. 
Staatskas, rentedraende papiergeld en stagnasie van geld. Boekhou 
metode. Afskaffing van seremoniële vertonings. Stagnasie van kapitaal. 

Gelduitreiking. Goudstandaard. Standaard van mannekrag koste. 
Begroting. Aandele. Goyim regeerders en bevoorregte howelinge, die 

skerm waaragter vrymesselaar agente regeer. 
____________________________________________________ 
 

Vandag sal ons die finansiële program aanroer, wat ek tot my verslag se 
einde uitgestel het omdat dit die moeilikste is, die kroon en beslissende 

deel van ons planne. Voor ons daarop ingaan, wil ek julle daaraan 
herinner dat ek voorheen al by wyse van 'n skimp daarna verwys het toe 
ek gesê het dat ons optredes se somtotaal deur die kwessie van syfers 

bepaal word. 
 

Wanneer ons in ons koninkryk kom, sal ons outokratiese regering, uit 'n 
selfbehoud beginsel, dit vermy om die volk se gepeupel op 'n 

onverstandige wyse met belastings te belaai, terwyl ons in gedagte hou 
dat die regering die rol van vader en beskermer speel. Aangesien 
staatsorganisasie egter duur is, is dit nogtans nodig om die fondse wat 

daarvoor benodig word te bekom. Ek sal dus met besondere versigtigheid 
die vraagstuk van ewewig in hierdie geval uiteensit. 

 
Ons heerskappy, waarin die koning die wetlike versinsel sal geniet dat 
alles in sy staat aan hom behoort, (wat maklik in 'n feit verander kan 

word) sal oor die mag beskik om gebruik te maak van wettige 
beslaglegging op allerlei soorte bedrae geld om die sirkulasie daarvan in 

die staat te reguleer. Hieruit volg dat belasting deur 'n progressiewe 
belastingskaal op eiendom die meeste vir die staat sal inbring. Op hierdie 
manier sal belasting in die vorm van 'n persentasie van die hoeveelheid 

eiendom betaal word sonder om enigeen in die moeilikheid te bring of te 
ruïneer.  

Rykes moet weet dat dit hul plig is om 'n deel van hul oorvloed tot die 
staat se beskikking te stel, aangesien die staat hulle besit-sekuriteit vir 
die res van hul eiendom en die reg op eerlike wins waarborg. Ek sê eerlik, 

want beheer oor eiendom sal wegdoen met roof op 'n regsgrondslag. 
 

Hierdie sosiale hervorming moet van bo kom, want die tyd is ryp 
daarvoor; dis onontbeerlik as 'n waarborg vir vrede. Belasting op 'n arm 
man is 'n saad van rewolusie en werk tot nadeel van die staat wat, deur 

jag te maak op die kleine, die grote mis. Afgesien hiervan, 'n belasting op 
kapitaliste verminder rykdom se groei in privaat hande, waarin ons dit in 

hierdie dae gekonsentreer het as teenpool vir die Goyim se regeringskrag; 
hul staatsfinansies. 
 

Belasting wat in persentasieverhouding tot kapitaal toeneem, sal 'n baie 
groter inkomste gee as die huidige individuele of eiendomsbelasting, wat 



nou vir ons bruikbaar is vir die enigste rede dat dit moeilikheid en 
ontevredenheid onder die Goyim aanstig. 

 
Die krag waarop ons koning sal steun, bestaan in ewewig en die waarborg 

van vrede, ter wille waarvan dit onontbeerlik is dat kapitaliste 'n deel van 
hul inkomste afgee, om die  staatsmasjinerie se werking te verseker. 
 

Staatsbenodigdhede moet betaal word deur diegene wat nie die las sal 
voel nie en genoeg het om van te neem. So'n maatreël sal die arm man 

se haat teenoor rykes vernietig, in wie hy 'n noodsaaklike finansiële steun 
vir die staat en die organiseerder van vrede en welsyn sal sien, aangesien 
hy sal sien dat dit die ryk man is wat betaal vir dit wat nodig is om hierdie 

dinge te bereik. 
 

Om te verseker dat betalers uit die geleerde vlak nie hulself te veel oor 
die nuwe betalings verknies nie, sal hulle volledige verslae kry wat die 
geld se bestemming aandui, met uitsondering van sulke bedrae as wat vir 

die troon se benodigdhede en die administratiewe instellings geneem 
word. 

 
Sodra almal in die staat sy vaderlike erfdeel verteenwoordig, sal hy wat 

heers nie enige eiendom van sy eie hê nie, anders sal die een die ander 
weerspreek; die feit privaat middele se besit sou eiendomsreg binne 
algemene of kollektiewe verband vernietig. 

 
Familie van hom wat heers, buiten sy opvolgers wat die staat sal 

onderhou, moet by die staat se geledere van dienaars aansluit, of werk 
om eiendomsreg te verkry; die voorreg van koninklike afkoms moet nie 
tot besteling van die tesourie dien nie. 

 
Koop, ontvangs van geld of erfgeld, sal onderhewig wees aan 

progressiewe belasting. Enige oordrag van eiendom, geld of ander, wat 
streng onder name geregistreer sal word, sonder bewys van hierdie 
belasting se vereffening, sal die vorige besitter verantwoordelik maak om 

rente op die belasting te betaal van die oomblik van oordrag van hierdie 
bedrae af tot die ontdekking van sy ontduiking van die oordrag se 

bekendmaking. Oordragdokumente moet weekliks by die plaaslike 
tesouriekantoor voorgelê word, met aanduidings van die naam, van en 
permanente woonadres van die vorige en huidige besitter van die 

eiendom. Hierdie oordrag, met registrasie van name, moet van 'n vaste 
bedrag af begin, wat die gewone uitgawes van noodsaaklikhede se koop 

en verkoop oorskry en sal aan slegs heffing van 'n bepaalde persentasie 
van die eenheid onderhewig wees. Maak net 'n skatting hoeveel keer 
sulke belastings meer sal wees as die Goyim state se inkomste. 

Die staatskas sal 'n vaste aanvulling van reserwefondse moet handhaaf, 
en alles wat daarbenewens ingesamel word moet weer in sirkulasie 

gebring  word. Uit hierdie bedrae sal openbare werke georganiseer word. 
 
Die inisiatief in werke van hierdie aard wat van staatsbronne uitgaan, sal 

die werkersklas stewig aan die staat en dié wat heers se belange bind. Uit 
hierdie selfde bedrae sal 'n deel ook afgesonder word as beloning vir 

vindingrykheid en produktiwiteit. 



 
Onder geen omstandighede moet soveel as 'n enkele eenheid bo die vaste 

en vryelik geskatte bedrae in die staatskas behou word nie, want geld 
bestaan om gesirkuleer te word en enige stagnasie van geld werk 

vernietigend in op die staatsmasjinerie se werking, waarvoor geld die 
smeerolie is. Stagnasie van smering kan die meganisme se reëlmatige 
werking stopsit. Vervanging van rentedraende papiergeld vir 'n deel van 

die ruilmunt, het presies hierdie stagnasie voortgebring. Die gevolge 
daarvan is reeds merkbaar genoeg. 

 
Ons sal ook 'n hof van rekenskap instel. Daarin sal die heerser op enige 
oomblik 'n volledige verslag van staatsinkomste en uitgawes vind, met 

uitsondering van die lopende maandelikse rekening wat nog nie opgemaak 
is nie en van die voorafgaande maand wat nog nie afgelewer is nie. 

 
Die een en enigste persoon wat geen belang daarby sal hê om die staat te 
beroof nie, is sy besitter, die heerser. Dit is waarom sy persoonlike beheer 

die moontlikheid van lekkasies of uitspattighede sal uitskakel. 
 

