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Op 31 Mei vanjaar was die Republiek van Suid-Afrika 52 jaar oud.
Sover bekend was die ANB een van die enigste organisasies wat
hierdie geleentheid amptelik gevier het met die Republiekfees wat op
Saterdag 2 Junie in Verwoerdburg deur die Akasia-tak van die ANB
aangebied is.

Van vroegdag af het Afrikanernasionaliste vanoor die hele ou
Transvaal in Verwoerdburg aangekom vir die dag se verrigtinge.
Die fees is amptelik in die ope lug geopen deur ds. Boeta Erasmus

van Wolmaransstad, nadat die ANB se tesourier, mnr. Emil de
Villiers 'n groep kinders gelei het met die vlaghysingseremonie,
waarin die Vierkleur van Transvaal en die Vrystaatse vlag gehys is.

Hierna is die feesgangers in die saal versamel vir 'n musiek- en
sangvertoning. Dié vertoning was besonders omdat dit uitgevoer is
deur mev. Rentia de Villiers en twee van haar naamgenote, haar
dogter Rentia en haar kleindogter, ook Rentia. 
Die musiek- en sangvertoning is opgevolg deur 'n gedramatiseerde

opvoering van C Louis Leipoldt se gedig "Oom Gert vertel", met
grepe uit die Tweede Vryheidsoorlog as inhoud.

Die ANB se voorsitter, mnr. Johann Grobler, was die spreker wat
die feesrede gelewer het. Hy het weer beklemtoon dat 31 Mei 'n
besondere datum in die lewe van die Afrikanervolk is en dat daar
verskeie redes is om dié dag te herdenk. 

Eerstens was daar die treurige dag op 31 Mei 1902, toe die Vrede
van Vereeniging in Pretoria geteken is, wat die einde van die Tweede
Vryheidsoorlog sou beteken, maar ook die einde van die onafhank-
likheid van die twee Boererepublieke. 

Mnr. Grobler het gesê dat die Afrikanervolk daarna onder die juk
van Engeland gestaan het, maar die eerste vordering om weer vry te
wees het op 31 Mei 1910 gekom, toe die Unie van Suid-Afrika ge-
stig is en die Afrikaner weer 'n groot rol in die politieke en die rege-
ring van die land gekry het. 

Hoewel die HNP van dr. DF Malan daarin geslaag het om 'n paar
dae voor 31 Mei, op 26 Mei 1948, die bewind in Suid-Afrika oor te
neem, was die Afrikaner nog nie volkome vry soos voor die Tweede

Vryheidsoorlog nie. Maar toe die Republiek van Suid-Afrika op 31
Mei 1961 tot stand kom, is ons stryd van byna ses dekades uiteinde-
lik gekroon met die sukses van volkome vryheid en onafhanklikheid,
het mnr. Grobler gesê. 
Juis om hierdie rede het die ANB gekies om 31 Mei jaarliks as fees-

dag te herdenk. Dis die simbool van oorwinning na soveel jare van
stryd teen onderdrukking en dit is 'n dag waarop al die prestasies van
die Afrikanervolk met reg gevier kan word. Dis 'n dag waarop ons
nageslag ook weer geleer kan word van die hoogtes wat die Repu-
bliek van Suid-Afrika op verkeie vlakke bereik het onder die leiding
en bestuur van die Afrikanervolk.                                               n

ANB VIER REPUBLIEKDAG AS VRYHEIDSIMBOOL

Mnr. Johann Grobler, voorsitter van die ANB, het
feesgangers by die ANB se onlangse Republiekfees in

Verwoerdburg toegespreek.

Die goeie opkoms van Afrikanernasionaliste na die ANB se Republiekfees in Verwoerdburg het getuig dat daar beslis nog
Afrikaners is wat nie hul wortels vergeet het nie. Oud en jonk sit hier in die saal tydens die amptelike verrigtinge.



Wie is dié ‘oppergesag’ nou?

Een van die argumente waarmee baie Afrikaners mislei is tydens

die destydse onderhandelingsproses tussen die ANC en die NP,

voordat die Afrikaner se land aan die Swart Kommuniste oorhan-

dig is, was dat die "oppergesag van die reg" verskans en onaan-

tasbaar sou wees in die grondwet.

Daar is gesê dat die nuwe Suid-Afrika 'n sogenaamde "regstaat"

sou wees en dat hierdie feit gemoedsrus vir Blankes kan bring,

omdat die burgers van die land hulle altyd op die howe sal kan

beroep as dinge skeefloop in die parlement en ander plekke waar

wette gemaak word.

Vandag, byna 20 jaar in die realiteit van die kommunistiese ANC

regime, kan enige nugterdenkende Afrikaner vir homself sien dat

dié praatjies maar net nog een van die slaprieme is waarmee die

Afrikaners gevang is.

Op papier is die land dalk 'n regstaat, maar in praktyk lyk dinge

effens anders. Die rede hiervoor is baie eenvoudig, want ons as

Afrikanernasionaliste het hierdie argument reeds dekades lank by

die vergiftigde denkvermoë van die liberaliste probeer tuisbring.

Die rede waarom Suid-Afrika as sogenaamde "regstaat" misluk,

is omdat al die land se burgers nie in staat is om op dieselfde

golflengte te opereer as dit kom by hierdie saak nie. Dis 'n kultuur-

saak, want in elke kultuur is daar 'n ander manier waarop reg en

geregtigheid geïnterpreteer word. As die demografie van die reg-

bank dus begin lyk soos die demografie van die land, is dit logies

dat een groep tevrede sal wees en die res erg gefrustreer sal word

deur die saak, want weens hul kulturele agtergrond dink die land

se inwoners nie dieselfde oor hierdie belangrike saak nie.

