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Die meerderheid blankes in Suid-Afrika het geen erg 
aan Siener van Rensburg se visioene nie. Sy profetiese 
boodskap vir sy volksgenote word steeds deur hulle 
verwerp. Hulle beskou dit as die onsamehangende 
gebrabbel van ‘n verstandelik versteurde; hulle ve-
rag sy goddelike waarskuwings; in die media word 
hy gereed deur sogenaamde ‘kenners’ afgekraak en 
bespot as ’n ‘flentergat-profeet’; ‘daggaroker’ en 
‘waansinnige skisofreen wat tydens sy visioene epi-
leptiese aanvalle kry’. Slegs ‘n klein handjie vol aan-
vaar onvoorwaardelik dat hy as Godsgesant met ‘n 
spesiale opdrag na sy volk ‘gestuur’ is.

Ons is bekend met die profete van die Ou Testament. 
Die kerk verkondig egter dat hulle tyd nou uitgedien 
is en dat ons hulle nie meer nodig het nie. Tog lees 
ek in Hand. 2:17 — “En in die laaste dae, spreek God, 
sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle se-
uns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge 
sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.”

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afri-
kaanse Taal (HAT) definieer die woord ‘profeet’ soos 
volg:

“Persoon wat opdrag gekry het van God om te ver-
maan, te leer en te waarsku; geïnspireerde vertolker 
van Gods wil; Godsgesant.”

Elke profeet in die geskiedenis is dan ook spesiaal 
geroep om sy volk en net sý volk in te lig, te vermaan 
en te waarsku van die oordele wat hulle sal tref as 
hulle hul nie van hul sondige en verkeerde weë be-
keer en tot God terugkeer nie.

En as die volk dan nie wil luister nie, word hulle 
getugtig — gewoonlik is die roede ook die voorwerp 
van hulle sonde. In die Ou Testament was dit dikwels 
daardie heidense nasies waarmee Israel vermeng en 
ondertrou het, die Kanaäniete, Amoriete, Moabi-
ete, ens. Vandag gebruik God die oorheersing en 
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“Oom Koos, ek moes kom. Dis ’n baie ernstige saak,” 
het hy aan genl. De la Rey gesê, “Ek sien dit word 
donker … en ek sien Oom sonder Oom se hoed … en 
dis nie goed nie…”

Die simbool van ‘n man sonder sy hoed, is ‘n teken 
dat hy binnekort gaan sterf, en oom Niklaas het dit 
geweet. Daarom het hy al die pad gekom om sy bo-
esemvriend vooruit te waarsku. Genl. Koos de la Rey 
was die eerste en enigste persoon aan wie Siener die 
dag en datum van sy dood vooruit meegedeel het.

Nadat Boy Mussmann die opgetekende voorspel-
lings van Siener die eerste keer gelees het, het hy 
onomwonde verklaar: “Oom Niklaas is ’n tweede Jo-
hannes en die gesigte wat hy gesien het, is ’n tweede 
Openbaring van wat nog met sy geliefde volk gaan 
gebeur.” Daar kan dus geen twyfel bestaan dat 
Siener ‘n ‘geroepe Godsgesant’ is nie!

Op 1 Okt. 1917 sien hy in ‘n gesig “die mielie stronke 
is by Johannesburg aan brand. Aan hierdie kant van 
Johannesburg is ’n klomp vaal witpens bokke byme-
kaar op ’n bult. Van Oost kom wilde makoue en trek 
die selfde rigting wat die vuur gebrand het. Aan die 
Ooste kom ’n ry kafferassegaaie uit. Van Oost na N.W. 
gaan groot en klein rooi beeste uit. Die mieliestronke 
wat  brand, is ’n teken van onluste en bloedvergiet-
ing wat daar plaasvind. Terselfdertyd sien hy Engelse 
in Johannesburg (vaal witpensbokke) wat hulle met 
die Boeresaak vereenselwig. Vreemdelinge (wilde 
makoue) uit Oos-Afrika (Mosambiek en Tanzanië) 
stroom die land binne en oral waar hulle kom, is 
daar xenofobiese aanvalle en bloedvergieting (en 
trek in dieselfde rigting wat die vuur brand).

Maar hy sien ook ‘n gees van verskrikking deur die 
land trek wat maak dat ons vyande op die vlug slaan. 
Hy sê self: “Dis God se straf vir die duisende lewens 
wat hulle geneem het en ook omdat hulle van ons 
land ‘n woestyn gemaak het.”

verdrukking van die Xhosa, Zoeloe, Tswana, ens., as 
strafgerig omdat ons as sy volk Hom verlaat het om 
met sy vyande te vermeng en ooreenkomste met 
hulle aan te gaan.

Maar sou die geroepe profeet se volksgenote sy ver-
maninge ter harte neem en hulle van hierdie hei-
dene afskei, beteken dit nie dat hulle voortaan maar 
net moet ‘glo’ en alles sal dan regkom nie. Nee, daar 
word ook van hulle verwag om aan die Goddelike 
opdrag van die profeet gehoor te gee en hulle te ve-
rootmoedig, alvorens God hulle lot sal verander.

Siener van Rensburg se opdrag was ondubbelsinnig 
juis dit: “Buk in die stof voor God en verootmoedig 
julle voor Hom, dán sal Hy julle aansien en uit die 
hand van jul vyand(e) verlos!”

Esg 3:17 — “Mensekind, Ek het jou as wag vir die 
huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my 
mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.”

Siener het by geleentheid self aan Adaan de la Rey 
gesê: “Terwyl ek een aand geslaap het, het die God-
delike persoon (die man in grys klere) aan my ver-
skyn, my vreeslik geskud en gevra of ek sal weier om 
te dra wat God op my lê … en daarvandaan het ek 
nie getwyfel om te vertel wat ek sien nie…”

Sedert daardie dag het hy nooit geaarsel om aan 
vriend, volksgenoot en selfs vyand te vertel wat hy 
gesien het nie, maar hulle ook ingelig en gewaarsku 
oor toekomstige gebeure. So het hy bv. op Saterdag 
11 Julie 1914 — skaars drie weke voor die uitbreek 
van die Eerste Wêreldoorlog — onverwags by genl. 
Koos de la Rey se plaas Elandsfontein naby Lichten-
burg opgedaag. Dit was die eerste en enigste keer in 
die 15 jaar van hulle vriendskap dat oom Niklaas die 
byna 90 kilometer afgelê het om die generaal op sy 
plaas drie kilometer buite Lichtenburg te besoek. Hy 
het geweet hy is die draer van slegte nuus wat die 
lewe van sy geliefde vriend en volksman raak, en dié 
tyding wou hy self oordra.
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lande op die vasteland onderteken. Chinese beleg-
gings en kontrakte in Afrika suid van die Sahara be-
loop van 2005 tot 2018 $299 miljard, volgens die 
China Investment Global Tracker, en in 2018 het die 
Chinese president Xi Jinping belowe om ‘n verdere 
$60 miljard in Afrika-lande te belê.

Vanaf die 21ste eeu het die moderne staat van die 
Volksrepubliek van China toenemend sterk ekono-
miese bande met Afrika opgebou. Daar woon na 
raming reeds byna een miljoen Chinese burgers net 
in Suid-Afrika.

Westerse lande het histories ‘n sterk hand in die 
Afrika kontinent en voel ongemaklik oor nie alleen 
die Chinese se veelvoudige beleggingsprojekte nie, 
maar ook sy politieke invloed in byna elke hoek van 
die kontinent. China se inspuitings van biljoene dol-
lars die afgelope paar dekades het aandag getrek. 
Sy tweesydige verhoudings met verskeie Afrikalande 
het merkbaar vermeerder sedert 2000.