Die heerser se verteenwoordigende funksie by onthale ter wille van etiket, 
wat so baie kosbare tyd opneem, sal afgeskaf word sodat die heerser tyd 

vir beheer en oorweging sal hê. Sy krag sal dan nie verdeel word tussen 
onbestendige witbroodjies wat die troon omring vir sy prag en praal en 
net in hul eie belang belangstel en nie in die staat se gemeenskaplike 

belang nie. 
 

Ons het ekonomiese krisisse vir die Goyim voortgebring op geen ander 
manier nie as deur onttrekking van geld uit sirkulasie. Yslike kapitaal 
bedrae word gestagneer, en dit trek geld uit state, wat voortdurend 

verplig is om, deur daardie selfde gestagneerde kapitaalbedrae, om 
lenings aansoek te doen. 

Hierdie lenings het staatsfinansies met rente betalings belas en hulle so 
hierdie kapitaalbedrae se kontrakslawe gemaak. Die konsentrasie van 
nywerheid in kapitaliste se hande uit klein ondernemers se hande, het al 

die volke se lewenssap van state af weg gedreineer. 
 

Die huidige geld uitreiking stem in die algemeen nie met die vereistes per 
kop ooreen nie en kan dus nie in al die werkers se behoeftes voorsien nie. 
Uitreiking van geld behoort ooreen te stem met die bevolking se groei, en 

daarom moet kinders ook as geld verbruikers ingereken word van die dag 
van hul geboorte af. Die uitreiking se hersiening is 'n wesenlike vraagstuk 

vir die hele wêreld. 
 
Julle weet dat die goudstandaard die state wat dit aanvaar het se 

ondergang was, want dit was nie in staat om die geld aanvraag te 
bevredig nie, te meer so vandat ons goud sover as moontlik uit sirkulasie 

onttrek het. Vir ons is die standaard wat ingestel behoort te word, 
mannekrag van werkers se koste, hetsy dit in papier of hout bereken 
word. Ons sal geld uitreiking in ooreenstemming bring met elke 

onderdaan se normale behoeftes en daarby byvoeg vir elke geboorte en 
daarvan aftrek met elke sterfte. Rekeninge sal deur elke departement (die 

Franse administratiewe afdeling) bestuur word, elke kring. 



 
Om te verseker dat daar nie vertragings in geld vir staatsbehoeftes se 

uitbetaling sal wees nie, sal ons heerser sulke betalings se bedrae en 
voorwaardes vasstel en by wyse van dekreet aankondig; dit sal wegdoen 

met die beskerming deur 'n ministerie van een instelling tot nadeel van 'n 
ander. Die begrotings van inkomste en uitgawe sal sy aan sy uitgevoer 
word, sodat hulle nie deur afstand van mekaar versluier word nie. 

 
Die hervormings wat ons ontwerp in die Goyim se finansiële instellings en 

beginsels, sal ons in sulke vorms klee dat dit niemand sal waarsku nie. 
Ons sal op hervormings se noodsaaklikheid wys a.g.v. die wanordelike 
duisternis waarin die Goyim die finansies gestort het deur hul 

onreëlmatighede. 
Die eerste onreëlmatigheid, soos ons sal aantoon, bestaan daarin dat 

hulle begin deur 'n enkel begroting op te stel, wat jaar na jaar groei om 
die volgende rede: Hierdie begroting hou net tot in die middel van die 
jaar, dan eis hulle 'n begroting om dinge reg te stel en dit gee hulle in drie 

maande uit, waarna hulle vra vir 'n aanvullende begroting. Dit alles eindig 
in 'n bankrot begroting. Omdat die volgende jaar se begroting egter 

opgestel word volgens die totale bedrag na al die bykomstige begrotings, 
bereik die jaarlikse afwyking van die normale soveel as 50% per jaar, en 

so word die jaarlikse begroting in tien jaar verdriedubbel. Te danke aan 
sulke metodes, toegelaat deur Goy state se sorgeloosheid, is hul 
staatskaste leeg. Lenings se tydperk verstryk, dit sluk die oorblyfsels op 

en al die Goy-state word tot bankrotskap gebring. 
 

Julle moet deeglik verstaan dat ons nie met sulke ekonomiese reëlings 
wat ons aan die Goyim voorgestel het kan voortgaan nie. Elke soort lening 
is 'n teken van swakheid in die staat en 'n gebrek aan begrip aangaande 

die staat se regte. Lenings hang soos 'n Damocles swaard oor die heersers 
se koppe wat, in plaas van hul onderdane 'n tydelike belasting te laat 

betaal, smekend met uitgestrekte palm na ons bankiers kom. 
Buitelandse lenings is bloedsuiers wat op geen menslike manier van die 
staat se liggaam verwyder kan word nie, tot hulle self afval of die staat 

hulle afslinger. Die Goy state skeur hulle egter nie af nie; hulle gaan voort 
om meer op hulself te plaas, sodat hulle onvermydelik moet sterf, 

leeggetap deur vrywillige bloedlating. Wat is 'n lening in wese inderdaad, 
veral 'n buitelandse lening? Dit is; 'n uitreiking van regeringswissels wat 'n 
persentasie verpligting bevat ooreenkomstig die leningskapitaal se 

bedrag. As die wissel 'n lading van 5% dra, dan betaal die staat sinloos in 
20jr. 'n bedrag rente gelykstaande aan die oorspronklike lening, in 40jr. 'n 

dubbel bedrag, in 60jr. driemaal, en die hele tyd bly die skuld onbetaalde 
skuld. Uit hierdie berekening is dit ooglopend dat, met enige vorm van 
belasting per kop, die staat besig is om die arme belastingbetalers se 

laaste paar oulap op te suig om skatryk buitelanders se rekenings te 
vereffen, van wie dit geld geleen het in plaas van om hierdie pennies vir 

sy eie benodigdhede te versamel sonder bykomstige rente. Solank die 
lenings binnelands was, het die Goyim net geld van die armes se sakke na 
die rykes s'n verplaas, maar toe ons die nodige persoon gekoop het om 

lenings na die buiteland oor te dra, het al die state se rykdom in ons 
geldkaste gevloei en het al die Goyim begin om aan ons die verpligte 

heffings van onderdane te betaal. 



 
As Goy-konings op hul trone se oppervlakkigheid met betrekking tot 

staat-sake, en ministers se omkoopbaarheid, of die gebrek aan begrip van 
finansiële sake aan die kant van regerende persone, hul lande skuldenaars 

aan ons skatkiste gemaak het wat heeltemal onmoontlik is om te 
vereffen, is dit nie bereik sonder groot moeite en groot uitgawes van geld 
aan ons kant nie. 

 
Ons sal nie geld stagnasie toelaat nie, en daarom sal daar nie 

rentedraende staatseffekte wees nie, behalwe 'n 1% reeks, sodat daar nie 
betaling van belasting aan bloedsuiers sal wees wat al krag uit die staat 
suig nie. 

 
Die reg om rentedraende aandele uit te reik, sal uitsluitlik aan 

nywerheidsmaatskappye gegee word wat geen moeite sal ondervind om 
rente uit profyte te betaal nie, terwyl die staat nie rente op geleende geld 
ontvang soos hierdie maatskappye nie, want die staat leen om te 

spandeer en nie om in 'n bedryf te gebruik nie. 
Die regering sal ook nywerheidsaandele koop, wat verander sal word van 

'n betaler van skatheffings deur leningsoperasies te wees soos tans, na 'n 
geld uitlener teen profyt. Hierdie maatreël sal geld stagnasie, parasitiese 

profyte en leeglêery stopsit, wat alles vir ons bruikbaar was onder die 
Goyim solank as hulle onafhanklik was, maar dis onwenslik onder ons 
heerskappy. 