Die ANC het dit hul taak gemaak om die regbank te "suiwer"

van Blankes, en veral van Afrikaners. Daarom is dit logies dat

daar ook konflik sal kom tussen die verskillende groepe in die

land oor die wyse waarop die reg tans misbruik word om die ram-

pokkerbende wat oor ons regeer, te beskerm. 

Die geval van die skorsing van advokaat Glynnis Breytenbach,

'n senior aanklaer by die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG), en

haar gevolglike stryd om nie afgedank te word nie, illustreer baie

duidelik ons huidige dilemma.

Die uitslag van die sogenaamde tugverhoor teen haar het bewys

dat daar absoluut geen gronde was om haar eerstens aan te kla nie,

maar dat dit alleen 'n metode was om eerstens tyd te wen vir

sekere persone om hul skuiwe op die skaakbord van die openbare

lewe in Suid-Afrika te maak, en tweedens om van haar ontslae te

raak, omdat sy nie deel wou hê aan die korrupte smet van die

regime se stelsel, wat besig is om alles en almal in die stelsel te

verlam nie.

As die saak teen Breytenbach egter van nader beskou word, blyk

dit dat sy die mag – en die moed – gehad het om 'n hele paar kan-

netjies vol wurms oop te maak met die vervolging van korrupte

soustreinryers, wat byna almal weer bande het met die land se

president, Jacob Zuma!

Hierdie voorbeeld van Glynnis Breytenbach is weer 'n duidelike

bewys dat daar absoluut geen beginselredes is waarom die ANC

die regbank en alle verwante departemente wat verbonde is aan

ons regstelsel wil omdop en dit dan wil hervul met soutreiryers en

kamerade van die regime, of die president se kliek nie.

Voeg hierby nog die korruptheid van die ander deel van die reg-

stelsel, die gereg of die polisie, en dit word duidelik dat ons uit-

gelewer is aan 'n stelsel wat besig is om ons erfenis van beskaafde

en regverdige norme te vernietig. Ons is uitgelewer aan 'n ram-

pokkerbende wat daarop uit is om hierdie land te regeer soos die

mafia regeer in die skemerwêreld van misdaad. 

Regstaat? Neewat! Polisiestaat in diens van die ANC-regime? Ja,

dít klink mos meer na die ware Jacob.

Kleinfontein
Kleinfontein is 'n ontwikkelende dorpie oos van Pretoria en net

suid van Cullinan en Rayton, waar Blanke Afrikaners sedert 1994

stelselmatig vir hulself 'n tuiste geskep het.

Hoewel baie Afrikaners wat daar woon elders hul brood verdien

is daar ook afgetredenes en mense wat hul daaglikse brood in

Kleinfontein self verdien.
Die model waarop Kleinfontein ontwikkel, bestuur en uitgebou

word herinner sterk aan dié van Orania daar op die wal van die
Oranjerivier in die Noord-Kaap.
Kleinfontein was egter onlangs in die nuus toe daar weens meer

as een rede skielik 'n openbare belangstelling in dié rustige dorpie
gekom het. Met die DA-jeug aan die voorpunt is die rus en vrede
op Kleinfontein onderbreek, omdat Kleinfontein se groot sonde
glo hul rassisme is. Net omdat hierdie klein Afrikanergemeenskap
binne verskeie verskanste regsbegrippe in die ANC-regime se
grondwet hulself van die res van die bevolking van die land afson-
der, moes hulle natuurlik as boos en sleg gebrandmerk word deur
die onverdraagsaamheid van die liberalisme. 

Die ANC het daarna self die saak ondersoek en die Swart ANC-

burgemeester van Pretoria het daarop aangedring om in Klein-

fontein ontvang te word. 
Hierdie episode sou, soos Mandela se destydse besoek aan

Orania sowat 20 jaar gelede, nie so merkwaardig en waarskynlik
polities betekenisvol gewees het nie as dit nie was dat verskeie
agendas van groeperinge in die openbare lewe van die Afrikaner
daarmee in die kollig geplaas is nie.
Dit het eerstens gewys dat die VF Plus, wat in 1994 kort voor die

verkiesing gestig is as 'n party met die hoofsaaklike doel om vir
die Afrikaner 'n "volkstaat" te beding, nie langer belangstel aan
dié politieke foefie nie. In hulle eie woorde het die VF Plus
destyds die eer aan hulle laat toekom vir die sogenaamde "ver-
skansing" van die begrip van selfbeskikking in die grondwet.
Tydens hierdie afgelope debat oor Kleinfontein het die VF Plus
geskitter in hul afwesigheid. Waar is hul volkstaatdrome dus nou?

Intussen het ons almal geweet dat die ANC daardie klousules ter

wille van korttermyn gewin in die grondwet geplaas het, maar dat

dit nie die papier werd is waarop dit gedruk staan nie. Die histerie

oor Kleinfontein en die ANC se reaksie daarop is seker die duide-

likste bewys dat hulle nooit sal toelaat dat die Afrikaner op enige

wyse onafhanklikheid en selfbeskikking sal kry terwyl hulle nog

hierdie land regeer nie. 

Ook die gebrek aan optrede van die nuutste Afrikanerfoefie, die

Verteenwoordigende Volksraad, wat twee jaar gelede met groot fan-

fare verkies en ingesweer is, spreek boekdele. Hierdie mense het

die Afrikanervolk laat verstaan dat hulle met die ANC en die VVO

gaan praat oor die Afrikanervolk se regte ten opsigte van self-

beskikking en as hulle nié regkom nie sou hulle by implikasie

geen ander keuse gehad het as om oorlog te verklaar teen die

huidige regime in Suid-Afrika nie. 

