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Onluste in Kriel 

Volgens Karen Heese, ’n ekonoom van Municipal IQ, was daar in Suid-Afrika in 2012 173 

“groot” betogings weens ontevredenheid oor munisipale dienste. Dit vergelyk met 82 

betogings in 2011 en 111 in 2010. 

Verlede jaar (2013) het dit toegeneem tot byna 210. Sentraal-Transvaal en die Oos-Kaap het 

die meeste betogings gehad, en die verskil in die Oos-Kaap was dat betogings nie net in 

stedelike gebiede plaasvind nie,  maar ook na kleiner dorpe soos Cookhouse en Port St. 

Johns en meer afgeleë gebiede versprei het. 

Maar in 2014 en veral na Mandela se dood, het die betoger skielik ‘n nuwe, meer 

rewolusionêre gesig gekry, en net in die eerste twee weke na Mandela se begrafnis, was 

daar altesaam 65 gewelddadige opstande; verder was dit ook opvallend dat die gepeupel vir 

die duur van betogings elke fase daarvan self beheer het. Die polisie was huiwerig om 

kragdadig in te gryp – moontlik uit vrees vir ‘n herhaling van gebeure by die Marikana-koppie 

in 2011. 

Die betogers was opsigtelik meer astrant, meer uitdagend en gewelddadig. Tydens die 

Mosselbaai-opstand (10-13 Aug.) is strate met brandende bande, stokke en klippe versper. 

Van die betogers was met AK-47′s en handgranate gewapen. Geboue is aan die brand 

gesteek met petrolbomme en die biblioteek en munisipale geboue in Kwanongaba is 

afgebrand – die polisiekantoor is beskadig en selfs huise afgebrand. Nadat toegang tot die 

dorp etlike dae lank geweier is, het die Mosselbaai-munisipaliteit geswig en ingestem om 

weer die “onwettige kragverbindinge” in Kwanonqaba aan te skakel. 

Skaars 2 weke later, op Maandag 8 September, breek geweld uit in die Oos-Randse dorp, 

Kriel, en hierdie keer gaan dit glo oor werklose inwoners van die Thubelisha-lokasie wat 



woedend is omdat die myne en kragstasies in die omgewing net werk aan buitelanders 

verskaf, terwyl .0die plaaslike swartes ly honger. 

Sunette Bridges skryf hieroor op haar nuusblad: “Die paaie in en uit Kriel word nou vir die 

3de dag deur BARBARE geblokkeer en niemand kan in of uit die dorp nie. 

“Ek kan die situasie nie verstaan nie. Hoe kan hierdie verdomde regering toelaat dat ‘n hele 

dorp deur die goed beheer word? Waarom word daar nie opgetree en iets hieraan gedoen 

nie?” 

(Die paaie in Kriel is intussen oopgemaak, maar die atmosfeer is steeds gespanne omdat 

daar niks aan die betogers se griewe gedoen is nie en waarskynlik ook niks gedoen gaan 

word nie. Dis ‘n sweer wat weer gaan oopbars!) 

Ja, waarom word daar nie teen hierdie barbare opgetree nie? 

Byna daagliks kontak mense ons en vra wanneer gaan dit dan eindig? Selfs liberale 

sielkundige afwykings soos Max du Preex (hy het pas erken Uhuru is terug op die tafel); die 

vermeende “akademikus” Piet (kopdoek) Croucamp, wat in ‘n video-opname gesê het die 

Messias is “breindood”); Carina Papenfus (‘n voormalige geestespasiënt van die Lentegeur 

Psigiatriese Hospitaal wat haar blanke vel haat); Johan Pienaar (die vloekende ateïs) en Flip 

Buys (Solidariteit se anti-rassistiese baas ― hy loop en spog met ons “fantastiese grondwet” 

wat lewende wesens en mense gelykmaak en ook toelaat om te trou sodat ons ‘n 

basternasie kan word) – val nou van die een slaggat na die ander opsoek na ‘n verklaring, ‘n 

oplossing vir die verwoesting en chaos in die land waaraan hulle ywerig meegehelp het. 