 
Hoe helder is die Goyim se suiwer dierlike breine se onontwikkelde 

breinkrag, soos uitgedruk in die feit dat hulle van ons geleen het met 
betaling van rente sonder om ooit te dink dat hulle hierdie selfde bedrae, 
plus 'n bykomstige bedrag vir betaling van rente in elk geval uit hul eie 

staatsinkomste moet bekom om hulle skuld aan ons te vereffen? Wat sou 
eenvoudiger gewees het as om die geld wat hulle wou hê van hul eie 

mense te neem? Dis egter 'n bewys van ons uitverkore verstand se 
genialiteit, dat ons dit versin het om die kwessie van lenings in so'n lig 
aan hulle voor te stel dat hulle daarin selfs 'n voordeel vir hulself gesien 

het. 
 

In die lig van eeue van ondervinding wat ons opgedoen het deur 
eksperimente op Goy state, sal die verslae wat ons sal voorlê onderskei 
word deur helderheid en noukeurigheid en sal met 'n oogopslag aan alle 

mense ons nuwe stelsel se voordele toon. Ons stelsel sal 'n einde maak 
aan die misbruike waaraan ons ons oorheersing van die Goyim te danke 

het, maar nie in ons Koninkryk toegelaat kan word nie. 
 
Ons sal ons stelsel van finansiële beheer so omhein, dat nie die heerser, 

nog die mees onbeduidende staatsamptenaar in 'n posisie sal wees om 
selfs die kleinste bedrag van sy bestemming te laat afwyk sonder dat dit 

ontdek word nie, of dit in 'n ander rigting te stuur as wat eenmalig 
vasgestel is in 'n vasgestelde plan van optrede nie. Sonder 'n vasgestelde 
plan is dit onmoontlik om te regeer: Om op 'n onbeplande pad en met 

onbepaalde geldmiddele te marsjeer, bring helde en halfgode langs die 
pad tot 'n val. 

 



Die Goy-heersers oor wie ons lank tevore berig het dat hulle van 
staatsposte weggelei word deur verteenwoordiging by onthale, 

waarneming van etiket en bywoning van vermaaklikhede, was net skerms 
waaragter ons regeer het. Bevoorregte howelinge wat die vorste in die 

sake sfeer vervang het, se verslae is deur ons agente vir hulle opgestel. 
Hierdie verslae het elke keer deur beloftes aan kortsigtige geeste 
bevrediging gegee dat besparings en verbeterings in die toekoms in die 

vooruitsig is...besparings van wat? Verbeterings uit nuwe belastings? Dit 
was vrae wat gevra kon word, maar is nie deur dié wat ons verslae en 

projekte gelees het gevra nie. 
 
Julle weet waartoe hulle deur onverskilligheid gebring is, tot watter graad 

van finansiële warboel hulle gekom het, nieteenstaande hulle volke se 
verbasende arbeidsaamheid. 

 
 
                          



PROTOKOL 21 
LENINGS, BELASTING EN ANDER GELDSAKE. 

____________________________________________________ 
 

Binnelandse lenings. Debiet en belastings. Omsettings. Bankrotskap. 
Spaarbanke en rentes. Afskaffing van geld-markte. Regulering van 
nywerheidswaardes. 

____________________________________________________ 
 

Tot dit wat ek aan julle by die laaste vergadering gerapporteer het, sal ek 
nou 'n verduideliking in besonderhede oor interne lenings byvoeg. Oor 
buitelandse lenings sal ek niks meer sê nie, want hulle het ons gevoed 

met die Goyim se nasionale geldvoorrade, maar vir ons staat sal daar nie 
uitlanders wees nie, dit is, niks buitelands nie. 

 
Ons het misbruik gemaak van administrateurs se omkoopbaarheid en 
regeerders se slapheid om ons geld twee, drie en meer kere oor terug te 

kry, deur aan die Goy-regerings geld te leen wat glad nie alles deur die 
state benodig was nie. Kan enigeen dieselfde aan ons doen?...Daarom sal 

ek net met binnelandse lenings se besonderhede handel. 
 

State kondig aan dat so'n lening aangegaan sal word en open subskripsies 
vir hul eie wissels, dit is, vir hul rentedraende papier. Om te verseker dat 
dit binne almal se bereik mag wees, word die prys op van 'n honderd na 'n 

duisend vasgestel en 'n afslag aan die eerste inskrywers toegestaan. Die 
volgende dag gaan hul prys kunsmatig op: die rede daarvoor, word 

beweer, is dat almal toestroom om hulle te koop. Binne 'n paar dae is die 
tesourie se kas, soos hulle beweer, aan die oorloop en daar is meer geld 
as wat hulle kan gebruik (waarom dit dan neem?). Daar word beweer dat 

die subskripsies se uitreikingstotaal die lening baie maal oor dek: hierin lê 
die hele verhoog-effek; kyk, sê hulle, watter vertroue word in die regering 

se wissels getoon. 
 
Wanneer die komedie hom egter afgespeel het, kom die feit na vore  dat 

'n debiet, 'n uitermate drukkende debiet, geskep is. Vir rente betaling 
word toegang tot nuwe lenings nodig, wat nie skuld opsluk nie maar 

byvoeg by die kapitale skuld, en as hierdie krediet uitgeput is, word dit 
nodig om deur nuwe belastings, nie die lening te dek nie, maar net die 
rente daarop. Hierdie belastings is 'n debiet om 'n debiet te dek.  Later 

kom die tyd vir omsettings, maar hulle verminder rente betaling sonder 
om die skuld te dek; en buitendien kan sulke lenings nie aangegaan word 

sonder die uitleners se toestemming nie. Wanneer 'n omsetting 
aangekondig word, word 'n  voorstel gemaak om die geld terug te gee aan 
dié wat nie gewillig is om hul dokumente om te sit nie. As almal hul 

onwilligheid uitdruk en hul geld terugeis, sal die regering met hul eie aas 
gevang wees en bankrot bevind word, nie in staat om die voorgestelde 

bedrae te betaal nie. 
 
Deur geluk het die Goy-regerings se onderdane, omdat hulle niks van 

finansiële sake af weet nie, altyd verkies om vermindering van rente en 
renteverlies op wissels te aanvaar teenoor die risiko van nuwe beleggings 

van hul gelde, en daardeur dikwels hierdie regerings in staat gestel om 'n 



debiet van etlike miljoene van hul skouers af te gooi. Vandag, met 
buitelandse lenings, kan die Goyim nie meer hierdie toertjies uithaal nie, 

want hulle weet dat ons al ons gelde sal terugeis. Op hierdie wyse sal 'n 
erkende bankrot-skap die beste bewys van die afwesigheid van enige 

vermoë tussen die volke en van die wat regeer aan die onderskeie lande 
lewer. 
 

Ek vra julle om asseblief jul besondere aandag op hierdie punt te vestig 
en wel op die volgende: Vandag word alle binnelandse lenings deur sg. 

vlieënde lenings gekonsolideer, dit is, lenings met 
terugbetalingsooreenkomste wat ongeveer naby die oorspronklike is. 
Hierdie skulde bestaan uit gelde wat in spaarbanke inbetaal word en uit 

reserwefondse. As dit vir 'n lang tyd tot die regering se beskikking gelaat 
word, verdamp hierdie fondse in rente betalings op buitelandse lenings en 

word vervang deur die ooreenkomstige bedrag aan huurgelde se 
deponering, en dis hierdie laasgenoemde wat al die lekkasies in die Goyim 
se staatskaste lap. 

 
 Wanneer ons die wêreldtroon bestyg, sal hierdie finansiële en ander 

verskuiwings as nie in ooreenstemming met ons belange nie, weggevee 
word, om nie 'n spoor na te laat nie, soos al die geldmarkte ook vernietig 

gaan word, want ons sal nie toelaat dat ons mag se aansien geskud word 
prys wisselings wat op ons waardes gestel word nie, wat ons deur 
wetgewing sal aankondig teen die prys wat hul volle waarde 

verteenwoordig, sonder enige moontlikheid van styging of daling. 
(Verhoging gee die voorwendsel vir verlaging, wat inderdaad was waar 

ons 'n begin gemaak het in verband met die Goyim se waardes). 
 