Die Kleinfontein-episode het nou finaal bewys dat die ANC

regime nooit sal toelaat dat Afrikaners op enige skaal binne die

grense van Suid-Afrika volkome selfbeskikking kry nie. So, die

logiese volgende vraag is dus nou: Wanneer en waar word die

eerste skote in die VVK se “oorlog” geskiet?                            
n
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DIE ANB SE REPUBLIEKFEES IN BEELD

Ná al die inspanning van die aktiwiteite op die ANB
se Republiekfees moes daar natuurlik ‘n vleisie op

die kole gegooi word om die honger mae weer te vul.

Heelwat feesgangers het vroegoggend reeds langs die vlagparade stelling 
ingeneem om deel te wees van dié seremonie.

Die ANB se mense is natuurlik groot lesers van goeie
leesstof en Hutten Buchdienst se boekstalletjie het

weer groot aftrek gekry op die Republiekfees.

Al die moeite met die Boeresport was darem nie verniet nie. Hier
deel Gerhard van der Grijp, ANB Dagbestuurslid en voorsitter van

die Akasia tak van die ANB, wat die Republiekfees gereël het, 
sertifikate uit vir al die presteerders tydens die Boeresport.

Ds. Boeta Erasmus van
Wolmaransstad het die
opening waargeneem.

Die ANB se Republiekfees is
oudergewoonte afgeskop met ‘n
plegtige vlagparade waartydens
die Transvaalse Vierkleur en die

Vrystaatse vlag gehys is.



Die moord op Retief

Aan die begin van November 1837 het Piet Retief by sy laers aan
die bolope van die Sandrivier aangekom. Daar het hy die Voor-
trekkers meegedeel dat hy vir hulle grond by koning Dingaan gekry
het, op die voorwaarde dat hy vee wat deur Sikonjella gesteel is
moet gaan terughaal.

Dinsdag 14 November 1837 met hanekraai het hy en sowat 100
waens die tog oor die Drakensberge aangepak en op Donderdag 28
Desember 1837 het Retief na Sikonjella vertrek. Op Donderdag 11
Januarie 1838 was Retief weer terug by sy laers met die gesteelde
vee. Gerrit Maritz en Sarel Cilliers het hom gemaan om nie self na
Dingaan te gaan nie maar om eerder van Maritz gebruik te maak.
Hy het dit geweier. As goewerneur van die Voortrekkers het hy
gereken dat dit sy plig is om self te gaan. 

Die oggend van Donderdag 25 Januarie 1838 vertrek Retief met
'n gevolg van 70 mans oud en jonk na koning Dingaan se hoofkraal
uMgungundluvo. Die oudste was 72 'n oom de Beer. Die jongste
was Retief se eie seun van 12 jaar. Dit was so 5 of 6 dae se harde
trek met die gesteelde vee na Dingaan. Retief bereik Dingaan so

om en by die 30ste Janua-
rie, waarna Retief nog 5 of
6 dae op die koning moes
wag om hom te siene te
kry. Sondagoggend 4 Feb-
ruarie laat Dingaan vir
Piet Retief weet dat Retief
en sy gevolg hom maar
kan kom sien. 
Daardie dag was die Trak-

taat onderteken, waarin
Dingaan die grond vanaf
Port Natal in die suide, die
Tugelarivier in die weste
en tot by die uMzimvuba-
vallei in die noorde aan
die Voortrekkers afstaan.
Hy sê toe aan hulle hy is
nou moeg van onderhandel
en hy wil hulle eers vergas
op kafferbier en sy impies
vir hulle laat dans. 'n Baie
groot magsvertoon was
dan op daardie dag gele-

wer. Daardie aand raai die sendeling Owen vir Retief aan om dade-
lik na sy laers terug te keer, want hy vertrou nie vir Dingaan nie. Op
Maandag 5 Februarie het Retief 'n vertoning aan Dingaan gele-
wer. Die Voortrekkers het 'n skyn aanval geloods en 'n perdelaer ge-
trek en gewys hoe vinnig hulle die ou pangewere kon laai en af-
vuur en uit die saal kon skiet. Die agtermiddag het die Voortrekkers
begin klaarmaak om die volgende oggend met ligdag na die laers
terug te keer om die goeie nuus van die grond aan hulle geliefdes
te kon meedeel. Teen dagbreek het 'n boodskapper van Dingaan by

Retief se geselskap opgedaag om te sê Dingaan wou hulle almal
sien om te groet, selfs die agterryers moes teenwoordig wees. Toe
Retief en sy manne by die kraal aankom word hulle meegedeel dat
hulle hul gewere buite moet los. Hulle los toe die gewere en die
perde in die sorg van hulle agterryers. Nadat hulle die koning
gegroet het sê hy dat hy sy impies vir oulaas vir die Boere wil laat
dans en alhoewel Retief haastig is, kyk hulle maar hoe die Zoeloes
dans. Dingaan laat weer bier kom en onder die gedans lag hy en
maak grappe met die Voortrekkers. Die impi dans en skop stof op.
Hulle maak 'n kring om die Boere. Die Boere raak erg benoud en
Retief vra of hulle nie verder weg kan dans nie. Toe begin hulle
onraad merk, want blink voorwerpe word oopgeskop. Daar lê die
assegaaie wat hulle die nag onder die kraalvloer begrawe het. Ewe
skielik spring Dingaan op en skree: "Drink my bier, drink, les julle

dors, want na môre sal julle nie meer dors hê nie..." Toe bulder hy:
"Bulalani abathakati!" (Slaan dood die wit towenaars). Die Swart
massa sak toe op die Voortrekkers neer. Heldhaftig probeer hulle hul
verdedig met die vuis, vuurslag van die tonteldoos en met hulle
skeimesse. Daar het so 30 van die Zoeloes dood gelê.

