
 

TERUGVOER: GESPREK MET 'N VOORMALIGE ROBBEN EILAND- GEVANGENE 

- deur Paul Kruger; 20 Augustus 2018 

 

Daar is 'n paar dinge wat ek nog altyd wou doen in my lewe. Die "getransformeerde 

tipes" praat graag van 'n "bucket list" waarop hulle een ná die ander ding "aftick". 

Tipies dinge soos "om Kili te doen" (oftewel om die berg Kilimandjaro uit te klim); om 

"die Vis te doen" (d.w.s. om die Visrivier skeurvallei-roete te stap); om 'n rugby-toets 

waarin "die Bokke" (d.w.s. die Swart-, baster-, en 'n paar Wit spikkels) oorsee speel te 

kyk, ensovoorts. 

 

My "emmer-lys" lyk effe anders. Ek sal eerder nie sê wat alles op hom is nie. Maar 

een ding wat ongesensor genoem kan word: Ek wou lankal iets van die verraderlike 

beeld wat aan my volk kleef sedert 1966 veral, probeer herstel teenoor die nuwe Swart 

bewind. 

 

Só kry ek toe die kans op 17 Augustus 2018. Die geleentheid: 'n Gesprek tussen onder 

meer myself, die Leier van die AWB, Mnr. Steyn van Rönge, en "Terror" Lekota - 'n 

voormalige gevangene op Robben-eiland, hooggeplaasde in die ANC tydens die 

"KODESA"-oorgawe, en ANC minister in die Mbeki-kabinet wat die Kommando-stelsel 

afgeskaf het. 

 

Ek en Steyn van Rönge het geen van die normale verraaierpraatjies (kom ons vergeet 

die verlede/kom ons máák die "Nuwe Suid-Afrika werk") met Mnr. Lekota gepraat nie. 

Ek het onder andere die volgende vir hom gesê:  

 

Punt 1: My mense word vertrap, verneder, verkrag, vermoor in hierdie land. Die rede 

daarvoor is eenvoudig: Ons is in 1994 uitverkoop deur 'n spul Wit rugstekers. Daardie 

spul was geen "helde wat 'n nuwe vreedsame toekoms help skep het" nie. Hulle was 

doodeenvoudig 'n verraaier-bende. 

 



Punt 2: Die vertrapping van my mense deur die Swart maghebbers raak elke dag erger 

want die beeld wat hulle van my volk het, is die beeld van daardie verraaiers - dis ál 

ondervinding van die Wit ras waaroor hulle tans beskik: 'n FW de Klerk; 'n Roelfie 

Meyer; 'n Pik Botha; 'n Leon Wessels - papbroeke wat op hulle mense laat trap en 

wegstap met 'n selfvoldane glimlag. Die weg waarop die Swart Regering en ander 

elemente tans is, gaan hulle 'n ander seksie van die Wit bevolking laat leer ken... 

 

Punt 3: Ek is nie ryk nie en ek besit nie baie nie. Maar wat ek wel besit, is mýne, my 

familie en my gesin en my nakomelinge s'n. Dit sluit grafte van my voorgeslagte in op 

'n plaas wat sedert 1876 in my familie is. Ek gaan dit verdedig, teen wié ookal hulle 

hande daarop probeer lê, met die laaste druppel bloed in my liggaam. 

 

Punt 4: Reg van die begin af, sedert Jan van Riebeeck se dae, was daar twee 

strominge onder die nie-Blanke bevolking in suider-Afrika. 

 

Punt 5: Eerstens was- en is daar 'n groot stroom wat die Boerevolk niks gun nie en 

ons probeer uitwis. Tweedens 'n kleiner stroom wat 'n geskiedenis van verdragsluiting 

met my volk het; 'n geskiedenis van samewerking, van onderlinge hulpverlening, en 

vreedsame naasbestaan met die Boerevolk. Hulle spoor loop deur die "slawe" wat 

vrywillig op die Groot Trek was, deur Hoofman Moroka en sy vedrag van die Geruilde 

Gebied met 'n Hendrik Potgieter, deur Mpande, die Zoeloe-vors en sy vedrae met die 

Trekkers van Natalia, deur die Swazi-koning wat die ganse Oostelike Transvaal per 

verdrag aan die Boere afgestaan het, deur die agterryers van ons oorloë teen die 

Engelse, die soldate van die ou SAW se Boesman- Bataljon, tot mense soos Lucas 

Mangope en Oupa Gqozo. 

 

Punt 6: Ek weet daar is steeds elemente van die laaste groep en ek het geen geveg 

met hulle nie. 

 

Punt 7: My probleem is dat ek nie tans tussen die twee Swart groeperinge kan 

onderskei nie. Ek kyk na die Swart massas op straat en hulle lyk almal dieselfde.. 

 

Ek hoop dat die Swart politiek baie spoedig ontwikkel in 'n rigting wat daardie 

onderskeid moontlik maak. Sonie, het ek my plig gedoen en gesê wat ek moes. 

Sela... 

 