Ons sal die geldmarkte met grootse regeringskrediet instellings vervang, 

waarvan die doel sal wees om nywerheidswaardes se prys vas te stel in 
ooreenstem-ming met regering sienswyses. Hierdie instellings sal in 'n 

posisie wees om in een dag 500 miljoen in nywerheidsdokumente op die 
mark te stort of vir dieselfde bedrag op te koop. 
 

Op hierdie manier sal alle nywerheidsondernemings van ons afhanklik 
word. Julle kan julself verbeel watter geweldige mag ons daardeur vir 

onsself sal verkry. 
 
 

                          



PROTOKOL 22 
DIE MAG VAN GOUD 

____________________________________________________ 
 

Die geheim van wat kom. Baie eeue se boosheid as toekomstige welsyn se 
fondament. Die nuwe gesag se mistisisme en die gepeupel se eerbiedige 
vrees vir ons owerheid. 

____________________________________________________ 
 

In alles wat ek dusver aan julle gerapporteer het, het ek gepoog om die 
geheim van wat kom met sorg uiteen te sit, van wat verby is en van wat 
nou aangaan, haastig tot binne die vloed van die groot gebeurtenisse wat 

reeds in die nabye toekoms lê, die geheim van ons verhoudings met die 
Goyim en van finansiële operasies.  

Oor dié onderwerp bly vir my nog 'n ietwat oor om by te voeg. 
 
In ons hande is die grootste mag van ons dag; goud: in twee dae kan ons 

enige hoeveelheid wat ons wil hê uit ons skatkamers haal. 
Daar is sekerlik geen behoefte om verdere bewys te soek dat ons 

heerskappy deur God voorbestem is nie? 
 

Met sulke rykdom sal ons sekerlik nie faal nie, om te bewys dat al daardie 
boosheid wat ons vir so baie eeue moes pleeg, op die ou end ware welsyn 
se saak dien; om in alles orde te skep? 

Hoewel dit selfs deur uitoefening van 'n sekere mate van geweld geskied 
het, sal orde tog gevestig word. 

 
Ons sal maniere prakseer om te bewys dat ons weldoeners is, wat aan die 
verminkte en verskeurde wêreld ware welsyn en ook persoonlike vryheid 

teruggegee het. Sodoende sal ons dit vir almal moontlik maak om die 
lewe in vrede en rus met behoorlike waardigheid van verhoudings te 

geniet, natuurlik op voorwaarde van streng nakoming van die wette wat 
ons instel. 
 

Verder sal ons duidelik maak dat vryheid nie in verkwisting en 
onbeteuelde bandeloosheid bestaan nie, soos 'n man se waardigheid en 

krag nie bestaan in elkeen se reg om vernietigende beginsels te verkondig 
van gewetensvryheid, gelykheid en iets dergeliks se aard nie. Persoonlike 
vryheid bestaan generlei wyse in die reg om jouself en andere op te rui of 

deur verfoeilike toesprake voor wanordelike skares nie, want ware vryheid 
bestaan in die persoon wat op eervolle wyse en nougeset al die 

lewenswette in die algemeen nakom se onaantasbaarheid, en 
menswaardigheid bestaan in bewustheid van die regte en ook van die 
afwesigheid van elkeen se regte en nie geheel en al in fantastiese 

verbeeldingsvlugte oor die onderwerp van jou ego nie. 
 

Ons owerheid sal glorieryk wees, want dit sal oppermagtig wees, heers en 
rig en nie agter leiers en sprekers aanploeter wat hulself hees skreeu met 
sinlose woorde wat hulle groot beginsels noem en wat, om die waarheid te 

sê, niks minder as utopies is nie. Ons owerheid sal die kroon van orde 
wees, en daarin is die mens se hele geluk opgesluit. 

 



Hierdie gesag se stralekrans sal 'n mistieke kniebuiging en 'n heilige vrees 
daarvoor by al die volke inboesem. Ware mag kom nie met enige reg tot 

'n vergelyk nie, nie eers met dié van God nie: geeneen waag dit om daar 
naby te kom om soveel as 'n span daarvan weg te neem nie. 

 
                          



PROTOKOL 23 
GEHOORSAAMHEID INBOESEM 

____________________________________________________ 
 

Vermindering van luukse artikels se vervaardiging. Kleinsake en 
produksie. Werkloosheid. Verbod op dronkenskap. Die doodmaak van die 
bestaande gemeenskap en hul heropstanding in 'n nuwe vorm. God se 

uitverkorene. Die opperheer sal alle bestaande regeerders vervang. 
____________________________________________________ 

 
Om te verseker dat volke gewoond raak aan gehoorsaamheid, is dit nodig 
om lesse oor nederigheid in te skerp, en daarom sal luukse artikels se 

vervaardiging verminder word. Hierdeur sal ons die sedelike standaarde 
wat deur wedywering in die sfeer van luuksheid verlaag is verbeter. 

 
Ons sal kleinsake vervaardiging hervestig, wat beteken dat 'n myn onder 
vervaardigers se private kapitaal gelê word. Dis ook onontbeerlik omdat 

grootskaalse vervaardigers baie keer, hoewel nie altyd bewustelik nie, die 
gepeupel se gedagtes in 'n rigting teen die regering beweeg. 'n Volk van 

klein werkgewers weet nie van werkloosheid nie en dit bind hulle stewig 
aan bestaande orde en gevolglik aan gesag se fermheid. 

Werkloosheid is 'n hoogs gevaarlike ding vir 'n regering. Vir ons sal sy rol 
uitgespeel wees, die oomblik as gesag in ons hande oorgedra word. 
 

Dronkenskap sal ook wetlik verbied word en strafbaar wees as 'n misdaad 
teen die mens se menswaardigheid, wat onder alkohol se invloed in 'n dier 

verander. 
 
Ek herhaal weer eens dat onderdane blinde gehoorsaamheid net aan die 

sterk hand verleen wat absoluut onafhanklik van hulle is, want daarin voel 
hulle die swaard vir verdediging en steun teen sosiale plae... 

 
Wat sou hulle met 'n engelagtige gees in 'n koning wil maak? Wat hulle in 
hom moet sien, is krag en mag se verpersoonliking. Die opperheer wat 

alle bestaande regeerders sal vervang, wat hul bestaan laat voortsleep 
onder gemeenskappe wat ons gedemoraliseer het, gemeenskappe wat 

selfs God se gesag ontken, uit wie se midde die vuur van wetteloosheid 
aan alle kante uitbreek, moet ten eerste voortgaan om hierdie 
allesverterende vuur te blus. 

Daarvoor sal hy verplig wees om daardie bestaande gemeenskappe dood 
te maak, al sou hy hulle met sy eie se bloed deurdrenk, sodat hy hulle 

daarna kan heroprig in die vorm van georganiseerde beroepstroepe wat 
bewustelik veg teen elke soort infeksie wat die staat se liggaam met sere 
mag bedek. 

 
Hierdie Uitverkore een van God is van bo verkies om die verstandelose 

magte te vernietig, wat deur instink beweeg word en nie deur rede nie, 
deur dierlikheid en nie deur menslikheid nie. 
Hierdie magte triomfeer nou in dade van rowery en elke soort geweld 

onder die dekmantel van vryheid en regte se beginsels. 



Hulle het alle vorms van sosiale orde omvergegooi om die Jode se koning 
se troon op die ruïnes daarvan op te rig: hulle rol sal egter uitgespeel 

wees die oomblik as hy in sy Koninkryk inkom. 
Dan sal dit nodig wees om hulle uit sy pad weg te vee, waarop daar geen 

kwas, geen splinter mag wees nie. 
Dan sal dit vir ons moontlik wees om aan die wêreld se volke te sê: Dank 
God en buig die knie voor hom wat op sy bors die seël van die mens se 

uitverkiesing dra, waarheen God self sy ster gelei het sodat niemand 
anders as hy ons van al die voormelde magte en booshede mag bevry nie. 