Nietemin bind die Zoeloes hul hande en voete met rou rieme en
sleep hulle na Hloma Amabutho, plek van teregstelling. Hulle
hoofde word met klippe en knopkieries verbruisel en hout pale
word lewend deur hulle liggame geboor sodat die skerp punte deur
die borsbeen dring.
Retief word lewend gehou om al die wreedheid te aanskou en ten

laaste word hy ook vermoor en die impies se opdrag is om sy hart
en lewer uit te slag en op die pad na die laers te begrawe.
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GREPE UIT DIE GESKIEDENIS VAN
DIE GROOT TREK IN NATAL

4 JUNIE 2013

(Vervolg op bl. 5)

As deel van ons herdenking van die 175 jarige viering van die Groot Trek vertel CHRISTO MOMBERG weer aan
ons drie stukke uit die aangrypende geskiedenis van ons voorgeslagte oor. Wat aanleiding tot die gebeure gegee
het is 'n breë onderwerp vir bespreking wat ons nie nou hier behandel nie.  Die Gelofte waarop die gebeure uit-
geloop het sal ons keer op keer in herinnering roep wanneer ons Geloftedag jaar na jaar vier.  Die drie tragiese ver-
hale was egter in die kern van die smeltkroes waardeur God ons volk voorberei het tot die geloofsdaad van
Bloedrivier.   Ons moet dan nooit nalaat om ook hierdie geskiedenis aan ons kinders en kleinkinders oor te dra nie.

‘n Kunstenaarsvoorstelling van die ondertekening van
die traktaat tussen Retief en Dingaan oor grond wat

aan die Voortrekkers afgestaan sou word.

Piet Retief



Die groot moord

Nadat Retief na Dingaan vertrek het, het die Trekkers van Doring-
kop begin wegtrek, ten spyte van Retief se vermaning om by-
mekaar te bly. Die Botmas (die broer van die gehangde Botma van
Slagtersnek), Liebenbergs, De Beers wie se ou vader saam Retief
na Dingaan is, ryk Josef van Dyk met sy 7000 stuks vee en wakis
vol goue munte, die Rossouws en Heila Robberts met haar mooi
dogters. So ver as wat hulle wegtrek het hulle name aan die riviere
begin gee soos die Bloukrans- en Boesmansrivier. Sommige
van hulle was al tot vier ure te perd van Doringkop af. Vanaf die
11de Februarie het Gerrit Maritz na die verspreide waens gery
en gemaan en gewaarsku dat die mense moet terugtrek of in
laers saamtrek, maar min van die voorste mense het op sy plei-
dooi ag geslaan. Hulle het gevra waarom hy dan so bang en
kleingelowig is. Die lewe in die laers het normaal voortgegaan.
Die mans het gejag, velle gelooi, rieme gebrei en die vrouens
het beskuit en brood in uitgeholde miershope gebak.

Maritz het al hoe meer onrustig geraak namate die rookseine
op die berg vermeerder het. Dit is herken as bymekaarmaak
rookseine maar almal het geglo dat dit was om al die Zoeloes
te laat weet dat die grond aan die Voortrekkers gegee is.
Ongeveer drie uur die oggend van Vrydag die 16de Februarie

is die Voortrekkers verras deur Dingaan se Zoeloe impi. Die
Voortrekkers wat hoër op gelaer was, het wakker geword van
snaphaanskote laer af teen die rivier en baie van hulle het geglo
dat dit Retief was wat teruggekeer het. Namate die geweervuur
aangehou het en te vinnig op mekaar en op te veel plekke tege-
lyk geskiet is het hulle geweet dat daar fout gekom het.

Die Zoeloes het die blankes verras en daar het in daardie og-
gend meer as 200 blanke mans, vrouens, kinders en grysaards
gesterf op die wreedste wyse. 

Vrydag die 16de het hom stuk-stuk geopenbaar soos die son op-
kom. Oor die veld het 'n wit donsigheid gelê. Dis van bulsakke en
kussings wat deur assegaailemme oopgeskeur was. Kiste, tafels en
stoele was alles verpletter. Mans wat nog met die geweerkolwe ge-
slaan het, is dood gekry met die lope nog in hulle vuiste vasgeklem.
Moeders wat hulle suigelinge probeer beskerm het, is deurboor met
assegaai sodat die twee liggame aan mekaar gesteek was.

Grysaards se wit baarde en hare was rooi gekoek van die bloed.
Jong kinders se koppe is teen wawiele te pletter geslaan, bloed het
tot op die skamels van waens gedrup so deurtrek was die buik-
planke van die bloed. 
So vêr as wat die hulpgeselskappe gegaan het, het hulle gru-tonele

gesien soos ook by die trek van die Botmas. Die Botmas se kruit en
lopers het opgeraak. Daarna het hulle hul met geweerkolwe, byle
en ligterhoute probeer verdedig, maar die Zoeloes het van die bees-
te tussen die Trekkers ingejaag en hulle gelederdere opgebreek. Ten
spyte van hul heldhaftige poging was oud en jonk uitgemoor.