Die profeet Esegiël gee vir ons ‘n duidelike antwoord 
oor wat met hom sal gebeur as hy met ‘n goddelike 
boodskap na die volk gestuur word en hy gee nie ge-
hoor nie: 33:6 — “As … die wag die swaard sien kom 
en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie 
gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel 
uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid 
weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van 
hom eis.”

SINO-AFRIKA HANDEL
Ekonomiese bande tussen China en die Afrika kon-
tinent het verdiep soos wat China se ekonomie ge-
bloei het. China het die VSA in 2009 verbygesteek as 
Afrika se grootste handelsvennoot.

Daar word gesê dat China ‘n belangrike rol speel in 
die ekonomiese ontwikkeling van Afrika, maar daar 
is ‘n ander rede vir hulle inmenging en belangstelling 
in die swart lande. China is besig om, soos Islam, die 
wêreld geleidelik onder hulle hiel te kry.

China en Afrika is goed geskik vir mekaar. ... Die groot 
transaksies oor natuurlike hulpbronne wat deur Chi-
nese leiers tydens besoeke aan Afrika onderteken 
is, gee oningeligte waarnemers die indruk dat die 
grootste belang op die kontinent die minerale ryk-
dom is. Mynboubeleggings is bykans ‘n derde van 
China se totale direkte buitelandse belegging.

Ekonomiese bande tussen China en die vasteland 
van Afrika het uitgebrei namate die ekonomie van 
China floreer het. Laasgenoemde het die Verenigde 
State as Afrika se grootste handelsvennoot in 2009 
oortref en speel ‘n belangrike rol in die ontwikkeling 
van die ekonomie in Afrika. 

Ekonomiese betrekkinge tussen China en Afrika het 
eeue gelede begin en duur tot vandag toe. ... Bila-
terale handelsooreenkomste is tussen China en 40 

Die VAANDELDRAER Jaargang 23 (September 2019)



6

Ons weet teen hierdie tyd dat China met die Zam-
biese regering onderhandel om die land se kragvoor-
siener, ZESCO, aan hulle te oorhandig omdat Zambië 
nie die terugbetalingsooreenkoms kan nakom nie. 
China besit reeds die ZNBC, die uitsaaidiens van 
Zambië. Lusaka se hooflughawe is glo die volgende 
teiken, maar die Zambiese regering is skynbaar on-
bewus daarvan dat hy in die moeilikheid is.

China verstaan die ontwikkelingstekorte op die kon-
tinent en gebruik dit strategies om Afrika se ekono-
miese toekoms in sy hande te hou. Afrika het wat 
China nodig het om sy ekonomie voort te dryf, sp-
esifiek ru-olie en koper. Deur lenings wat nie terug-
betaal kan word nie, verseker China dat hy belangri-
ke grondstowwe kry as gedeeltelike betaling vir die 
lenings. Tot nou toe het hulle besonder goed in hulle 
doel geslaag.

Die belangrike is dat die besonderhede van die 
verbysterende groot lenings en terugbetalings nie 
aan die publiek bekend gemaak moet word nie. Dit 
sal die proses kan keer, maar dit word nie gedoen 
nie. Agteraf en oneerlik is die hoofeienskappe van 
die Afrika-inboorling en dus sal die verskeie swart 
regerings uiteindelik nie hulle skuld kan vereffen nie 
en China neem dan sy sekuriteit oor en dit is meeste 
die lande se verkoopbare bates. Die erns van die sit-
uasie word nie deur die swartes begryp nie.

Sedert 2000 het ‘n aansienlike aantal Afrikalande 
lenings van die Chinese aanvaar tot ‘n totaal van 
$124 biljoen teen 1916. Daar was natuurlik nog ver-
dere lenings daarna, maar Afrika is bloot die slagof-
fer van sy eie onkunde. Die wêreld het die swart 
lande herhaaldelik gewaarsku oor China se einddoel 
en die swart regerings het dit weggelag en nog meer 
geld geleen. Die tekort aan nugter denke en vooruit-
siendheid veroorsaak dat Afrikaleiers nie die tran-
saksies deurdink voordat hulle pen op papier sit nie.

Byna al die hoof ekonomieë van Sub-Sahara Afrika is 
vandag massief in die skuld by China. Wat dit erger 

maak, is dat die meeste van hulle swak ekonomiese 
vooruitsigte vir die volgende klompie jare het en sal 
beslis probleme hê om hulle skuld te betaal.

Kenia alleen skuld 72% van sy $50 biljoen onderhan-
delde skuld aan China en het reeds ‘n verdere $3.8 
biljoen aangevra. Nigerië se lenings by China het ook 
onlangs vergroot met sowat $5 biljoen. Angola se 
skuld staan op $21.2 biljoen met ‘n verdere hangen-
de lening van $4.4 biljoen. Suid-Afrika se skuld by 
China staan op $17 biljoen – R263 biljoen. Meeste 
hiervan is vir ESKOM.

Die realiteit van hierdie bedrae is dat die meerder-
heid van die Afrikalande wat lenings aangaan, nie 
hulle voorneme vir terugbetaling sal kan bereik nie. 
Die hoofredes is weens hulle swak ekonomie en ko-
rrupsie. China is nou besig om hardekwas te trek 
teenoor lande wat by hom geleen het en begin  ter-
ugbetalings eis.

Afrikalande wat nie hulle skuld kan vereffen nie, 
sal ook nie hulp kan vra van die IMF nie, aangesien 
Trump die IMF gewaarsku het om nie enige land 
te help wat skuld by China het nie. In 2005 het die 
IMF $100 biljoen se skuld van 30 Afrikalande betaal. 
Geen ander land lyk of hulle gewillig is om dit te 
doen nie aangesien die skuld so ontsettend hoog is 
en ook wil niemand swaarde kruis met die VSA nie.

Die Afrika Unie het in 2014 in ‘n verslag gesê dat die 
kontinent elke jaar $184 biljoen verloor weens kor-
rupsie. Hierdie verslag is in 2014 uitgebring en dis lo-
gies dat die bedrag veel hoër vandag sal wees. Daar 
is buitensporige verwagting dat regerings werk moet 
verskaf, ‘n infrastruktuur, onderwys, asook ander 
noodsaaklikhede en dit dryf die regerings om meer 
te leen. Dit is baie duidelik dat hulle nie alles kan 
voorsien wat ‘n ekonomie laat floreer nie. Hoe meer 
hulle glo dat hulle dit kan doen, hoe meer probleme 
veroorsaak hulle omdat hulle die Westerse kultuur 
van voorspoed nie verstaan nie.
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China het dit duidelik gemaak dat hy die wêreld se 
ekonomie wil domineer. Hy ken die potensiaal wat 
Afrika besit en hy sal enigiets doen om dit te gebruik 
tot sy eie, selfsugtige voordeel. As Afrika hulleself 
beskikbaar stel as vastrapplek vir China en erger af 
is na die tyd, dan moet hulle alleen die gevolge dra.

Maar wat het hulle met die geld gemaak? In al die 
jare wat ons ‘n blanke regering gehad het, was daar 
nooit sulke enorme bedrae uitgegee nie. Deur die 
toedoen van die liberaliste en ander swak blankes, 
het die Afrikane die idee gekry dat hulle dieselfde is 
as die blankes en dat hulle dieselfde lewenstyl be-
hoort te kan handhaaf. Omdat hulle nie die geld kan 
genereer om dit te doen nie, leen hulle waar hulle 
ook al geld kan kry en mors dit dan uit op belaglike 
salarisse, sinnelose luukshede, ens.