 
                          



PROTOKOL 24 
EIENSKAPPE VAN DIE HEERSER 

____________________________________________________ 
 

Bevestiging van koning Dawid se wortels. Die koning se opleiding. Tersyde 
stel van direkte erfgename. Die koning en drie van sy borge. Die koning is 
noodlot. Onberispelikheid van uiterlike moraliteit van die Jode se koning. 

____________________________________________________ 
 

Ek behandel nou die metode hoe om Koning Dawid se dinastiese wortels 
tot by die aarde se laaste strata te bevestig. Hierdie bevestiging sal 
allereers ingesluit wees in dit waarin konserwatisme se krag tot vandag 

gelê het, nl. in hoe ons geleerde ouderlinge al die wêreld se 
aangeleenthede behartig het en die hele mensdom se denkwyse se 

vorming bepaal het. 
 
Sekere lede van Dawid se saad sal die konings en hul opvolgers voorberei, 

gekies volgens uitstaande vermoëns en nie erfreg nie, en hulle met die 
politiek en regeringskemas se mees geheime verborgenhede bekend 

maak, maar altyd op voorwaarde dat niemand die geheime werklik sal 
leer verstaan nie. 

 
Hierdie soort optrede se doel is dat almal moet weet dat regering nie 
toevertrou kan word aan diegene wat nie in die kuns om te regeer se 

geheime aspekte ingewy is nie. Net die voormelde planne se praktiese 
toepassing sal deur vergelyking met baie eeue se ondervindinge aan 

hierdie persone geleer word, en al die waarnemings van die polities-
ekonomiese skuiwe en sosiale wetenskappe; kortom, die gees van al die 
wette wat onwankelbaar deur die natuur self gevestig is vir regulering van 

die mensdom se verhoudings. 
 

Direkte erfgename sal baie keer tersyde gestel word om nie die troon te 
bestyg nie, as hulle in hul opleidingstyd ligsinnigheid, sagtheid en ander 
kwaliteite openbaar wat gesag se ruïnering meebring, wat hulle onbevoeg 

maak om te regeer en in hulself gevaarlik maak vir die koninklike amp. 
Net hulle wat onvoorwaardelik tot ferm, selfs wrede, direkte heerskappy 

in staat is, sal ons geleerde ouderlinge se regeringsleisels ontvang. 
 
In geval van 'n koning wat van swakheid van wil of 'n ander vorm van 

onbevoegdheid siek word, moet hy volgens wet die regeringsleisels aan 
nuwe, bekwame hande oorhandig. 

 
Die koning se aksieplanne vir die hede, en nog meer so vir die toekoms, 
sal onbekend wees, selfs vir dié wat sy naaste raadgewers genoem word. 

Net die koning en die drie wat vir hom as getuies opgetree het, sal weet 
wat kom. 

 
In die persoon van die koning wat met onbuigsame wil in volle beheer van 
homself en die mensdom is, sal almal as die wesentlike noodlot met sy 

geheimsinnige handelswyses onderskei. Geeneen sal weet wat die koning 
deur sy beskikkings wil bereik nie en daarom sal niemand dit waag om 

dwars oor 'n onbekende pad te staan nie. 



 
Dis vanselfsprekend dat die koning se breinvermoë in kapasiteit moet 

ooreenstem met die regeringsplan wat dit moet bevat. Dit is waarom hy 
nie die troon op 'n ander wyse sal bestyg, as na ondersoek van sy 

verstand deur die genoemde ouderlinge nie. 
 
Om te verseker dat die volk hul koning mag ken en liefhê, is dit vir hom 

noodsaaklik om met sy volk op die markpleine gesprek te voer. Dit 
verseker die noodsaaklike binding van die twee kragte wat nou deur ons 

terreur van mekaar geskei is. Hierdie terreur was en is vir ons 
onontbeerlik tot die tyd kom vir albei hierdie kragte om afsonderlik onder 
ons invloed te val. 

 
Die koning van die Jode moet nie aan sy hartstogte en veral aan wellus 

uitgelewer wees nie: hy moet aan geen kant van sy karakter aan dierlike 
instinkte mag oor sy verstand gee nie. Wellus, erger as enigiets anders, 
disorganiseer die verstand se vermoëns en helderheid van sienings. Dit lei 

die aandag af na die laagste, mees dierlike sy van menslike aktiwiteit. 
Die steunpilaar van die mensdom, in die persoon van die ganse wêreld se 

opperheer, Dawid se heilige saad, moet aan sy volk alle persoonlike 
neigings opoffer. Ons opperheer moet voorbeeldig  onberispelik wees.  

 
 
Geteken deur Sion se verteenwoordigers van die 33e graad. 

 
                            



KRITIEK 
NATUURLIKE DRYFVERE 

 
As jy die protokolle gelees het, is die eerste reaksie gewoonlik: "Heng, 

maar hulle is darem slim, ne?" 
 
Met so'n uitspraak kan ek nie saamstem nie. Volgens hul eie erkenning 

(Prot.5), is die Jode reeds van voor Jahshua se koms af met hierdie 
besondere strewe besig. Die protokolle verteenwoordig letterlik milleniums 

en honderde geslagte se versamelde beplanning, inligting, boosheid en 
onderduimsheid, terwyl hul opposisie, wat hulle self as sodanig gekies het 
en op wie se rug hulle ry, salig onbewus daarvan was. 

Dit is soos wanneer 'n rammelkas 'n sportmotor jaag, terwyl die 
sportmotor bestuurder salig onbewus is dat hy in 'n resies is. Die gevaar 

is net dat die rammelkas hom tans klaarmaak om die sportmotor te laat 
verongeluk om kompetisie uit te skakel. 
 

Die indruk wat ek kry uit die irriterende herhaling van die sg. Goyim se 
gewaande onnoselheid, is dat hierdie kriminele, parasitiese wesens darem 

'n geweldige minderwaardigheidskompleks moet hê. Die enigste rede 
waarom hulle tot dusver daarmee weggekom het is eerstens, deur al die 

belangrikste kommunikasiemiddels te beheer sodat die waarheid van die 
onderskeie volke onthou kan word en disinformasie versprei kan word, 
tweedens, omdat hulle as deel van die onderskeie volke beskou word, o.a. 

deur die aanneem van inheemse name...wolwe in skaapsklere, soos hulle 
self erken (Protokol 11) en derdens omdat hulle valslik daarop aanspraak 

maak dat hulle Israel vanouds verteenwoordig, wat hulle van vervolging 
deur christen volke bewaar. Hul grootste vrees is dat die waarheid 
aangaande hul doelwitte, doen en late aan hul vyand, die "Goyim", 

bekend gemaak sal word. 
 

Die maatstaf waarvolgens die "Goyim" optree, is natuurlik dat hulle, uit 
hul meer Goddelik geïnspireerde siel, eerlikheid en geregtigheid 
vooropstel, wat veral d.m.v. die kommunikasie media verander is in die 

liberale, infame, verdraaide menseregte beginsel, terwyl ware 
geregtigheid geen ooreenkoms met liberalisme kan hê nie. 

Dis normaal vir 'n skelm om goeie mense as onnosel te bestempel. As 
hierdie mense egter bewus was van wat werklik aangaan, was dit lankal 
klaarpraat met hierdie Satanssaad. 

 
GEWAANDE UITVERKORENHEID 

 
'n Ander ding waaroor ons nie moet struikel nie, is hul gewaande 
uitverkorenheid. 

Hulle is die Fariseërs van ons Messias se tyd se direkte afstammelinge, of 
hulle proseliete, en Hy het hulle self as die slang se saad uitgeken, ten 

spyte van hul geveinsde aanspraak. 
Kyk maar hoe minagtend hulle na God verwys in Protokol 22: 
"Ware mag kom nie met enige reg tot 'n vergelyk nie, nie eers met dié 

van God nie: geeneen waag dit om daar naby te kom om soveel as 'n 
span daarvan weg te neem nie."...selfs nie God nie? 