Daar is en was nog altyd net één verklaring, een oplossing ― die totale uitwissing van die 

barbaar, want eers dán kan die profeet Maleagi se woorde waar word: “dan sal daar geen 

Kanaäniet (Kusiet of swarte) meer in die huis van die HERE van die leërskare wees nie.” 

En ons as volk het ‘n profetiese woord hieroor wat baie vasstaan: “…dan sien ek ek slaat my 

Bijbel oop en ek lees Eksodus 14:13. Kyk, dit is Gods Woord en solank as wêreld staan, sal 

in Afrika nooit weer ’n Engelsman of ander vyand wees om ons volk te benadeel nie…” 

Maar intussen moet ons nog die pad van bloed en rewolusie voltooi. 

Uit ‘n ander bron verneem ons dat daar in Smithfield ook opstande is en dat die 

Vaaldriehoekkampus gesluit is as gevolg van geweld. 

Daar was Dinsdagaand ‘n rumoer op Smithfield, en die berg teen die lokasie (oos van die 

dorp) is aan die brand gesteek. 



Die Vaalhartsskema is ook vuurwarm van die onluste. Die skole was verlede week toe. Voor 

die verkiesing is ‘n klomp stene daar afgelaai om huise mee te bou. Na die verkiesing is die 

stene weer opgelaai en weggery. Die spul is hoogs ontsteld… Mal Ema het intussen daar 

toesprake gehou en gesê hy gaan vir hom ‘n klaar ontwikkelde pekanneutplaas uitsoek, want 

dan hoef hy nie te werk nie. Die plaas gaan hom seker self in stand hou… 

Operation white clean-up 

Hennie van den Berg, die Vaaldriehoek se provinsiale leier van die Suidlanders, gee weer vir 

ons ‘n ander gesig van die dreigende rewolusie. 

Hy skryf dat “Zuma nou in ‘n posisie gedwing word waarin dit blyk dat ‘n militante optrede die 

enigste alternatief vir hom mag wees. Indien hy sou besluit om die weermag en polisie aan te 

wend om self ‘n magsoorname te dryf sou hy slegs die opdrag moet gee. Hy het reeds 

getroue “puppets” in sleutel ministriële poste aangestel wat dit vir hom moontlik sal maak om 

opdragte sonder teenstand uitgevoer te kry.” 

In aansluiting hierby skryf Coenie Maree, hoof van die Suidlander se noodplan: “Ons moet 

begin sensitief raak vir die gewelds- en rewolusionêre uitlatings wat deesdae deur baie 

invloedryke swart leiers gemaak word. Oor die jare het die Afrika karakter in SA politiek ons 

stelselmatig verblind om enige rewolusionêre uitsprake as gewone politieke konfrontasies 

tussen leiers af te maak. Hulle het dit baie suksesvol gedoen met die term “rewolusie” deur 

dit aan ‘n demokratiese of ekonomiese veranderingsproses te koppel, en sodoende die 

werklike definisie van ‘n rewolusie af te water. 

“Deesdae kan politici vrylik van rewolusies praat of terme soos “oorlog verklaar”, “tikkende 

tydbom” “onstabiliteit” gebruik, en die liberale blanke gemeenskap en deesdae selfs ook die 

meer behoudende gemeenskappe herken dit nie vir die bedreigingswaarde wat dit verdien 

nie. 

“Die konfrontasie tussen die EVV en Jacob Zuma hierdie week in die Parlement was die 

begin van dreigemente en aannames van georganiseerde aanslae tussen hierdie partye op 

mekaar. 

“Die werklikheid is dat hierdie partye lankal begin het om in terme van fisiese mobilisasies en 

konfrontasies te dink. As MK Voorsitter Kebby Maphatsoe sê dat hulle nie met gevoude arms 

sal toekyk hoe Jacob Zuma ondermyn word nie en dat die tyd aangebreek het om te veg, 

dan verwys hulle nie na Parlementêre debatte nie. As die EVV sê dat dit geen geheim is dat 

hulle die regering wil omvêrwerp nie, bedoel hulle dit. Volgens die EVV is daar vandeesweek 

in die Kaap met luidsprekers in swart gebiede afgekondig dat ANC lede na die Parlement 

moet opruk om die EVV fisies aan te vat.” 