Alle bates word aan China as sekuriteit gegee in ruil 
vir skuld. Die feit dat hulle nog nie kan besef dat hulle 
nooit die skuld sal kan betaal met hulle vermoëns 
nie, het nog nie by hulle geregistreer nie. Hulle glo 
maar soos altyd dat die blanke weer tot hulle red-
ding gaan kom, maar dit sal nie weer so wees nie. 
Hulle toegang tot lenings word oral toegestop.

Die uiteinde van hierdie lewensbeskouing gaan 
rampspoedig vir die swartes verloop. Dis sekerlik 
nie wat die liberaliste in gedagte gehad het toe hulle 
leuens onrealistiese verwagting by swartes gekweek 
het nie, maar die feit van die saak is dat daar ‘n dag 
gaan kom dat die swart regerings alle bates aan die 
Sjinese oorhandig het en dat hulle dan met niks sit 
waarmee hulle inkomste kan genereer nie. China 
gaan homself nie bankrot betaal aan belastings aan 
swart regerings nie. Geen belasting mag dalk een 
van die voorwaardes vir die lenings wees.

As dit die dag gebeur, gaan die swartes hulleself weer 
in die posisie van slawe bevind waar hulle moet be-
del vir krummels met geen hoop op ‘n uitkoms nie.

ONLUSTE EN PLUNDERING NET 
‘N KLEEDREPETISIE

Die grootbek, Andile Mngxitama, van die BLF wat 
deur Johan Rupert gestig en befonds word, sê dat 
die huidige onluste en plundering net ‘n kleedrepeti-
sie is vir “burgeroorlog teen blankes” volgens die 
Citizen.

Op 11 November 2018 sê hy aan die media dat hy 
‘n oproep op die swartes doen om 5 blankes dood 
te maak vir elke swarte wat sterf indien ‘n taxi-oor-
log sou uitbreek. Vir hierdie uitlating het Afriforum 
hom aangekla. Hy glo die swartes sal uiteindelik die 
blanke minderheid blameer vir die redes hoekom 
hulle in armoede sit en “dan sal die inploffing ge-
beur”. Sy dreigement onlangs was: “Eendag sal ons 
teen die blankes opstaan. Kyk mooi.”

Hy het ook op Twitter ‘n oproep gedoen op swartes 
om hulle woede te rig tot “blanke monopolie kapi-
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taal” (White Monopoly Capital). Hy het gesê hy vra 
nie vir “’n apokalips vir die blanke gemeenskap” nie, 
maar dat dit klaarblyklik ‘op die kaarte’ is.

Hy het aan The Citizen gesê: “Die huidige apokalip-
tiese tonele van verkoolde geboue en karkasse van 
motorfietse wat deur vuur geëet is, is slegs ‘n klee-
drepetisie vir ‘n gebeurlikheid wat wag op die blank-
es in Suid-Afrika.

“Die geweld is op die oomblik swart gesentreer, 
maar die oorsprong daarvan is in werklikheid die 
struktuur van Suid-Afrika se ekonomiese apartheid. 
Die struktuur was geskep deur blankes onder apart-
heid en voortgesit deur swart politieke leiers wat 
deur dieselfde blanke geld gekoop is.”

‘n Mens moet dit vir hom toegee – hy sien presies 
wat aan die gang is met die swart politieke leiers. Hy 
is hoogs veroordelend teenoor die EFF en Malema, 
maar dit wat hy sê, sluit aan by wat Malema gesê 
het.

Mngxitama sê dat die huidige opstande in Suid-Afri-
ka foutiewelik xenofobie genoem word in plaas van 
‘n “swart op swart” oorlog.

The Citizen skryf: “Hierdie swart op swart oorlog, 
was ‘n vlaag van geweld in 2008 nadat 63 swartes 
vermoor is. En elke drie jaar of so, vlam ‘n vlaag van 
geweld op met toenemende intensiteit. Die siklus 
raak meer gereeld in tandem met periodes van ver-
hoogde ekonomiese ontbering. Die siklusse raak ook 
al hoe groter. Dit is net ‘n kwessie van tyd voor dit 
oorspoel na veilige blanke gebiede en ‘n anti-koloni-
ale burgeroorlog aan die gang sit waar swart, plun-
derende hordes sal toesak soos wat verwag word 
deur JM Coetzee in sy boek Waiting for the Barbar-
ians.

“Die huidige vlae van geweld word meer aangedryf 
deur sekondêre teenstrydighede wat geskep word 
deur die hoof teenstrydigheid wat buite die gesig-

skring van die woedende gepeupel bly. Soos wat 
meer en meer swartes nie kos op die tafel kan sit 
nie, draai hulle teen “uitlander” swart bure met wie 
hulle moet kompeteer vir die krummels wat afval 
van die tafels van dié wat hierdie armoede geskep 
het. Die blanke gemeenskap is heeltemal onbewus 
van die feit dat daar ‘n direkte verband is tussen 
hulle gerief en die toestande wat massas swartes in 
oorlogsugtige hordes verander.

“Verslae toon dat meer as 200 trokdrywers mekaar 
in ‘n tydperk van een jaar vermoor het omdat hulle 
kompeteer vir werk wat toenemend gegee word aan 
buitelanders omdat hulle bereid is om vir laer sala-
risse te werk. 

“Die blanke gemeenskap voel veilig in hulle geloof 
dat die swart politieke leiers wat hulle gekoop het 
om sekuriteit te voorsien, die swart massa onder 
beheer het. Dit is maar ‘n koue troos. Die komende 
swart woede, wanneer dit in die blanke gemeenskap 
ontplof, sal hulle hul nie steur aan die mooi praatjies 
van die diksak politikus wat van kop tot tone geklee 
is in Louis Vuitton nie.”

Dan haal hy Biko aan: “Lokasie-lewe alleen maak dit 
‘n wonderwerk vir enigeen om volwassenheid te be-
reik. Daar sien ons ‘n situasie waar absolute armoede 
waarin swartes medeswartes sal vermoor net om te 
kan oorleef. Dit is die basis van vandalisme, moord, 
verkragting en plundering wat aangaan, terwyl die 
eintlik oorsprong van boosheid – die blanke ge-
meenskap – lê en sonbrand op eksklusiewe strande 
of ontspan in hulle bourgeois huise.”

Dis nie waar nie. Dis in die swarte se aard om te 
moor en te steel wat hy of sy wil hê. Hulle is ‘n be-
sonder baar nasie met ‘n kultuur van opvlieëndheid, 
messtekery, plundering, steel, lawaaierigheid, ens. 
Dis in hulle aard en geen beskawing sal dit ooit uit 
hulle kan kry nie, maar Biko het, volgens Mngxitama, 
sy veroordelende vinger gewys na die kollektiewe 
blanke gemeenskap en hulle welstand in verband 
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gebring met absolute armoede wat swart mense glo 
in “selfvernietigende wesens” verander.

Hy sê ook: “Hierdie is ‘n waarskuwing oor ‘n situasie 
wat onvermydelik is so lank as wat die toestande 
bestaan wat aanleiding gee tot hierdie gebeurlik-
heid. Ons verwag weer ‘n styging in brandstofprys 
in ‘n land waar 10 miljoen sonder werk is. Die toe-
stande vir ‘n burgeroorlog is in plek. Dis net ‘n kwes-
sie van wanneer die ineenstorting gaan gebeur. Die 
kleedrepetisie is amper klaar; die tyd dat die ‘show’ 
in ‘n groter teater opgevoer sal word, staan voor die 
deur.”

Ramaphosa reken hy is nog die Groot Kahuna en het 
Mngxitama afgemaak as ‘n eensame stem in die wil-
dernis. Hy was nog nooit so verkeerd nie. Volgens 
hom is die meeste Suid-Afrikaners vrygewig en wel-
willend. Hy het gesê dat die haat en rassisme van 
‘n “paar” mense nie die gemeenskap moet toelaat 
om almal te karakteriseer op ‘n algemene verklei-
nerende manier nie, maar hyself het ‘n koue haat vir 
die blankes.