 



Kyk hoe hulle daarmee spog dat dit hulle was wat godsdiens- en rasse-
haat ontketen het, dat hulle die gevoel teenoor geloof en land uitgewis het 

deur veelvolkigheid te propageer, hoe onontbeerlik dit vir hulle is om die 
wesentlike beginsel van 'n Godheid en die Gees uit die "Goyim" se 

verstand te skeur (Protokolle 4, 5, 14 en 17). Is dit hoe 'n uitverkore 
nageslag van Jahweh lyk? Nie eers naasteby nie! 
Daarby is hul "uitverkore koning uit Dawid se geslag", iemand wat hulle 

self uitkies vir sy vermoë om wreed en genadeloos te wees, en wie hulle 
self oplei. Daarby kan sy leermeesters hom afdank, of op 'n ander manier 

van hom ontslae raak...'n afskynsel van hul Khazar afkoms.  
Sy uitverkiesing en voortgesette heerskappy hang volgens hulle dus nie 
van God af nie, maar van sy leermeesters. 

Wat 'n Messias! Wat 'n magtige koning! Wat 'n uitverkiesing! 
 

VRYMESSELAARS 
 
Met hul eie tipering van hul geheime organisasies se uitgesoekte lede as 

ligsinnige of onsedelike mense, stem ek heelhartig saam.  
Vrymesselaars moet egter maar kennis neem van wat vir hulle voorlê; 

wat se goeie vriende hierdie kêrels werklik is.  
Met sulke vriende kan jy nie nog vyande ook hanteer nie! 

 
Die verskoning waarmee hulle hul optrede probeer regverdig, nl. dat die 
doel die middele heilig, dat die goeie uit die slegte gaan voortkom, kan nie 

ernstig opgeneem word nie. 
Hulle probeer hulself wysmaak dat hulle, nadat hulle vir duisende jare 

wreedheid, onderduimsheid en moord tot tweede natuur ingeoefen het (of 
is dit eerste natuur?), nou 180 grade kan omdraai en nadat hulle al 
hierdie tyd in die donker as volke se sluipmoordenaars rondgesluip het, 

nou in die lig gaan staan! Onmoontlik! 
Dit moet ook nie by ons verbygaan dat hulle van plan is om al die "Goyim" 

uit te roei nie (Protokol 23); die enigste manier waarop hulle van hul 
minderwaardigheidsgevoel kan ontslae raak en hul vader Satan tevrede 
stel! Ons is onwetend in 'n doodstryd gewikkel en heeltemal te rustig en 

goedgelowig! 
 

WAT LEER ONS HIERUIT? 
 
Wat die protokolle duidelik vir ons uitspel, is alles wat ons nie moet doen 

nie. Moenie 'n fout maak nie, baie van wat gesê is, is waar! 
* Dit is so, dat buitelandse lenings 'n land onherroepelik van sy bates 

beroof. 
* Dit is so, dat regeringshoofde en redakteurs posisies as marionette 
beklee weens afpersbaarheid of omkoopbaarheid. 

* Dit is so, dat ongekwalifiseerde stemreg en liberalisme uiteindelik tot 
chaos en wetteloosheid moet lei. 

* Dit is so, dat hulle inflasie, woekerrentes en ander vorms van geldroof 
geskep het om volke uit te put, in slawerny te hou, te onteien, inisiatief te 
demp en hulself in die proses te verryk. 

* Dit is so, dat dit vermag word deur die grootste mag in hulle hande te 
hou, nl. die mag van goud deur aanvaarding van die goudstandaard 

(Protokol 20), waardeur volke met 'n gebrek daaraan aan hulle wil 



onderwerp word, en terselfdertyd deur volke ekonomies te verslaaf met 
lenings. 

* Dit is ook so, dat as jy die geskiedenis se lesse verontagsaam, jy bereid 
moet wees om dit weer te beleef en op die harde manier oor te leer.  

'n Geplante gesegde wat veral in uitgelese geselskap gehoor word is 
"History teaches that history teaches us nothing". 
Dit klink erg skerpsinnig, maar dis loshande die domste stelling wat 

enigeen kan kwytraak. Dis ook gevaarlik, want dit sus ons weer in die 
dobbelspel sindroom in en dis presies wat hierdie menere wil hê. 

Onvervalste geskiedenis, wat deesdae met groot ywer herskryf word soos 
al vantevore gedoen is, ontmasker hulle en bewys dat oplossings vir die 
probleme waarmee hulle ons opsaal wel bestaan, terwyl hulle voorgee dat 

daar later geen oplossing sal wees as ons nie nou doen soos hulle verlang 
nie. 

* Dit is so, dat hulle die pers en dus die daaglikse nuus byna volkome 
beheer (Protokol 12), soos ons reeds aangedui het (hfst.4 - massamedia), 
en daardeur mense se menings vorm om hulself te bevoordeel. Daarvan 

het ons genoeg ondervinding. 
* Dis ook waar dat die Joodsbeheerde pers Darwinisme, Marxisme en 

Nietzcheïsme se suksesse gereël het. Hierby kan ons natuurlik ander 
byvoeg, soos Freud se belaglike teorieë in die sielkunde, alles op seks 

gegrond, wat alle sielkundiges van wêreldformaat in sy tyd bespot het. 
Hul beheptheid met seks is legendaries! 
Bestudeer u dodelikste vyand goed...kennis is mag! 

* Dit is so, dat hulle Protestantse kerke se stigting bevorder het, net soos 
hulle vantevore die ware geloof ondergrawe het m.b.v. die Roomse kerk. 

Later het hulle weer die Protestante ondergrawe deur in te sypel en 
liberale dwaalweë in hul leerstellings en dogmas te vestig. 
 

LUTHER 
 

Hier moet ons 'n bietjie stilstaan en kennis neem van Martin Luther se  
ondervinding en uitsprake wat volg op dié geskiedenis wat ons in kerke 
geleer is. 

 
Aanvanklik, in die vroeë hervormingstadium, het Luther vir die Jode in die 

bresse getree. Hulle het hom gefinansier en met inligting uit hul eie 
dokumente gevoer waarin mense nie normaalweg insae het nie om as 
teenvoeter te dien vir die pouslike hof, wat destyds as politieke mag te 

magtig was na hulle sin. 
Namate hy uit hulle geskrifte meer insig in die Jood se ware aard gekry 

het, het hy 'n sterk weersin in hulle ontwikkel, in so'n mate dat hy hulle 
energiek begin bestry het. Hy het ingesien dat die Jood die gelowige se 
fundamentele en opperste vyand is. 

Hy is later, twee dae nadat hy weer 'n kragtige betoog teen die Jode 
gelewer het en blakend gesond was, op geheimsinnige wyse klaarblyklik 

aan vergiftiging oorlede. 
 
Hier is 'n paar aanhalings uit die Weimar en Erlangen uitgawes van sy 

werk: 
" 'n Bloeddorstiger en wraakgieriger ras het nog nooit die lig gesien nie. 

Hulle beskou hulself as uitverkore deur die Here en glo dat hulle 



voorbestem is om alle nie-Jode uit te wis en te martel. Die eerste en 
belangrikste taak wat hulle van hulle  Messias verwag, is dat hy alle 

mense sal uitmoor en met sy swaard verslaan."  
 

"Die geskiedenis toon dat slegs hierdie nasie as 'n ras van ware 
moordenaars van profete en teenstanders van God se heilige Woord 
beskou kan word." (sien Open.18:24; Matt.23:31-36; Joh.8:39-45) 

 
"Hierdie ras is besete deur Lucifer en al sy engele (sien Joh.8:44)...Hul 

asem ruik van die nie-Jode se goud en silwer. Daar is nie 'n meer 
geldgierige nasie onder die son nie en hul skandelike woekerrentes wys 
dat hulle vir ewig so sal bly." 