Die EVV maak egter ook geen geheim daarvan dat hulle besig is om voor te berei vir ‘n 

konflik met die die blanke “parasiete” nie. Malema het nou al die soveelste keer gewaarsku 

dat as die grondkwessie nie spoedig opgelos word nie, daar anargie en rewolusie sal wees, 

“want,” het hy gesê, “ons mense sal nooit die beloofde land kan bereik sonder eiendom nie. 

Ons sal net eenvoudig moet opstaan en die land vat!” 

Op hulle weblad het ene Bulala Umlungu Sgwfyanansimba onlangs ‘n “profesie” oor die wit 

man geskryf: 

“It gives (me) great joy to launch “Operation Dudula umlungu amandla”. 

Hy verduidelik dan wat dit beteken. 

Wanneer Eskom se krag landswyd afgaan, begin “Operation umlungu amandla”. 

Bulala umlungu beteken “maak dood die wit man”. 

Dudula beteken weer “om iets weg te vee” — soos om die wit mense weg te vee. 

Dit herinner ons aan Jacob Zuma se woorde met sy Staatsrede aan die begin van die jaar 

toe hy gesê het daar kom ‘n dag van “Operation clean-up”. Met ‘n sluwe jakkalslaggie het hy 

met sy regterhand ‘n beweging gemaak soos iemand wat ‘n tafel skoonvee. Hy het die 

beweging ‘n paar keer herhaal. Aan sy lyftaal was dit duidelik dat hy ‘n boodskap oordra! En 

dit was opvallend dat die klomp EVV’s in hulle rooi pakke en helms uitbundig gelag en sy 

handbewegings nagemaak het! 

Eskom het in Augustus aangekondig dat hy hierdie jaar moontlik ‘n totale ineenstorting van 

sy kragnetwerk gaan ondervind, en “ons scenariobeplanning wys dat dit ten beste twee weke 

gaan duur om die netwerk weer aan die gang te kry, maar dit hang af van verskeie 

onbekende faktore. Dit kan heelwat langer as twee weke duur,” het A’Louise van Deventer, 

bestuurder van die nasionale beheersentrum in Germiston, onlangs tydens ’n inligtingsessie 

gesê. 

Na verneem word, het die opdrag om hierdie nuus bekend te maak, direk van Zuma se 

kantoor gekom. Hy waarsku vroegtydig sodat verbruikers nie verbaas moet wees as dit 

gebeur nie. 

Die rede daarvoor is waarskynlik die volgende: 

Zuma besef dat die toenemende vyandigheid tussen die ANC en EVV vroeër of later in ‘n 

bloedige stryd kan uitbars, en in die proses kan hulle mekaar uitwis. Dit sal hulle 

gemeenskaplike vyand (die blanke) dan op die kantlyn laat, en dis die laaste ding wat Zuma 



wil hê. Al die jare nog wil hy wraak neem vir die moord op die Zoeloes op 16 Desember 

1838. En Eskom se ineenstorting kan hom daardie geleentheid bied. 

Die skrywer hierbo gee vir ons ‘n wenk: “Wanneer Eskom se krag landswyd afgaan, begin 

“Operation umlungu amandla”. 

Maar hoe gaan hulle seker maak dit gebeur voordat die ANC en EVV mekaar totaal vernietig 

het? 

Maklik. Skakel self die krag af! 

Johanna Brandt het voorspel dit sal vir hulle die teken én geleentheid wees om die blankes 

aan te val. Op daardie oomblik sal al hulle verskille skielik vergete wees en swartes 

eendragtig saamstaan om die “vyand” uit te wis. 

Maar ons wat “weet”, soos Siener gesê het, sal reeds op dié dag as hulle mekaar aan die 

keel gryp, besef dis tyd om pad te gee berge toe. Wie op sy huis se dak is, moet nie afkom 

om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg 

te neem nie. 

“Vlug vir jou lewe! Moenie omkyk nie, en moenie êrens in die vlakte bly staan nie. Vlug na 

die gebergte, dat jy nie omkom nie!” (Gen. 19:17). 