En dan sê hy: “Ons is nasiebouers.”

Die BLF wil hê hy moet verwyder word, onder an-
dere oor hoe hy sy CR17 veldtogfondse gebruik het.

Hoe het ons hulle armoede geskep? In die sestiger 
jare het hulle gesê hulle gaan ons uit die land uitteel. 
Vandag sit ons met miljoene en miljoene nuttelose 
swartes wat net weet hoe om te teel, maar nie hoe 
om werk te skep en ‘n ekonomie aan die gang te hou 
nie. Dis waaroor dit eintlik gaan. Hulle het self hier-
die armoede geskep.

ETNIESE DIVERSITEIT IS ‘N GED-
AGTEMISDAAD
Etniese diversiteit kan sosiale vertroue en ekono-
miese welvaart van volke knou, het studies bevind, 
asook dat Diversiteit Westerlinge uit hulle geboor-
tereg verneuk. Die studies wat hierdie feite bekend 
gemaak het, is in minder as 24 uur van die Internet 
verwyder. En tog wil 63% Kanadese hê dat immi-
grasie beperk word. Diversiteit sluit werklike diver-
siteit, dié van opinie, uit. Multikulturalisme is bloot 
‘n voorwendsel om geen nasionale kultuur te hê nie.

Hoe ver het die Weste al op hierdie pad van kulturele 
moord geloop? Mark Hecht van die Vancouver Sun 
skryf insiggewend hieroor:

“Kanada behoort tot siens te sê vir diversiteit, ver-
draagsaamheid en inklusief as hulle vertroue in me-
kaar wil bou en ‘n nuwe norm vir immigrasie aan-
vaar – verenigbaarheid, samehangend (cohesion) en 
sosiale vertroue.

“In plaas daarvan dat diversiteit ‘n seën is, vind 
baie dat hulle opgeëindig het met ‘n spul arrogante 
mense wat in hulle lande woon met geen voorneme 
om hulle vorige kulture, vyandighede, voorkeure en 
pretensies te laat vaar nie.
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“’n Dekade gelede was die fundamentele geloof 
onder Dene teenoor Moslem immigrante dat hierdie 
nuwelinge sou sien hoe wonderlik Denemarke is en 
natuurlik ook so vinnig as moontlik deel daarvan sou 
wou word. Hulle was naïef verkeerd. Ten minste die 
helfte van alle Moslems dwarsoor verskeie Europese 
lande glo vandag dat hulle Sharia-wet belangriker is 
as die nasionale wette van die land waarin hulle hul 
bevind.” (Gladstone Instituut).

Die Dene het besef wat op die spel is – die verlies aan 
die integriteit van hulle gemeenskap is in gevaar. Die 
vereistes om burgerskap in Denemarke te bekom, is 
strenger gemaak. Immigrantekinders is verplig om 
na openbare Deense skole te gaan in plaas van Mos-
lem godsiensskole. Welsynsvoordele word ingetrek 
indien daar nie gehoor gegee word nie.

Om mense te dwing om kinders saam skool toe te 
stuur, is nie die antwoord nie. Dit is veel beter om 
ander kulture heeltemal uit jou land weg te hou. 

Die Dene weet wat hulle vroeër was – ‘n land wat 
goed gewerk het toe dit homogeen was waar almal 
wou wees en waar almal deel van die gemeenskap 
was. Hulle het dieselfde taal gepraat, dieselfde ge-
bruike en tradisies verstaan en het dieselfde geloof 
gehad. Die gevolg was dat mense mekaar vertrou 
het en die ekonomie het floreer.

Harvard ekonome, Alberto Alesina en mede-outeurs 
van ‘n geskrif Fractionalization, redeneer dat gro-
ter diversiteit lei tot belemmering van ekonomiese 
groei. Met ander woorde diversiteit is ‘n swakheid 
sover dit die ekonomie van ‘n land aangaan.

In 1981 het die World Values Survey ‘n ondersoek 
begin na die oorkruis-kulturele gelowe, waardes en 
motiverings en het sedertdien getoon dat gemeen-
skappe met ‘n hoë sosiale vertroue nie net meer 
ekonomies produktief is nie, maar ook gelukkiger. 
Die mees suksesvolle gemeenskappe was die homo-
gene lande, nie die diverse lande nie. In die verlede 

was die Skandinawiese lande aan die bopunt van 
daardie plasings. Hulle was die baken vir die feit dat 
vertroue die een ding is wat ‘n gemeenskap maak 
werk.

Volgens die makro-sosiologie navorser, Jan Delhey 
by die Otto Geuricke Universiteit in Magdeburg, 
Duitsland, is Protestantisme en lae etniese diver-
siteit die twee top kriteria. As ‘n mens Protestant-
isme eenkant sit, is lae etniese diversiteit die enkel 
faktor wat Denemarke, Japan en Hongarye pas. So-
siale vertroue is in al drie relatief hoog.

Maar nie al hierdie lande is Protestant nie. Daar is 
ander faktore aan die werk. Studies in 2008 deur na-
vorsers Hooghe, Reeskens en Stolle toon dat etniese 
diversiteit in en uit homself nie inherent destabi-
liserend op ‘n nasionale vlak is nie. ‘n Land kan in-
derdaad verskeie etniesiteite hê en steeds met ‘n 
hoë sosiale vertroue leef, maar daar is ‘n vangplek. 

Volgens navorsing in 2015 deur Peter Thisted Di-
nesson en Kim Mannemar Sønderskov is dit op die 
buurtevlak waar hoë etniese diversiteit vertroue 
verweer. Hoe meer direk interaksie in ‘n diverse ge-
meenskap is, hoe meer verval sosiale vertroue.

Dit is die rede waarom mense hulleself afskei in et-
niese ingeslote grondgebiede. Mense hou daarvan 
om te assosieer met ander wat soos hulle is. Die-
gene wat deur inkommers wat nie soos hulleself is 
nie oorweldig word, verloor vertroue en trek spoe-
dig weg. Vertroue verval dus op grondvlak en die 
ekonomie verswak. In Switserland is daar Duitsers, 
Franse, Italianers en Roemeniërs en tog het hulle ‘n 
hoë vlak van vertroue want elke etniese groep het 
sy eie grondgebied en regering. Hulle meng nie et-
nisiteite nie en probeer nie ander beheer nie. As ‘n 
land dus diversiteit wil hê, moet hy etniese afgebak-
ende grondgebiede verwag.

Dit kan werk soos in Switserland of dit kan in ‘n 
bloedige gemors eindig soos in die Balkanstate. Die 
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enigste ander opsie is lae diversiteit. Denemarke 
verkies laasgenoemde en dié immigrante wat nie wil 
saamwerk nie, moet die land verlaat. Dus ... is die 
uitsluit van sekere mense ‘n vereiste vir jou gemeen-
skap? Die antwoord is eenvoudig – absoluut.

Kan Kanada iets leer van Denemarke? Die mini-
mum vereiste is dat ons tot siens sê vir diversiteit, 
verdraagsaamheid en insluiting as ons graag ‘n ge-
meenskap wil hê wat gebou word op vertroue soos 
wat ons in die verlede gehad het.

In Mark Hecht se redenasie het hy die kwessie 
van bloedvermenging heeltemal geïgnoreer as ‘n 
struikelblok. As sy redenasie dan water hou, moet 
‘n mens aanvaar dat met bloedvermenging ‘n an-
der etniese groep ontstaan wat nie aan een van 
die kante behoort nie. Daardie groep is die mees 
dekadente een op aarde en waar hulle oor hulleself 
regeer, ontstaan ‘n kultuur soos ons in Mexico kry 
waar dwelmhandel, drank en diefstal hoogty vier.