 
"Die Jode smag daarna om die veragte nie-Jode as slawe te sien...hulle 

verwag dat hulle hul goud en silwer aan die Jode moet gee en toelaat dat 
hulle soos beeste geslag word." 
 

"Hulle is soveel dodelike haat teen die nie-Jode geleer deur hul ouers en 
Rabbi's sedert hul vroegste jeug en voed hul haat so voortdurend, deur al 

die jare van hul lewe, dat hierdie haat hul vlees en bloed deurdrenk het, 
die murg van hul gebeente vul en onafskeidbaar geword het van hulle 

hele wese." 
 
"Voorwaar, die Jode wat uitlanders is behoort niks te besit nie. Alles wat 

hulle besit behoort sekerlik ons s'n te wees. Hulle werk nie. Ons, 
daarenteen, gee hulle niks. Ten spyte daarvan besit hulle ons geld, 

goedere en besittings en is dus ons base in ons eie land." 
 
"Hulle Talmoed en hulle Rabbi's leer hul dat 'n moord nie as sonde 

gereken sal word as 'n Jood 'n nie-Jood doodmaak nie...ook nie 'n sonde 
om 'n eed te verbreek wat teenoor 'n nie-Jood gesweer is nie; net so 

beskou hulle die diefstal en roof wat hulle met hul woekerrentes pleeg as 
'n daad wat hul god behaag." 
 

"...volg die voorbeeld van hul vaders en gebruik elke geleentheid om hul 
opsetlike vals vertolking van die Here se Woord te beoefen..." (sien 

Matt.15:3-9) 
 
"Ek het Joodse literatuur bestudeer. Hulle vervloek ons nie-Jode en in hul 

skole en gebede wens hulle ons alle boosheid toe." 
 

"Jode is jong duiwels veroordeel tot die hel." 
 
"As ek 'n Jood sou moes doop, sou ek hom na die brug oor die rivier Elbe 

begelei, 'n klip aan sy nek vasmaak en hom in die water gooi terwyl ek sê 
'Ek doop jou in die naam van Abraham.' " 

 
"Daardie Jode wat daarop aanspraak maak dat hulle dokters of snydokters 
is, ontneem die Christene wat van hulle artseny gebruik maak van 

gesondheid en vooruitgang, want sulke Joodse dokters glo hulle verwerf 
spesiale guns by hul god as hulle Christene folter en heimlik doodmaak." 

(sien Mrk.5:25,26) 



 
Dit klink amper asof Luther self die protokolle gelees het! 

 
IS ONS REGTIG SO ONNOSEL? 

 
Strydig met wat die Sioniste hulself graag wysmaak, is die "Goyim" wel in 
staat om die antwoorde vir hulself uit te werk. 

Genl.-Maj. J.F.C.Fuller, Britse strateeg en skrywer van geskiedkundige 
werke, skryf in  die lywige werk "The decisive battles of the Western 

world": 
"Hitler's goal was Napoleonic: to establish a German Continental system 
under the aegis of Germany. Also, his means were not far removed from 

those of the great emperor: to liberate Germany from the shackles of 
international loan-capitalism..." 

 
"Hitler held that, as long as the international monetary system was based 
on gold, a nation which cornered gold could impose its will on those who 

lacked it. This could be done by drying up their sources of exchange, and 
thereby compelling them to accept loans on interest in order to distribute 

their wealth - their production. He said:'The community does not live by 
the fictitious value of money, but by real production which in its turn gives 

value to money. This production is the real cover of the currency, and not 
a bank or a safe full of gold.' 
He de-cided: 

1.To refuse foreign interest-bearing loans, and base German currency on 
production instead of on gold. 

2.To obtain imports by direct exchange of goods - barter - and subsidise 
exports when necessary. 
3.To put a stop to what was called 'freedom of the ex-changes' - that is, 

licence to gamble in currencies and shift private fortunes from one country 
to another accord-ing to the political situation. 

4. To create money when men and material were available for work 
instead of running into debt by borrowing it. 
 

Because the life of international finance depended upon the issue of 
interest-bearing loans to nations in economic dis-tress, Hitler's economics 

spelt its ruination. 
If he were allowed to succeed, other nations would certainly follow his 
example...the moneylenders would have to close shop." 

 
Nou dat ons weet wat in die protokolle staan, weet ons ook wat die 2de 

Wêreldoorlog se ware oorsaak was...waarom dit vir die Joodse 
internasionale geldmag so onontbeerlik was om die aandag af te trek van 
die uitstekende Duitse ekonomiese beginsels en planne, en die 

aanskouingsles van ekonomiese sukses wat dit onderstreep het, en van 
verdere ondersoek daarvan ontslae te raak. Toe, net soos ons vandag nog 

ervaar, is blanke seuns op die altaar van Joodse rykdom en mag geoffer. 
Meer gevalle kan aangehaal word; hierdie een demonstreer die leuens 
egter goed genoeg. Hoeveel getuienis is buitendien nog nodig om hul 

skuld te bewys? 
Hulle rykdom is met ons bloed gekoop! Hoe lank gaan ons dit nog duld? 

 



DIE KEHILLA 
 

'n Organisasie waarvan min mense weet, is die Joodse Kehilla. 
Hierdie super-geheime organisasie word beheer deur 'n raad van 300 lede 

wat periodiek vergader om die Kehilla se internasionale strategie uit te 
stip. 
Hulle stip in werklikheid die meeste volke op aarde se finansiële, politieke, 

sosiale en godsdienstige program uit deurdat hulle onbeperkte geld, 
beheer van alle propaganda en hoogs komplekse organisasies daarvoor 

tot hul beskikking het. 
Hierdie is die internasionale Joodse netwerk wat die grootste deel van die 
wêreld se politieke lotgevalle beheers. 

As dit nie dieselfde organisasie is nie, is die sg. Bildersbergers wat jaarliks 
in die geheim sonder mediadekking vergader, waarvan mev.Thatcher en 

genl. Haig lede is, in elk geval ten nouste daaraan verbonde. Soos die 
aanskouingsles toon, is dit maklik om taai te wees as jy alle teenstand 
kan beheer deur nuusdekking in die media te beheer. 

Aan die Kehilla se stuur sit een man, bekend as die koning van die Jode, 
hul wêreldleier. 

Die wêreld is in 'n oostelike en 'n westelike halfronde verdeel, met 'n sg. 
Sponsor aan die hoof, ondergeskik aan die sg. Koning. 

Onder elk van hierdie sataniese leiers is 7 sg. Aartssensors, wat saam met 
die voriges die Kehilla se sg. 7de graad genoem word. Elkeen van hulle 
ken mekaar. 

Elk van die 7 het 7 "Ministers" onder hulle, die 6de graad, met 7 "Heralds" 
onder elkeen...die 5de graad. Elkeen van hulle het weer 7 "Courtiers" 

onder hulle, die 4de graad, met 7 "Scrivenors" onder elkeen, die 3de 
graad, wat weer 7 "Auditors" onder elkeen van hulle het, die 2de graad, 
met 7 "mutes" onder elkeen, die 1ste graad, 'n totaal van 1921601 lede in 

die twee halfrondes tesame...'n geweldige groot organisasie. Die Kehilla is 
so sekuriteit bewus dat, verder as die sg. Prins van die Ooste of die Weste 

wat die 7 onder hom ken, die  verskillende vertakkings nie weet wie is wat 
nie. 
 

Met hierdie uitgebreide netwerk kan die Kehilla wêreldwye beleid  met 'n 
minimum poging kommunikeer. Binne minute na 'n opdrag is  hulle besig 

om uitvoering daaraan te gee om hul doelwitte te  bevorder, nl. stakings, 
rewolusie, studente opstande,  welsyns-opstande of enige ander gegewe 
daad. Sulke dade se doel is om hul beheer te bevorder oor geld, 

propaganda en die Vrou se saad, die gelowige blanke volke, se politieke 
en sosiale lewe. 