Piet Uys

Na die groot moord het Piet Lafras Uys 'n boodskapper na Doorn-
koplaer gestuur om te laat weet hy trek nood-skofte om by die
Trekkers uit te kom om 'n strafkommando teen Dingaan te loods.
Na sy aankoms het Uys, Gerrit Maritz en kommandant Andries
Hendrik Potgieter samesprekings gevoer oor wat omtrent Dingaan
gedoen moet word. Hulle het 'n kommando van ongeveer 300 man
op die been gebring en na Dingaan vertrek. 
Op die oggend van 10 April het hulle Zoeloes op die berg gewaar.

Toe die Zoeloes deur 'n kloof verdwyn, het Piet Uys gelas dat hulle
agterna gesit moet word, want dit het vir hom na 'n klein groepie
gelyk wat maklik aangeval kon word. Potgieter wou nie. Hy het
volgehou dat dit te gevaarlik is omdat daar te veel bosse en diep
slote was en het Uys se aandag op die ander Zoeloes gevestig wat
teen die berg versteek was. Net die weerkaatsing van die son op die

assegaailemme het hulle skuilplek verraai. Potgieter het vir Uys
gemaan om nie roekeloos of te haastig te raak nie, maar eerder te
wag vir 'n beter en veiliger terrein. 

Uys het toe die witskilde aangeval en Potgieter die swartskilde.
Uys het sy manne teen die berg uitgelei tot so 50 tree van die Zoe-
loes af en hulle van die perde laat afklim om op hulle te vuur sodat
die lopers nog genoeg trefkrag kon hê. Die eerste sarsie was genoeg
om die impi te laat opbreek en daarna het hulle uitmekaar gespat
om die Trekkers te omsingel. Die Zoeloes het probeer om die

Trekkers in groepe van 3 of 4 of selfs minder te verdeel. 
Uys het nie die gevaar gesien wat Potgieter gesien het nie. Potgieter

het stadigaan begin terugval na die poort om 'n opening te hou vir
die terugvallende Trekkers sodat hulle nie in die bergkom vasgekeer
sou word nie. So paar tree van die opening het Piet Uys sy perd
ingehou en opdrag gegee dat sy manskappe moes voortgaan, hy
moes net gou sy vuursteen van sy pangeweer verstel wat skeef tus-
sen die haan se lippe gedraai het. Sy manskappe het hom hoor roep
en hulle het gesien sy perd is gelem, maar toe hulle nader gaan sien
hulle die kort steel van 'n assegaai in sy rug. Toe hulle by hom kom
het hy klaar self die assegaai uit sy rug getrek. Een van sy manskappe
lig toe sy hemp op en sien die linkernier is deurboor. Uys het van die
brandewynwater gedrink wat vir hom gegee is en gesê hulle moet
verder. Hy het sy bewussyn verloor en moes deur twee mans weer-
skante van sy perd gestut word om nie af te val nie. Nadat sy gesig
met 'n nekdoek gelawe is het hy bygekom, want hy was nog jonk en
sterk. Na 'n paar tree het hy weer sy bewussyn verloor en dié keer
het dit langer gevat om hom by te bring. Hy het aan hoes gegaan en
bloed het by sy mond en neus uitgekom. Iemand het geskree: “Die
kommandant sterf!” Daarna het Uys hulle gelas om hom van sy perd
af te tel. Nadat Uys van sy perd afgetel is en gemaklik gemaak is het
hy die manne wat by hom was beveel om te vlug en hulle self te red.
Nadat hulle sy geweer met lopers gelaai het en die kruithoring langs
hom neer gesit het, het hulle gery. 

Toe hulle 'n paar tree van hom af was het sy veertienjarige seun
omgekyk en gesien dat die Zoeloes besig was om sy pa te omsingel.
Hy draai toe om, spring van sy perd af gooi kruit in sy geweer se pan
en wag die Zoeloes in. Dertig tree van hulle af skiet hy toe vier van
die nege plat. Hy laai weer sy geweer en skiet twee tromp op dood.
Hy het toe probeer om met die bobejaanboud se kolf die Zoeloes van
sy pa af hou maar die oormag het te veel geword en pa en seun is
saam vermoor. Piet Uys, sy seun Dirkie, die twee Malan broers en
hul vader, jong Josef Kruger, drie Nel broers en 'n Labuschagne het
die lewe gelaat by Italeni.                                                                  n
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Die verskriklike moorde by Blaauwkrans, soos gesien deur die
verfkwas van ’n kunstenaar.



Dit is algemeen bekend dat kanker deesdae in die VSA (en wêreld
wyd) ’n multibiljoen dollar industrie is. 
Fortuine word gemaak uit navorsing, verdowingsmiddels, X strale,

chemoterapie ensovoorts.
Ook politici slaan groot munt uit hierdie bedryf, deur groot bedrae

aan kanker navorsing te beloof in hul verkiesingsveldtogte. Dit word
gedoen terwyl ’n geneesmiddel vir hierdie sogenaamde "dodelike"
siekte waarskynlik reeds bestaan. Die vraag is egter, hoe is dit  moont-
lik vir n "groep" om internasionale beheer "oor te neem"?

Groepering van magte

Bo aan die wêreld se politiese en ekonomiese mag, is daar ’n groe-
pering wat as gevolg van hulle eenderse doelwitte, die vyande is van
die voedingsbenadering tot gesondheid.
Hulle oefen geweldige invloed uit op die mediese professie, skole

en joernale. Hierdie groepering het ’n populêre vooroordeel teen die
voedingsbenadering geskep wat wetenskaplike objektiwiteit on-
moontlik maak. As gevolg hiervan is die gemiddelde geneesheer in
die VSA (indien nie wêreldwyd) die laaste om te vermoed dat ’n
groot deel van sy kennis en uitkyk gemanipuleer is deur magte wie
se belange elders lê. Hierdie regeringsagentskappe behoort die be-
volking te beskerm, maar instede daarvan het hulle die instrumente
geword om die kapitaal van die elite te dien.