Die vier groepe in Switserland is ook almal blank. 
Nie een van hulle kom uit Afrika of die Midde-Ooste 
nie. Die Roemeniërs kom uit Oos-Europa. Sy redena-
sie geld dus selfs net vir Westerse, blanke volke wat 
saam in een land woon.

DIE MAN IN GRYS EN DIE MAN 
IN BRUIN
Ons kry deesdae heelwat navrae in verband met 
Siener se twee leiers wat na vore gaan tree wanneer 
die blanke voor sy grootste krisisuur staan.

Siener het beklemtoon dat die volk in daardie donk-
erste uur van benoudheid nie weer op die vleeslike 
arm van hulle voormanne moet staat maak nie. Vol-
gens hom gaan daar ’n geestelike leier (man in grys) 
in die Oostelike Provinsie opstaan wat die volk sal 

saamsnoer en bewapen. En hoewel Siener nie gesê 
het hóé hierdie man die volk gaan bewapen nie, sal 
dit geestelik sowel as fisies van aard wees.

Die man in die bruin pak klere tree dan ook na vore: 
Op 15 Junie 1920 sien oom Nicolaas hoedat Enge-
land deur Duitsland in ’n toekomstige wêreldoorlog 
verslaan word; ’n Getroue Afrikaner van middel-
matige bou in ’n bruin pak klere speel ’n belangri-
ke rol in hierdie oorwinning. Dit is dieselfde persoon 
wat dan hierheen gaan kom om die Getroue Afrikan-
ers by Lichtenburg toe te spreek en hulle tot bedar-
ing te Bring (6 Aug. 1922).

Hier is weer ’n duidelike parallel tussen die benoud-
heid waarin die volk hom bevind en die wedervar-
inge van die Israeliete toe hulle weens hul ongehoor-
saamheid deur God aan verdrukking oorgegee is.

In sulke tye het sterk leiers en Godsmanne terstond 
in die midde van die volk opgestaan om hulle na 
redding te lei — en sonder uitsondering het daardie 
redding altyd deur ingryping van Bo geskied.

Dink maar aan manne soos Moses en Aäron, Dawid 
en Jonatan of Andries Pretorius en Sarel Cilliers.

Siener se toekomstige gesig oor sy volk se lyding en 
verlossing: “Toe sien ek in die Noordweste twee hui-
se aan die brand, en die derde een is uitgebrand, 
net die mure staan.” (Verwys na die onrus, geweld 
en brandstigting wat in die jare ná die verkiesing en 
swart oorname sal volg). “Toe word ek wakker, toe 
ek wakker word, sien ek ’n man met grys klere (’n 
geestelike boodskapper wat die volk tot die stryd 
gaan oproep) die deure is wyd oop, hy lei my tot by 
die muur van die groot deur, toe staan hy. Ek sien 
aan die Weste kant daar’s nie ’n fort nie; die deure 
staan wyd oop...” (alles het nou weer verander, 
deure gaan vir ons oop, en ons gaan ’n tydperk van 
ongekende vrede en voorspoed tegemoet — ’n tyd 
waarin daar nie meer diefwering of grendels nodig 
sal wees nie).
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Onthou net, benadruk mnr. Mussmann in een van sy 
briewe oor wat Siener van ons nuwe begin gesê het: 
“Ons kry ’n volmaakte republiek van ’n volmaakte 
God sonder ’n pennie landskuld. By Prieska kry my 
velskoen ’n nuwe oorleer (’n voorlopige regering): 
dan sien ek ’n blou pak klere (Duitsland, dan ’n bruin 
pak klere (’n Boer – militêre leier), dan ’n grys pak (’n 
Godsman) en as die burgers wat die vyand verdryf 
het, van Durban af terugkom, dan kry ek ’n nuwe 
paar velskoene, ’n nuwe saal en ’n nuwe toom — 
dit beteken ’n permanente regering en heel nuwe 
begin.”

In een van sy laaste visioene het hy gesien hy stap in 
die nag na sy broer Piet se huis wat net oorkant die 
Makwassie-spruit gewoon het. Daar begin toe groot 
reëndruppels val en die Goddelike persoon (die man 
in die grys klere) verskyn weer aan hom en vra of 
hy die onweerswolke sien, twee aan die oostekant, 
twee aan die noordekant, twee aan die westekant 
en een aan die suidekant — dit is die sewe plae wat 
God gelyktydig beskik het wat oor Engeland sal kom.

Die visioen van die ‘onweerswolke’ is een van Siener 
van Rensburg se mees ontstellende gesigte oor ’n 
reeks rampe wat Engeland sou tref en wat tot nou 
toe nog net ten dele vervul is. In die bronne tot my 
beskikking is daar meer as 20 direkte verwysings 
na hierdie vreemde en skrikwekkende gebeurtenis. 
Volgens die Siener sou die sewende en laaste ‘plaag’ 
Engeland finaal laat ondergaan die dag wanneer die 
Boere weer die mag in Suid-Afrika oorgeneem het.

Die volk sal anderkant Lichtenburg bymekaarkom, 
en gelei word deur ’n man in ’n grys pak en een in 
’n bruin pak.

Johanna Brandt is in 1916 deur die engele Bood-
skapper meegedeel dat ’n “Groot volksleier of leiers 
sal uit die verborgenheid verrys om in hierdie amper 
bowemenslike stryd, die voortou te neem. En hulle 
sal wees, groter persoonlikhede, magtiger helde as 
wat ons nog ooit in die verlede gehad het.

Uit die verborgenheid, waar God hulle in die geheim 
vir hulle reusagtige taak voorberei het, sal hulle, op 
sy tyd, te voorskyn kom”.

OORLOG DREIG NA IRAN-AAN-
VAL
Die wêreld kan vir weke, of selfs maande, deur hoë 
oliepryse in die gesig gestaar word.

Dit is omdat Saudi Aramco, die maatskappy wie se 
Abqaiq-raffinadery in Saoedi-Arabië Saterdag 14 
Sept. die ergste onder ‘n hommeltuig- en missie-
laanval deurgeloop het, en die maatskappy raam dat 
dit so lank kan duur voordat hy die skade sal kan reg-
stel. Die raffinadery lewer sowat 5% van die wêreld 
se olie.

Intussen het die Hoethi-rebellebeweging wat deur 
Iran gesteun word en uit Jemen opereer, verant-
woordelikheid vir die aanval aanvaar, en dreig met 
verdere aanvalle.

Die gevolg van die aanval was dat die prys van ru-
olie kort na die aanval die hoogte ingeskiet het. Dit 
verhandel vroeg tans teen $68,26 per vat.

Buiten dat ‘n styging in die olieprys ongetwyfeld ‘n 
invloed op die brandstofprys in Suid-Afrika sal hê, 
het die rand ook intussen verswak. Dit sal plaaslike 
brandstofpryse nog verder die hoogte laat inskiet.

Siobhan Redford, ekonoom van RMB, sê in ‘n nuus-
brief die aanval en enige vergelding sal markte wis-
selvallig maak en lei tot risikovermyding wat opko-
mende markte se wisselkoers en aandeelmarkte kan 
aftrek.

Bloomberg berig dat hoewel Aramco kort na die 
aanval gesê het hy gaan poog om produksie so gou 
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moontlik te herstel, het ‘n woordvoerder gesê, maar 
hulle word deur “erge” ontwrigtings in die gesig 
gestaar wat weke of selfs maande kan duur.

Mense met kennis van die saak sê minder as die 
helfte van die aanleg se kapasiteit kan op kort ter-
myn herstel word.

“Die skade aan die Abqaiq-raffinadery is erger as 
wat voorheen geraam is,” sê Amrita Sen, hoofolieon-
tleder by Energy Aspects.