Die trekspinkaan, afknyper en kaalvreter 

Julius Malema het op Nelspruit tydens ‘n spog gala-dinee gesê “Swart mense moet meer 

kinders verwek omdat die “rewolusie” dit van swart mense vereis.” Toe het hy bygevoeg dat 

daar ’n “opstand op pad is wat spesifiek wit mans en wit monopolieë gaan teiken.” 

Hy  het al in die openbaar erken hy het die versekering gekry dat die Weermag 

in die komende rewolusie sy aan sy met hom sal veg. En as dit nodig is, sal hy 

alles voor hom platvee. 

Dat alle strukture in die land wat hy wil oorneem, lankal besig is om in duie te stort, pla hom 

glad nie. “As ons dit eers in die hande het, sal alles vanself regkom!” is sy mening. 

Maar sal daar na afloop van sy rewolusie nog iets vir hom wees om te vat? Die weermag 

waarop hy staat maak, is ‘n bende vigsbesmette dronklappe; miljoene swartes sit sonder 

werk; die munisipaliteit is feitlik almal bankrot; die paaie verwoes, en daar is nie meer krag, 

water of kos nie vir al die kleintjies wat hy vir sy rewolusie teel nie. 

‘n Voëlvlug oor net één provinsie (die Noordwestelike Provinsie), sal hom dalk laat besef sy 

rewolusie gaan vir hom niks anders as net ‘n stinkende hool en ashoop oplewer nie. 



Wat dienste betref, het hierdie provinsie teruggesak tot plakkerskampstandaard wat onder ‘n 

swart regering nie meer omkeerbaar of herstelbaar nie. 

Vir daardie mense wat die energie en vermoë het, is die lewe nog draaglik. Hulle het 

kragopwekkers gekoop en watertenks en sonpanele. Hulle ry hulle eie vullis weg na die 

vullishope, hulle koop die klip en teer en maak die slaggate in hulle eie paaie reg en hulle 

drink gebottelde water. Hulle leef sonder straatligte en gaan nie na donker uit die huis nie. 

Klein besighede het al die ongelyke stryd opgegee en weggetrek na die stede of hulle deure 

vir goed gesluit. 

Mense sonder geld wend hulle tot kerse en paraffien en water uit die riviere. Hulle sien nie 

meer die stapel gemors om hulle huise nie. Hulle raak gewoond aan die uitbreek van diarree 

en disentery. Hulle het opgehou om te soek vir werk in die krimpende poel van klein 

besighede en plase. 

Maar dit is nie die ergste nuus nie. In die Noordwes Provinsie soek hulle na iemand wat nog 

‘n snars omgee. 

Verlede jaar het nie een munisipaliteit in die provinsie die oudit geslaag nie en niks het 

intussen verander nie. Net een het toe nog skoon water gehad, 29% kon nog hulle rioolwater 

tot ‘n mate suiwer en 70% is ‘n hoë risiko. Die Krokodilrivier, die Harts-, Vaalriviere en, 

ironies genoeg, Schoonspruit, is al besoedel tot ‘n punt waar hulle water aktief giftig is. Selfs 

die ondergrondse water is al deurtrek met onbehandelde riool. 

In die lokasies is daar krane in die huise, maar geen druppel water kom daar uit nie. Daar is 

spoeltoilette wat aan geen rioolstelsel gekoppel is nie. Tog sien almal uit na die Utopie wat 

op hulle wag, want Malema gaan vir hulle alles gee wat hulle hart begeer, hulle moet net 

saam met hom toi-toi en lawaai maak. 

Vir die middelklas is die ineenstorting net so moeilik, maar hulle weet ten minste dat geen 

Utopie op hulle wag nie. Op sommige dorpe is daar nie eens meer kruideniersware te koop 

nie en moet mense na nabygeleë stede ry (met die brandstofprys wat dit is) net om kos en 

water te gaan koop. Die boeregemeenskap van Delareyville sit al wie weet hoe lank sonder 

water, maar die media weet niks daarvan nie! 

Daar was ‘n tyd wat ons mense kon spog dat hulle op die platteland woon waar die lug en 

water skoon is en waar daar vrede is. Dit het byna oornag verander in ‘n nagmerrie. Hierdie 

middelklas mense pak klaarblyklik op, asook die klein besighede, en hulle verlaat die dorpe 

om elders na ‘n beter plek te gaan soek. 