Totstandkoming van die magte

Gedurende 1926 het ’n internasionale kartel naamlik IG Farben in
Duitsland tot stand gekom wat die hele wêreld se chemiese industrie,
insluitend medisyne en ammunisie, domineer en beheer. Medisyne is
veronderstel om die lewe te verleng en ammunisie bring die dood.
Wie beide beheer is in die vermoë om die septer te swaai. Voeg ru-
olie, ’n integrale bestanddeel van beide entiteite daarby en jy het die
vermoë om die wêreld te beheer.

Aan die begin van die Tweede Wêreldoorlog het die kartel 2000
maatskappye beheer. Hierdie feit is sorgvuldig verberg agter ’n
ineenstrengeling van maatskappye en belange, op so ’n manier dat
slegs die nuuskierige deur middel van noukeurige studie dit kan
ontrafel. Maatskappye in België, Engeland, Frankryk, Griekeland,
Holland, Hongarye, Noorweë, Pole, Roemenië, Swede en verskeie
state in Suid Amerika en in die VSA is deur dié kartel beheer. 

Na die Eerste Wêreldoorlog het Duitse wetenskaplikes daarin ge-
slaag om petrol uit steenkool te vervaardig. Met hierdie swaard het
IG Farben eers met Standard Oil ’n kartel ooreenkoms aangegaan.
Dit het Dupont gedwing om ook in te val aangesien hy nie bestand
was teen hierdie twee reuse maatskappye nie. Uiteindelik was al die
grootste chemiese vervaardigers en olie produserende maatskappye
in ’n kartel ooreenkoms met IG Farben.

’n Paar belangrike maatskappye was onder andere Standard Oil,
Imperial Chemical, Dupont en Shell Oil.  Dit het beteken dat maat-
skappye wat die vervaardiging en verspreiding van die belangrikste
oorlog kommoditeite beheer, in Duitsland, groot dele van Europa en
die VSAgesetel was. Die hoofdoel van hierdie kartels was om kom-
petisie tussen maatskappye wat dieselfde of verwante produkte ver-
vaardig uit te skakel.  Dit sal boekdele beslaan om al die verbintenisse
van die verskillende maatskappye te behandel. Die beste voorbeeld

wat ter illustrasie gebruik kan word is Ford, die bekende motor vervaar-
diger. Laasgenoemde het ’n fabriek in Duitsland opgerig. IG Farben
het onmiddellik die meeste van die 40% aandele wat aangebied was
opgekoop. IG Farben se direkteure het op Ford se direksie gedien en
andersom. Ford was nie ’n uitsondering nie, bykans die hele interna-
sionale vervaardigingsbedryf is deur dieselfde mense beheer.

Die verraad wat hierdie kartel teenoor die verskillende volke wat
betrokke was by die Tweede Wêreldoorlog gepleeg het, kan deur die
volgende voorbeelde geïllustreer word:
l As gevolg van die terughouding van vervaardigingsmetodes deur
die kartel in Duitsland, het die VSA die oorlog binnegegaan met ’n
tekort aan rubber, aluminium, atrabine (anti-malaria middel wat no-
dig was tydens die Amerikaanse inval in Java),  militêre lense soos
periskope, afstandvinders  en bom visiere.  Al hierdie produkte was
noodsaaklik vir oorlogvoering.
l Ford het gedurende die oorlog troepe draers en ander oorlogsvoer-
tuie in Frankryk en Duitsland vir die Duitse weermag en in die VSA
vir die Geallieerdes geproduseer.  Tydens die uitbreek van die Tweede
Wêreldoorlog het I.G. (Duitsland) en Mitsui (Japan) aan die een kant
en Dupont, ICI en Standard Oil (VSA) aan die anderkant "diplomatie-
ke betrekkinge" vir die duur van die oorlog voortgesit. Die ooreen-
koms was dat hulle na die oorlog sou voortgaan met die kartel.
l Die mees blatante finansiële verraad is deur ITT, ’n Amerikaanse
maatskappy gepleeg.  Hulle het hul fabrieke in Duitsland ’n Duitse
aanskyn gegee om sodoende tydens die oorlog sake te doen.  Kort
voor die Duitse inval in Pole het ITT deur ’n filiaal 28% aandele in
die Focke-Wulf maatskappy gekoop.  Focke-Wulf het soos bekend
vliegtuie vervaardig vir die Duitse Weermag.  Gedurende die oorlog
het ITT verskeie oorlogskommoditeite in Duitsland geproduseer,
onder andere is die belangrikste telefoonlyne deur hulle geïnstalleer
en in stand gehou.