Bloomberg berig Saudi-Aramco is besig om olievelde 
in die see wat in ongebruik is tans weer op dreef te 
kry om van die verlore kapasiteit aan te vul. Aramco 
het olievoorraad vir sowat 26 dae wat hy kan uitvoer.

Foto‘s wys daar is veral skade aangerig aan vyf van 
die 18 stabiliseringstorings op die aanleg. Die torings 
word gebruik om gasse van die ruolie te skei. Phillip 
Cornell, voormalige raadgewer by Aramco, sê dit is 
juis die torings wat lank kan neem om te herstel. Hy 
sê dit kan weke of maande duur om die onderdele 
vir die torings in die hande te kry.

Pres. Donald Trump het reeds toestemming gegee 
dat olie van die Amerikaanse strategiese brandsto-
freserwes verkoop mag word om die tekort van ru-
olie op die mark teen te werk. Die Organisasie vir Pe-
troleumuitvoerlande (Opul) sê ook hy is in gesprek 
met die owerhede van Saoedi-Arabië.

Mohammed Barkindo, sekretaris-generaal van Opul, 
het in ’n onderhoud met

Bloomberg gesê dit is nog te vroeg om te besluit oor 
of Opul se lidlande meer olie gaan produseer. Opul 
beperk reeds vir ’n geruime tyd die hoeveelheid olie 
wat deur sy lede geproduseer word, juis in ‘n poging 
om die olieprys te laat styg.

As die aanval deur een van Iran se gevolmagtigdes in 
Jemen óf Irak geloods is, sou die kans bestaan   vir ‘n 
weerwraakaanval wat tot ‘n buitelandse teater be-
perk sou word.

Maar soos die getuienis nou aandui, het die aanval 
van die vasteland van Iran af gekom en het Saoedi-
Arabië en moontlik die Verenigde State van Amerika 
geen ander keuse as om Iran aan te val nie, anders 
sou dit swak lyk. En om in die Midde-Ooste swak te 
vertoon bemoedig net jou teenstanders.

Die feit dat Iran besluit het om Saoedi-Arabië op so 
‘n uiterste manier aan te val, selfs al staar hy ‘n ekon-
omiese beleg deur die Verenigde State in die gesig, 
toon dat niks anders as ‘n oorweldigende mag Iran 
sal afskrik nie. Trump het ook reeds laat blyk dat hy 
slaggereed is om Iran enige dag aan te val.

OORLOG TEEN BLANKES IN 
VOLLE SWANG IN EUROPA
Mike Walsh van die VSA skryf in ‘n ontstellende ar-
tikel dat: “Anti-Wit rassisme het angswekkend die 
kulturele norm dwarsoor die Westerse wêreld ge-
word. Die hoofstroommedia, skole, universiteite en 
selfs die wetenskap en geneeskunde is gekaap deur 
die gebreinspoelde dwepers wat blanke haat prop-
aganda op die massa onvermoeid vorentoe druk. 
Hulle doel is om die wêreld se huidige 8% etnies-
Europese bevolking te verminder tot kleiner getalle 
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wat beheer kan word soos met die Amerikaanse In-
diane vandag.

Etnies-Europeërs bestaan toenemend selfs in hulle 
eie vaderlande in ghetto’s of reservate, uitgesluit uit 
gemeenskappe wat oorgeneem is deur regeringsge-
borgde nie-Europeër immigrante. Europeërs is nou 
tweede klas burgers wanneer hulle welsynsvoordele, 
onderwys of werksgeleenthede wil hê – soos dit ook 
in ons land gaan. Anti-Blank apartheid dwarsoor die 
Weste word as normaal beskou en is geïnstitusion-
aliseer.

Die onskuldige term “Dis goed om Blank te wees” 
word nou as ‘n haatmisdaad beskou, self in histo-
ries Europese lande. Die anti-Blank-media verand-
er hulle lande in nie-Blanke gemeenskappe deur 
massiewe immigrasie en geforseerde assimmulasie. 
Hulle demoniseer hulle geskiedenis, hulle simbole, 
hulle monumente, hulle hele bestaan. Hulle teister, 
belaster, dreig en rand blankes aan wat dit waag om 
iets te sê en beswaar te maak.

Die veragtelike ideologie van Blank-hatende evan-
geliste beheer die onderwys en media propaganda. 
Hulle anti-blank propaganda het ‘n groot segment 
van hulle misleide gehoor geïndoktrineer om te glo 
dat om blank te wees outomaties beteken dat jy 
boos is, terwyl swart, Asiër of Moslem outomaties 
beteken dat jy geen sonde kan pleeg nie.

Deur leuens en bedrog te gebruik, mik die Marxisties 
geïndoktrineerde opruiers om ‘n onrusbarende getal 
nuttige idiote, blankes ingesluit, daarvan te oortuig 
dat blankes fundamenteel rassisties is en dat hulle 
voordeel trek en getrek het uit ander etniese groepe 
dwarsdeur die geskiedenis sodat hulle hul beskaw-
ings kon bou.

Dit word nooit genoem dat etnies-Europeërs in slaw-
erny weggevoer is nie, nie net deur hulle eie soort 
nie, maar ook deur die Arabiere. In die tyd van die 
Soviet-Unie (1917-1991) – ‘n sisteem wat befonds 

was deur die globaliste – het volgepakte beestrokke 
miljoene Europese Ortodokse Christene as slawe na 
die Bolsjewiek Gulag kampe weggevoer. Daar word 
geskat dat sowat 40 miljoen blankes in slawerny was 
en 40% Gulag slagoffers was gemartel. (Dit is na-
tuurlik waar die wit Russe en ander blanke groepe in 
daardie lande vandaan gekom het).

Dit alles is onbekend aan die etnies-Europeërs, want 
dit is uit die geskiedenisboeke, skoolboeke en nuus-
media verwyder. Die Russiese skrywer, Alexander 
Solzhenitsyn, het hom hieroor soos volg uitgedruk: 
“Eienaarskap van die media is in die hande van die 
skuldiges.”

Anti-Blank-propaganda word aan die volgende ge-
slag geleer deur flieke, die TV en in die klaskamer. 
Met baie min weerstand van blankes met ‘n skuld-
kompleks, aanvaar baie die propaganda dat hulle 
boos is as gevolg van die kleur van hulle vel. (Blankes 
word vertel dat hulle superieure breinvermoë niks 
werd is nie, dat hulle talente wat hulle beter as die 
ander rasse maak, minderwaardig is en die meer-
derheid blankes glo dit.) Elke fliek op Netflix wat nie 
aan enige Westerse maatskappy behoort nie, ver-
toon die Blanke as die kwaaddoener en die swarte 
as die held.

Die moffie is die oulike ou wat dinge uitredeneer, die 
vrou is die dader en vegter. Ma is die broodwinner, 
terwyl Pa ‘n idioot of ‘n luiaard is, dikwels beide, ter-
wyl die kinders geseksualiseer word.

Westerse Persprostitute en politici belaster Adolf 
Hitler wat inderwaarheid dit wat vandag aan die 
gang is, in trurat geplaas het. As ‘n historikus vra ek 
dikwels aan paleis-historici vir een enkele werklike 
anti-gekleurde sentiment wat deur enige leiersfigu-
ur in die Reich sisteem gemaak is. Ek wag steeds.

Al wat Hitler wou hê, was om Duitsers gelykheid te 
gee. Nou, wanneer Blankes wat trots is op hulle er-
fenis, gelykheid eis met nie-Europeërs, word hulle 
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gedemoniseer as “ras-haters”, “Xenophobiërs” en 
“Blanke opperheersskap”. Wanneer het jy ooit sulke 
beskuldigings gehoor wat teenoor Jode, Asiërs en 
Swartes wat hulle etnisiteit respekteer en bevoor-
deel, gemaak word?