 
Hul beleid se grondbeginsels word omskryf in die genoemde resep vir 
wêreldoorheersing bekend as "Die Protokolle van die geleerde ouderlinge 

van Sion" (Hfst.5). 
 

U sal merk dat Protokol 3 verwys na die Joodse simboliese slang,  wat 
politieke Sionisme en sy eweknie, Judaïsme voorstel. 
Die kop van hierdie sataniese slang stel diegene voor wat in die 

internasionale Jodedom se oppergesag ingelyf is, met die lyf van die slang 
nie heeltemal van die lae peil en die koers waarin die Jodedom seil bewus 

nie. 



Dis insiggewend dat hulle self die slang as simbool gekies het... hulle 
weet, net soos enige deeglike student van die Bybel sal weet, dat hulle die 

slang se saad is en hul oorsprong terugspoor tot by 'n karakter genaamd 
Kain! 

 
Dr.Abba Hillel Silver, 'n bekende Jood, verklaar bv. in die Joodse 
publikasie 'Liberal Judaism' van Jan.1949, aangaande die Israelistaat wat 

toe pas gestig is: 
"Want die vloek van Kain, die vloek om 'n uitgeworpene en 'n swerwer oor 

die aarde se aangesig te wees, is ver-wyder..." 
 
Is dit dan verbasend dat die Jode blanke gelowiges se beskawing vir die 

afgelope 6000jr., en met toenemende sukses die afgelope 200jr. 
geplunder en verongeluk het, as die meeste gelowige mense nie eers weet 

wie hul vyand is, wat sy aard is, of waar hulle self vandaan kom nie? 
Vir die meeste mense is Satan en sy saad iets wasigs, iets onaantasbaar 
op die geestelike vlak. As jy 'n bietjie ondersoek instel, vind jy die meeste 

is nie eens ten volle oortuig van so'n ding se bestaan nie. 
Gen.3:15 is bedoel om gelowiges met hierdie kennis te bewapen. Daar is 

geen verskoning vir ware gelowiges wat oë het om te sien en ore om te 
hoor, om nie die vyand te ken en te verstaan waar hy vandaan kom nie. 

Hulle bloedspoor loop deur 6000jr. van die geskiedenis; ons bloed! 
 
Die Talmoed is een van die veragtelikste, goddeloosste, mees sataniese 

boeke wat ooit geskryf is; 63 volumes van rioolsloot- praatjies, alles teen 
Jahshua die Messiah en sy Weg gerig. 

Die Talmoed, saam met die Protokolle en ander Joodse Kabalistiese 
geskrifte en nie die Ou Testament nie, vorm beide Sionisme en Judaïsme 
se fondament. Dis uit die veragtelikste, afskuwelikste brein wat ooit op 

aarde was uitgebroei, Satan self s'n, wat in as 'n blink engel van die lig 
opgetree het. 

 
Bewapen uself met kennis! 
Gen.3:15 was 'n vaste bousteen in die ware geloof se fondament, vanuit 

die Ou Testamentiese Skrif, Jahshua self en sy apostels na Hom se 
leringe, tot by die eerste eeue na die opstanding se gelowiges. In hierdie 

deurslaggewende uur van die geskiedenis, durf ons nie oorgee, 
onderhandel, of onsself uit hierdie mees fundamentele Skrifwaarheid laat 
uitpraat nie. Dis nie nou die tyd om die sataniese nageslag wit te pleister 

nie! Elke nuusberig op TV, oor die radio en in die koerant leef van die 
vyandskap, die totale oorlog teen u en u nageslag as u die Vrou se saad 

is. 
 
Open.12:17 "En die draak was vertoornd op die Vrou, en hy het 

weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die 
gebooie van God bewaar en die getuienis van Jahshua Messiah hou." 

 
Jahshua het die sataniese oes se maaiers in Matt.13:41 beskryf en u kan 
Ps.149 en Jer.51:20 ook vir meer lig op die onderwerp lees. Loof Jahshua 

ons Messiah se Naam en die mag, o blanke gelowige volk; die Vrou se 
saad sal 'n totale oorwinning oor hierdie sataniese saadlyn behaal: 



Open.15:2,3 "En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met 
vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor 

die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters 
van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, 

en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Jahweh 
Elohim, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die 
heiliges!" 

 
Open.18:20-24: "Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en 

profete, omdat Jahweh julle oordeel aan haar voltrek het! En een sterk 
engel het 'n klip opgetel soos 'n meulsteen en dit in die see gegooi en 
gesê: So, met 'n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en 

nooit meer gevind word nie...geen kunstenaar van enige kuns sal ooit 
meer in jou gevind word nie...jou handelaars was die grotes op die aarde; 

want deur jou towery is al die nasies verlei." 
 
Open.19:6 "En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en 

soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae 
wat sê: Halleluja! want Jahweh Elohim, die Almagtige, het die koningskap 

aanvaar." 
 

Ons, wat bewaar gebly het buite sig van die slang omdat hy, nes ons, nie 
seker kan wees wie is wie nie soos ons in Open.12:14 lees, kan maar ag 
slaan op die verse wat daarop volg. 

Onthou dat water in profesie volke beteken (Open.17:15), die vrou Israel 
verteenwoordig, en dat dit Internasionale Jode is wat ons probeer dwing 

om ons met ander volke gelyk te stel en met hulle te ondertrou: 
Open.12:15-17 "En die slang (Jodedom) het uit sy bek (deur sy media, 
en/of vanuit die kroonkolonies ens. soos Hong Kong wat in sy mag was, 

vanwaar groot getalle hierheen gebring is, en in die toekoms nog baie 
meer sal kom om 'n nuwe "Hong Kong" te voorsien en blankes nog verder 

te verswelg) water (volke) soos 'n rivier (voortdurende toevloei) agter die 
vrou (blanke Israel) aan uitgegooi (op haar laat toestroom), om haar te 
laat wegvoer deur die rivier (om haar te verswelg deur rasvermenging). 

En die aarde het die vrou tot hulp gekom, en die aarde het sy mond 
oopgemaak (soos met Korag, Datan en Abiram, of dalk deur plae soos 

Vigs en oorlog) en die rivier opgesluk (die volke laat verdwyn), wat die 
draak uit sy bek uitgegooi het (wat die Jode op Israel  laat toe-stroom 
het).                                    [eie ver-tolking]. 

 
Namate profesie in vervulling gaan, sal Skrifte soos hierdie vir ons al hoe 

duideliker word. Dis my persoonlike mening dat die oordele wat ons 
Almagtige aangaande die Kanaänitiese volke uitgespreek het, saam met 
dié vir oortreding van Israel se opdragte, beide profeties van aard is. 

Hy het sekerlik geweet dat Israel dit nie noukeurig of volledig sou uitvoer 
nie, maar die oordeel en bevel is steeds geldig en wag vir die dag dat 'n 

gesifte en beproefde Israel hul as volk tot Hom bekeer om sy bevele in 
geregtigheid uit te voer sonder vrees om daarvoor veroordeel te word. 
Van een ding is ek seker; solank albei sade op aarde bestaan, sal oorlog 

en vyandskap tussen hulle bly voortbestaan. 
Die hele skouspel deur die geskiedenis, gaan om wie heerskappy op aarde 

gaan voer en wat die aard daarvan sal wees. 



Of ons word deur Satan en sy saad, deur geweld, bedrog en geld regeer 
en uiteindelik geheel en al deur die addergeslag verplaas soos die 

Protokolle uitspel, of ons word deur Jahweh Almagtig en sy beginsel van 
geregtigheid, regverdigheid en reg regeer. 

 
KIES DAN NOU WAAR U STAAN ! 
 