In die VSA het ITT die hoë frekwensie rigtingvinder ontwikkel.
Dus, terwyl ITT se Focke-Wulf vliegtuie die geallieerde skepe bom-
bardeer en hulle kommunikasie lyne terselfdertyd inligting na Duitse
duikbote deurgestuur het, het ITT se hoë-frekwensie rigtingvinders
geallieerde skepe gehelp om Duitse duikbote op te spoor en te ont-
wyk. Gedurende 1967 het ITT daarin geslaag om $27 miljoen van
die Amerikaanse regering te ontvang weens die beskadiging van
Amerikaanse fabrieke in Duitsland.
Die mees prominente name gekoppel aan die kartel is Paul Warburg,

Rockefeller, Senator Aldrich, Benjamin Strong, JP Morgan, Jacob
Schiff (Kuhn, Loeb en King Bank). Terloops, Jacob Schiff het volgens
sy kleinseun John $20 miljoen geskenk om die Sowjet diktatorskap in
Rusland tot stand te bring.  Dit is interessant om daarop te let dat die
meeste betrokkenes Jode is.
Die maatskappy het geld gemaak uit die oorlog.  Behalwe dit is die

hoofdoelwit om ’n wêreld regering tot stand te bring. Laasgenoem-
de gedagte kan alleen by die mens gevestig word as dit groei uit na-
sionale krisisse soos byvoorbeeld oorlog.  In hierdie konteks is dit
belangrik om daarop te let dat tydens die SWA en Angolese oorloë
het verskillende maatskappye in die RSAbaie geld gemaak uit voer-
tuie, bier en kospakkies (ration packs) om maar ’n paar te noem.
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’n Internasionale netwerk van ineengeskakelde nywerhede bestaan, waardeur alle kompetisie, interna-
sionaal uitgeskakel word, ook die VSA word deur hierdie netwerk gemanipuleer. DR. PIET DE VIL-

LIERS vertel in hierdie artikel meer oor dié netwerk en hoe die ammunisie- en veral ook die medisyne-
bedryf aangewend word om geld te maak vir die groot magnate. Het hierdie bedryf werklik behae daarin
dat die mensdom gesond moet leef?



Beheer van medisyne in die VSA

Om u geheue te verfris verwys ek net weer kortliks na die begrip kar-
tel. Die doel van kartelvorming is die beskerming en groepering van
belange. Hulle tree dus eenparig op waar die kartel se belange op die
spel is. Daar is ook aansienlike beleggings onderling tussen die ver-
skillende lede van die kartel. Die uiteindelike doel is om reuse indus-
triële mag te skep wat die wêreld polities en finansieel sal beheer.
Kartelvorming sluit egter nie noodwendig onderlinge kompetisie van
lede uit om in beheer te kom, of vir ’n relatiewe voordelige posisie te
beding nie.

Die Rockefellers

Die Rockefeller groep is in New York gesetel. John D Rocke-feller
is deur sy vader, wat ’n kul-spesialis (con man) was, opgelei in
"besigheidsvernuf".
Laasgenoemde het besluit om alle kompetisie in die nywerheids-
wêreld uit te skakel. Dit is eenvoudig en effektief gedoen deur die
groot maatskappye as vennote en die kleinere maatskappye as aan-
deelhouers in te neem. Die wat nie wou instem nie, is eenvoudig
vernietig. Dit het sover gevorder dat 1% van die VSA se bevolking
70% van die nywerhede in die VSA besit.

Medisyne winste

’n Siek persoon bevraagteken nie die prys van ’n geneesmiddel nie,
hy betaal!
Hierdie feit maak van die farmaseutiese nywerheid ’n hoogs beta-

lende besigheid. ’n Kartel waarvan Rockefeller die magtigste lid is
beheer hierdie nywerheid. Hierdie kartel beheer die farmaseutiese
en dus die mediese beroep op verskillende wyses.

Die verskillende farmaseutiese huise bly volgens die kartel oor-
eenkoms binne hulle spesifieke veld van produksie. Daar is dus
geen sprake van kompetisie nie en die pryse word deur die kartel-
lede bepaal.
Verteenwoordigers van maatskappye hou voortdurend nuwe mid-

dels vir geneeshere voor. Die gevolg is dat die geneesheer verskeie
middels probeer op dieselfde pasiënt. Intussen lag die vervaardigers
(kartellede) al die tyd bank toe.
Die geneesheer is dus bloot ’n opgeleide medisyne verkoopsman.

Hierdie diens lewer hy gratis nadat hy self vir sy opleiding betaal het.
Dit is bewerkstellig deurdat die kurrikulum van mediese skole die

student blootstel aan die gebruik van geneesmiddels wat deur die
kartel vervaardig word. Die student leer niks van voorkomende ge-
nesing deur korrekte eetgewoontes nie en dit hou die geneesheer
natuurlik ook in besigheid!

Beheer van mediese skole

Die vraag word hoe die kartel dit reggekry het om die mediese skole
se kurrikula te manipuleer. Die plan was eenvoudig.

l ’n Stigting is opgerig met ’n oënskynlike filantropiese doelwit.
Van die kartel se bates word na die stigting oorgedra en op die ma-
nier word belasting ontduik. Om geloofwaardigheid te bekom word
skenkings aan hierdie filantropiese instellings gedoen en wel op so
’n manier dat dit die groep se belange dien.
l Skenkings word aan universiteite en regerings navorsingsinstan-
sies gemaak. 
Dit spreek vanself dat die ontvanger in die hand van die skenker sal

speel. ’n Voorbeeld hiervan is die manier waarop die Voedings depar-
tement, van die Universiteit van Harvard eintlik General Foods Cor-
poration se publieke betrekkinge departement geword het. Prof. Stare
van die departement het vir jare die "verrykte" witbrood en ander so-
genaamde "verbeterde" verfynde kos voorgeskryf, jare voordat hy
onder die invloed van Harvard Universiteit gekom het.