Kyk na die konstante breinspoeling van anti-Blank 
propaganda; die rasvermenging storie, die diver-
siteit bemarking. Vra jouself af hoe dit beskryf sou 
word indien die rolle en situasies omgekeerd was. 
Stel jou die woede van die Jode of Asiër gemeen-
skappe voor as hulle gekondisioneer was om etnies-
Europeërs in hulle gemeenskappe te aanvaar.

In ‘n groot deel van Europa en veral in Engeland is 
blankes nou te bang om misdade wat deur immi-
grante gepleeg word, te rapporteer uit vrees dat 
hulle ondervra sal word, gemotiveer deur rassisme, 
of dat hulle van rassisme aangekla sal word.

Skoolkinders word op roetine basis geprogrammeer 
om te glo dat slegs Blankes rassisties is en alleen ve-
rantwoordelik is vir slawerny. Om die waarheid te 
sê, dit was Swartes, Jode en koopmans (merchants) 
en ander ontaardes soos hulle – die walglike liberale 
elite wat in die meeste gevalle die finansiers was wat 
Swartes en Blankes tot slawerny verlaag het.

Die klere en ander afdelings van ons supermarkte 
vandag word gemaak in Asiese ‘sweatshops’ in toe-
stande baie erger as dié van die katoenplantasies 
in die VSA. Feit: Jy dra ‘n hemp of rok wat deur ‘n 
Asiese slaaf gemaak is in ‘n fabriek wat deur glo-
baliste gefinansier word.

Is jy nou gelukkig? Ironies genoeg is baie van dié 
wat deur die eeue tot slawe verlaag is deur hulle eie 
mense tot daardie vlak afgebring. Engeland se ee-
rste slawe was Iere, gevolg deur Engelse en Skotse 
vragte van wanhoop, weggevoer na die kolonies en 
dan weer vervang met Swartes. Gedurende die 18de 
eeu het Engeland blanke slawe ingeruil vir swart 
slawe, die kopers was Afrika-hoofmanne en -ka-

pteins. Hulle vertel jou dit nooit vandag nie, of hoe?

Orwelliaanse geskiedenis ignoreer die feit dat 
seekapteins wat die Afrika-slawe na die Britse kol-
onies, wat later die VSA geword het, geneem het, 
hulle swartes gekoop het van swart slawe-eienaars 
en opmerklik van King of Dahomey. Oor die afgelope 
duisend jaar was die heersende slawe-eienaars Afri-
kane (swartes), Moslems ingesluit. Dit is uit die na-
sionale onderwys en nuusstories weggeneem.

Ruggraatlose Europeërs, hulle denke reeds vasge-
vang deur anti-Blank-propaganda, maak dit wat 
duidelik aan die gang is af as nonsens, sluit hulle oë 
daarvoor, of word deel van hulle eie uitwissing. Die 
minderheid wat wel omgee, hamer hierdie waar-
hede in toegesluite denke sodat hulle kan sê: “Ek het 
julle ten minste gewaarsku”. 

DAWIE ROODT OOR NATIONAL 
HEALTH INSURANCE (NHI)
“Dis die jaar 2026 en ons is almal bly; die National 
Health Insurance (NHI) is geïmplementeer. Almal 
in Suid-Afrika het nou toegang tot gratis wêreld-
standaard gesondheidsorg. Dit was sekerlik nie mak-
lik nie, maar uiteindelik het die droom ‘n realiteit 
geword!

“Alle Suid-Afrikaners het nou toegang tot dieselfde 
hoë kwaliteit mediese dienste soos die openbare 
gesondheidsorg wat die NHI voorafgegaan het. Die 
loodsprogramme wat die NHI vooraf getoets het, 
mag dalk mislukkings gewees het, maar niemand 
by hulle volle verstand kan ooit die noodsaaklikheid 
van die NHI betwyfel nie.

Jare gelede het baie doemprofete die plan afgemaak 
as onrealisties en onbekostigbaar, maar ‘n effek-
tiewe ANC regering wat by hulle beginsels bly, het 
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almal verkeerd bewys. Vandag is ons bly omdat alle 
burgers van die land toegang het tot gelyke mediese 
behandeling, ongeag inkomste of sosiale status.

Natuurlik moet jy die reëls van die sisteem volg:

As jy die eerste simptome van een of ander siekte 
ondervind, kan jy aansoek doen om ‘n dokter te sien. 
‘n Bekwame, behulpsame staatsagent sal ‘n dokter 
aan jou toesê. Dis nie vir jou nodig om jou eie te kry 
nie en dis reg so, want jy as leek is nie toegerus om 
te oordeel of jy siek is of nie, ook nie om te besluit 
op ‘n spesifieke dokter wat jy wil sien nie. Dis tyd om 
jou bougeois neigings te laat vaar.

Dan sal jy verder gaan na een van die aangewese 
lokale om aansoek te doen om die dokter self te 
sien.

Die ongerief van om ‘n paar uur lank in ‘n tou te 
staan om jou vriendelike regeringsagent te spreek, is 

‘n klein prys om te betaal vir gratis gesondheidsorg. 

Hoekom luister jy na gerugte van mense in swart 
motors met blou ligte wat voorkeur behandeling 
kry? Natuurlik is hierdie gerugte vals en opgemaak 
deur mense wat onwillig is om die vooruitgang te 
aanvaar wat die NHI na Suid-Afrika bring. Jy behoort 
die valse nuusstories dat ‘n klein fooi die tou korter 
kan maak, te ignoreer.

Uiteindelik sal ‘n dokter aan jou toegesê word. ‘n 
Kubaanse dokter mag dalk nie jou eerste keuse wees 
nie, maar alle dokters is essensieel dieselfde. In elk 
geval, die meeste selfsugtige (blanke) dokters het 
die land verlaat net nadat die NHI geïplementeer is. 
Dit is dalk ook maar vir die beste, want jy wil nie ‘n 
geldhonger dokter in elk geval hê om jou te behan-
del nie.

Jy mag dalk ‘n paar maande wag voordat jy ‘n dokter 
kan sien en ongelukkig sal jy dalk ‘n ent moet reis. 
Maar weereens, dis maar ‘n klein ongeriefie en ‘n 
klein prys om te betaal. Miljoene mense is nie so ge-
lukkig soos jy nie! Jou simptome is nie so ernstig nie 
en net mense met ipekonders sal so ‘n lawaai maak 
oor floutes.

Jou lêer is weg, maar wees verseker, ons het dit 
onder beheer. Ons sal jou lêer so gou as moontlik 
opspoor. Jy moet ‘n paar maande wag vir jou beurt, 
so gee ons net kans. Die wag sal jou genoeg tyd gee 
om jou vervoer te organiseer.

Dit is alles natuurlik normaal. Niemand kan ver-
wag dat so ‘n omvangryke, wêreldklas sisteem wat 
ontwerp is om miljoene mense diens te gee, nie ‘n 
paar probleempies af en toe sal ondervind nie.

Dit sou makliker gewees het as jy nie soveel gewig 
verloor het en jou floutes nie meer gereeld geword 
het nie. ‘n Bietjie ongelukkig ook dat die medikasie 
opgeraak het teen die tyd dat jy die dokter kan sien. 
Hierdie is almal klein kinkels wat uitgewerk moet 

Dawie Roodt
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word en werklik ‘n klein opoffering van jou kant ter-
wyl ons aandag daaraan gee.

Aanvanklik was daar ‘n bietjie weerstand teen die 
NHI. Waar sou die geld vandaan kom? het die gier-
iges gevra. Maar uiteindelik het dit uitgedraai dat dit 
baie maklik is. Vorige ondervinding het getoon dat 
persoonlike belasting verhoog kan word sonder veel 
weerstand.