Ons hoor van gastehuise wat deur gaste vermy word omdat hulle nie skoon linne of 

ordentlike toilet- en badgriewe kan waarborg nie. Tannies in ‘n haarkapper het met koppe vol 

“perm”-oplossing gesit met geen water om dit mee af te spoel nie. Besigheidsmense moes al 



hulle oggendstort voltooi met emmers vol water uit ‘n visdam. Slagters sluit, want die 

elektrisiteitsonderbreking maak amok met hulle koelkamers.  Belastingbetalers het dié 

ongerief en vernederings in stilte verduur en maar betaal vir vullisverwydering, water- en 

elektrisiteitaansluitings, terwyl dié dinge nie bestaan nie. Die langtermyneffek hiervan sal die 

ontvolking van die platteland wees. 

Die Noordwes Provinsie het reeds 30% werkloosheid – dis waarvan hulle weet, want dit is 

die mense wat aktief nog werk soek. Sy groei is onder 1.5%, terwyl 52% van sy bevolking 

onder die broodlyn leef en 27% val in die armste van armes kategorie. Hulle kan nog net 3% 

van dit wat hulle moet hê, self genereer deur belastings. Die res kom deur toekennings van 

die regering. 

En die sogenaamde bestuur stel hoegenaamd nie daarin belang om enigiets aan die saak te 

doen nie. Daar is beloftes, maar dit bly net daarby – dis mos hoe ons hierdie nasie ken. As 

iets dan verkeerd loop, is dit altyd ‘n ander óf die wrede, afgryslike en bose apartheid se 

skuld! Hulle hou daarvan om veronreg en kwaad te bly, maak nie saak vir wie of wat nie. Na 

al die verslae en dinkskrums is een ding duidelik: daar is ‘n tekort aan aanvaring van 

aanspreeklikheid en ‘n gebrek aan gevolge vir die doen van verkeerde dinge. 

Die premier van die provinsie, Supra Mahumepelo, het lankal aangekondig dat hy die 

situasie gaan omdraai, maar toe daarvan vergeet en alles is nog net soos dit was. ‘n 

Joernalis het ‘n afspraak met hom gemaak (na 2 weke se gesukkel) om oor hierdie 

“ommekering” te praat, maar hy het van die afspraak vergeet. 

Die houding is dat as die middelklas, hoofsaaklik blankes, kla oor die agteruitgang, laat hulle 

dan in krotte woon. Die armes, wie se lewensstandaard nie verder kan versleg nie, leef in 

vrees dat die bietjie wat hulle nog van die staat kry, ook sal opdroog. Die tragedie is dat dit 

wel gaan gebeur en dat hulle dit alles oor hulleself gebring het. Hulle het toegelaat dat hulle 

eie swart leiers hulle aan die neuse na die stembus lei om vir hulle te stem en die resultaat is 

wat nou dwarsoor die land gebeur: gewetenlose inbrake, diefstal, kapings, verkragtings en 

moorde wat by die dag toeneem. 

Só lyk die gesig van die revolusie waarteen ons al 20 jaar gelede gewaarsku het! 

Maar ons is nie jammer vir hulle nie, want selfs die Bybel sê hulle bring niks goeds voort nie. 

In sy tyd het die profeet Joël al met hulle te doen gehad: “Wat die afknyper laat oorbly het, 

het die treksprinkaan verslind; en wat die treksprinkaan laat oorbly het, het die voetganger 

verslind; en wat die voetganger laat oorbly het, het die kaalvreter verslind.” (Joël 1:4.) 

In 3 000 jaar het hulle nog geen snars verander nie. Hulle teel nog steeds leeglêers, tsotsies 

en moordenaars wat net alles wil hê, en alles wat hulle kry, word verslind en verwoes. 



Met ons medeblankes het ons ewe min simpatie, want (soos van ons voorsate sou gesê 

het): “Net die Here alleen weet waarom, maar na alles wat ons sedert Jan van Riebeeck se 

koms gesien en beleef het, is daar is nog wittes wat glo hulle kan van die sprinkaan ‘n flukse 

mier maak!” 

  

 