l Rockefeller en ene Gates het beheer oor die mediese skole as
volg verkry. Voor 1910 was die mediese beroep op ’n baie swak
standaard. Die Amerikaanse Mediese Assosiasie (AMA) het begin
om huis skoon te maak. Hulle fondse het opgeraak en Rockefeller
het dit benut. Saam met die Carnegie Stigting met wie Rockefeller
nou saamgewerk het, is die Flexner- (’n handlanger van Rockefeller)
verslag uitgebring. Hierin is verwys na die swak toestand van die
mediese beroep en veranderinge is voorgestel. Rockefeller en Car-
negie het onmiddellik honderde miljoene dollars op die kwesbare en
maklik beheerbare skole uitgestort.  Die wat nie wou inval nie is
vernietig. Die mediese skole het die Rockefeller en Carnegie Stigting
se invloed toegelaat en hul kontrole aanvaar.  Mediese skole se per-
soneel en navorsing is deur die Stigting betaal. Studente is geleer dat
sintetiese vitamines beter is as die wat in die natuur voorkom.  Siekte
voorkoming deur korrekte voeding is geignoreer.  Studente moet die
name en gebruike van tallose farmaseutiese middels uit hul koppe
leer.  Die eindresultaat is dat die geneesheer se vrou en sekretaresse
meer van voeding af weet as die geneesheer.

Beheer van dokters

Nadat die student afgestudeer het word hy beheer deur die American
Medical Association (AMA) wat soos reeds verduidelik deur Rocke-
feller beheer word.
l Sy internskap moet by ’n AMA goedgekeurde hospitaal deurge-
bring word.  Dieselfde geld as hy ’n spesialis wil word.
l Die geneesheer se lisensie om te praktiseer word uitgereik vol-
gens regerings wette wat deur die AMA voorberei is.
l AMA publikasies voorsien die geneesheer van deurlopende on-
derrig in die vorm van wetenskaplike artikels, navorsingsresultate,
abstrakte uit mediese boeke, besprekings van kliniese probleme,
evaluering van nuwe produkte op die mark en menigte ander.
l By die AMA se jaarlikse weeklange konferensie word hy verder
gebreinspoel en gaan huis toe met ’n tas vol pamflette, boeke en
monsters van medisyne.
l Die AMA spandeer jaarliks miljoene dollars om die publiek se
sienswyse oor medisyne te manipuleer.
l Hulle manipuleer die verkiesing van die Kommissaris van die
Food and Drug Administration (FDA)
Die AMA is veronderstel om deur geneeshere bestuur te word. Die

AMA word egter op ’n outokratiese manier beheer soos uit die vol-
gende voorval (een van baie) bewys word: Die AMA se komitee op
Verdowingsmiddels het 1972 ’n studie op alle verdowingsmiddels
gedoen. Hul gevolgtrekking was dat die mees winsgewende produk-
te wat by apteke verkrygbaar is nie aanbeveel kan word nie. Die
AMA se reaksie was om die komitee te ontbind met die verskoning
dat dit ’n "finansiële" skuif was.

Regeringsbeheer

Die AMA gee hoog op aan sy lede dat hulle teen regerings inmen-
ging in die mediese beroep is.  Agter die skerms het hulle egter deur
wetgewing die Professional Standards Review Organisation (PSRO)
totstand gebring.  Die PSRO gee aan die Departement van Gesond-
heid, Opvoeding en Maatskaplike werk, die reg om ’n nasionale en
’n reeks streeksrade totstand te bring met die doel om die aktiwiteite
van geneeshere te "hersien". Geneeshere wat deur die regering ge-
keur word, dien op hierdie rade en tree volgens reëls deur die rege-
ring (lees AMA) neergelê.  Hierdie rade dwing geneeshere om voor-
skrifte, behandeling en prosedures te standaardiseer.  Alle konfiden-
siële inligting oor pasiënte moet bekend gemaak word.  Gebrek hier-
aan kan ’n geneesheer blootstel aan ’n boete of skorsing.  
Die AMAbeheer dus die mediese professie in die VSAin sy geheel.

Verder breinspoel hulle die publiek tot die kartel se voordeel en ver-
volg dokters wat "onwettige" praktyke volg soos die behandeling van
kanker met Laetrile. Die sukses van laasgenoemde behandeling skeel 
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Die beheer  van die inter nasionale ammunisie-  en medisyne nywerhede (ver volg)
hulle min. Die slotsom is dus dat ’n geneesheer in die VSA ‘n goed
opgeleide medisyne smous is, wat medisyne verkoop tot voordeel
van die farmaseutiese kartel en tot nadeel van die gesondheid van die
Amerikaanse volk. Die vraag ontstaan nou tot welke mate die medie-
se beroep in SA deur hierdie internasionale mag beheer word? 

’n Maklike toets is om kankerbehandeling te bevraagteken en
Laetrile aan te beveel. Die dokter en\of professor maak dit onmiddel-
lik af as snert.
As die mediese beroep so totaal beheer word, wat van die res van

die samelewing en veral die sogenaamde "demokrasie"?           n

(Hierdie artikel verskyn met erkenning aan WORLD WITHOUT

CANCER, THE STORY OF VITAMIN B17 deur G Edward Griffen).

Tyd vir die manne om aan te tree vir die sakresies, wat tot groot vermaak van die res van die feesgangers plaasgevind het.

Dit lyk dalk op die oog af maklik, maar om ‘n eier op ‘n
lepel te balanseer terwyl jy ooplê wenpaal toe kan nogal

groot konsentrasie verg van die atleet.

‘n Verwerkte weergawe van C Louis Leipoldt se “Oom
Gert vertel” is opgevoer deur (van links) Emil de Villiers,

Rentia Vorster en Christo Momberg.

Die drie Rentias in aksie... Rentia de Villiers (voor die

klavier) trakteer die feesgangers met ‘n musiek- en sanguit-

voering saam met haar dogter Rentia Erasmus (links) en

haar kleindogter Rentia Vorster (regs)