Verder was dit ook nie so moeilik om mense daarvan 
te oortuig dat ‘n ekstra solidariteit las op kapitaal 
nodig was om die NHI te finansier en alhoewel dit 
gelei het to verdere afgradering, het niemand ooit 
gesê verandering sou maklik wees nie.

Daar was ‘n paar anti-rewolusionêres wat daarop 
aangedring het dat mense vir hulle eie mediese 
dienste betaal, maar nadat privaat mediese prak-
tyke as onwettig verklaar was, het hulle die dwaling 
van hulle oortuiging besef. Toevallig het die privaat 
gesondheidsindustrie ook rede ingesien en vrywillig 
alle privaat fasiliteite aan die NHI beskikbaar gestel.

Dis so jammer dat baie van daardie fasiliteite intus-
sen agteruit gegaan het ... en so vinnig – net meer 
bewys dat jy nooit die privaatsektor kan vertrou nie.

Daar was suggesties net voor die implementering 
van die NHI dat mediese dienste geprivatiseer be-
hoort te word en dat almal dan voordeel sou trek uit 
‘n privaat gesonsheidssorg diens.

Hoe gelukkig is julle dat logika en moraal weereens 
geseëvier het.

Kommentaar: Hierdie was ‘n bytende kommentaar 
op wat ons kan verwag, maar daar is verstommend 
baie blankes wat heeltemal onbewus is van die feite. 
Ons is so gewoond daaraan om die foon op te tel en 
‘n afspraak by die dokter van ons keuse te maak dat 
meeste mense hulleself nie kan indink in die situasie 
wat deur Dawie Roodt beskryf word nie.

Ons self kan nie medies bekostig nie en dus is ons op 
ons oudag afhanklik van die staat se mediese hulp. 
Wat behels dit? Baie beperkte medikasie, lang, lang 
ure sit en wag, 5-10 minute om jou probleem aan 
die dokter te stel, die moontlikheid van ‘n swart dok-
ter wat sê jy moet net liggaamsoefeninge doen as jy 
rumatiek het, ‘n waglys van 5 jaar vir ‘n heupvervan-
ging, jy wag drie tot vier maande vir ‘n afspraak by ‘n 
spesialis, by die tandarts is dit net stop of trek, chro-
niese medisyne word net een maal in twee maande 
aan jou uitgereik en as jy die dag mis, moet jy nog 
twee maande wag. Vir enige krisis gaan jy ongevalle 
toe waar hulle gewoonlik te min hulp en mediese 
kennis het. Jy word soos ‘n skaap in ‘n drukgang be-
handel, maar, soos Dawie Roodt tereg sê, jy moet 
dankbaar wees dis gratis.

Berei julleself nou reeds voor op hierdie soort me-
diese sorg ... dis enigiets behalwe gerusstellend.

BLANKE SKULD
‘n Europeër het die volgende op die Internet ge-
plaas:

“Ons hoor dikwels dat ons moet betaal vir ons oor-
tredinge in ons sogenaamde imperiale verlede deur 
massiewe immigrasie toe te laat in ons vaderlande. 
Hierdie argument maak staat op die blanke skuld-
gevoel. Sommige van ons mense kry ‘n uitslag deur 
hulle oor te gee aan etnomassogisme, maar ons kan 
hierdie polities-korrekte absurde voorstelling ver-
brysel deur eenvoudig te weier om verskoning te vra 
vir wie ons werklik is.

“Ek is nie jammer oor die kolonialisering van inboor-
linge nie. Nadat die blankes padgegee het, het hulle 
teruggegaan na hulle Derde Wêreld-maniere. Hier-
die mense het niks nuuts geskep nie, behalwe dik-
tatorskap, armoede, kannibalisme en burgeroorloë.
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“Ek is nie jammer oor Apartheid nie. Nadat die 
swartes oorgeneem het, het hulle die blankes in die 
gebiede geslag soos wat hulle in Haïti gedoen het. 
Kyk wat het gebeur onder Robert Mugabe en in die 
Belgiese Kongo en Angola.

“Ek is nie jammer oor slawerny nie. Elke ras op aarde 
het slawerny die een of ander tyd bedryf. Meer 
blankes is deur Moslems ontvoer en as slawe ge-
bruik as die getal swartes wat deur blankes as slawe 
weggevoer is.

“Dit was blankes wat die Abolishment Movement 
gestig het om slawerny te beëindig. Verskillende 
stamme in Afrika gaan vandag nog voort om mekaar 
as slawe te gebruik, maar hulle sê dat daar net aan 
die blankes se hande bloed is. Onder blanke heer-
skappy het Derde Wêreld-lande ‘n hoër standaard 
van lewe gehad as wat hulle ooit op hulle eie kon 
produseer. Nadat ons julle aan julleself oorgelaat 
het, is dit wat ons vir julle gebou het, vernietig. Ons 
is nie van julle afhanklik nie, dis julle wat ons nodig 
het.

“Ek is nie jammer oor die kruisvaarders nie. Ons 
voorsate het moedig geveg om Islam uit Europa te 
verdryf. As dit nie vir hulle dapperheid en onversk-
rokkenheid was nie, was Europa vandag onder Islam 
tirannie. Daardie selfde gees vloei deur die bloed 
van ons blanke volke vandag. Etnonassionalisme in 
Europa is besig om toe te neem in die aangesig van 
die invallers.

“Ek is nie jammer vir imperialisme nie. Die Mongole 
het die grootste empire gebou in die mens se gesk-
iedenis, maar niemand suggereer dat hulle hul sin 
vir ras en kulturele identiteit ontneem moet word 
nie. Die strydvraag is nie of ons voorvaders imperial-
iste was nie, maar dat ons die beste daarin was. Ons 
het gekom, ons het gesien, ons het verower. Sulke 
aantygings teen die totale blanke wêreld is net ver-
skonings om ons te beroof van ons eens voorspoed-
ige vaderlande.

“Saudi-Arabië sê dat Europa meer vlugtelinge moet 
inneem, terwyl hierdie olieryke staat daartoe in 
staat is om vir miljoene van hulle te sorg. Hulle het 
100 000 lugversorgde tente beskikbaar, maar hulle 
neem geen vlugtelinge in nie. In plaas daarvan om 
hulle eie mense na hulle land terug te bring, bied 
hulle aan om moskees in Duitsland te bou. In Enge-
land is daar reeds meer as 500 gebou.

“Liberaliste beweer dat hulle staan vir menseregte, 
maar die oomblik as jy vir hulle sê dat blankes die 
reg het op selfbeskikking, dan skreeu hulle: Jy is deel 
van die probleem! Daardeur omhels hulle die kul-
turele en demografiese volksmoord van die ras wat 
die einste beskawing gebou het wat hulle as vanself-
sprekend aanvaar.

“Daar is geen sin in om enige plek om verskoning 
te vra nie. Hulle sien dit eenvoudig as ‘n teken van 
swakheid en sal net meer genadeloos op jou toesak. 
Die enigste manier om op te staan vir jouself en jou 
volk is om te weier om om verskoning te vra. Ons is 
nie jammer vir wat ons voorouers gedoen het nie. 
Ons is nie jammer vir wie ons in vandag nie. Geen 
verskonings, geen berou, geen twyfel, geen kompro-
mie, ons is nie jammer nie.”

Allerhande regte wat met Menseregte gekom het, 
het die blanke moreel bankrot gemaak. Morele sw-
akkelinge wat swig voor die aanslag, sal dit waar-
skynlik nie deur die komende rewolusies en oorlog 
maak nie – en die meerderheid vloei met die stroom 
saam.
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