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Die voormalige president van TLU SA, mnr. Louis Mein-
tjes, is in die verlede ‘n paar keer aangevat oor sy onom-
wonde stelling dat die ANC die grootste misdaadsin-
dikaat in Suid-Afrika is.
Netso word die HNP steeds verkwalik as dié na die ANC
verwys as ‘n “terroristebende”, met verwysing veral na
die tyd toe hulle die Kerkstraatbom en ander bomme en
landmyne laat afgaan het en daarmee onskuldige burgers
van hul lewens ontneem het.
Dit wil nou egter voorkom of beide stellings nie sterk ge-
noeg was nie, en dat die land met ‘n veel groter misdaad-
nes onder die vlerke van die ANC-bewind te doen het.

Etlike maande lank het oud-intelligensiepersoneel, wat
die staat se diens verlaat het en nou private ondersoeke
doen, al gekrap oor wat by Eskom aan die gang is.
Eskom se voormalige hoof, wat sy vrywillige bedanking
aangekondig het toe hy geen ondersteuning van ANC-
politici gehad het nie en eerder deur hulle beskuldig is,
het tydens ‘n televisie-onderhoud skokkende onthullings
gemaak wat ANC-politici direk betrek. Alhoewel nog geen
name genoem is nie, word Pravin Gordhan as verdagte
betrek, en die vermoede is dat Cyril Ramaphosa ook daar-
van weet, al ontken hy dit. Sy ontkennings is egter net so
geloofwaardig as sy ontkennings rondom die Phala-Phala-
skandaal, wat steeds onder die mat gevee word en net
nie opgelos word nie.
Die ANC glo nou dat aanval die beste manier van ver-
dediging is, deurdat hulle ‘n spertyd aan De Ruyter ge-
stel het om bewyse te oorhandig aan die polisie, anders
sal hulle hom strafregtelik laat vervolg.

Hierdie taktiek het waarskynlik voorheen direk bygedra
tot De Ruyter se bedanking. Gwede Mantashe, minister
van energiesake, het De Ruyter daarvan beskuldig dat hy
Eskom wil gebruik om die regering te laat val. Waarskyn-
lik was dit ook ‘n geval van aanval as die beste manier
van verdediging. Toe De Ruyter geen ondersteuning van
Ramaphosa gekry het nie, het hy eintlik geen keuse ge-
had as om te bedank nie. Hy  was nog ordentlik genoeg
om die spul nie aan te vat vir konstruktiewe ontslag nie,
en hy het selfs aangebied om tot einde Maart te bly om

“ANC die grootste misdaadsindikaat in SA”

‘n elegante oordrag na sy opvolger te verseker. Na sy
televisie-onderhoud, het die Eskom-raad met hom ver-
gader en is daar gesamentlik besluit dat hy ‘n maand
vroeër sal klaarmaak.
Dit is nie seker of De Ruyter sy stellings op die televisie
baseer op die intelligensie verslae waarna reeds verwys
is. Die Daily Maverick se ondersoekende joernalis, Kevin
Bloom, het egter van dié verslae onder oë gehad, en het
gruwelike inligting daaruit gekry van ten minste vier mis-
daadkartelle wat binne Eskom werk en wat aankoopper-
soneel, sekuriteitspersoneel en ander betrek. Dit vertel
die verhaal van geld wat betaal word vir goedere wat nie
bestaan nie, en waar daar soveel rekenkundige inge-
nieurswese toegepas word dat selfs ‘n forensiese oudit dit
moeilik sal opspoor. Daar word ook beweer dat politici en
senior polisie-offisiere betrokke is.
Die September-intelligensieverslag meld die volgende:
“Die betrokkenheid van hooggeplaaste politieke akteurs
bly uiters moeilik om op te spoor. Dit is hoofsaaklik omdat
niks op skrif gestel word nie, en kommunikasie deur derde
partye gedoen word, wat alle direkte verbindings uitsny.
Verskeie onafhanklike bronne suggereer egter soortge-
lyke spore van betrokkenheid deur [die 'territoriale heer-
ser'], naamlik:
“Hy beheer mense hoog in die kragstasies om kontrakte
vir sy vriende en familie goed te keur.

(Vervolg op bladsy 6)

Bedryfskoste 
per eksemplaar



Die toestande in die land word
daagliks net slegter, misdaad flo-
reer selfs in staats- en regerings-
kringe, die ekonomie gaan agteruit
en die jongste ekonomiese “pres-
tasie” is dat Suid-Afrika, bo en be-
halwe die lank reeds verworwe
rommelstatus, nou ook op een of
ander grys lys geplaas is. Die
enigste voordeel daaraan, is dat
daar minder buitelandse beleg-
gings sal kom, dus minder vir die
ANC-kaders om te kan steel.

Uit hierdie toestande wat die rede-
like mens soms dryf tot neerslagtigheid en selfs
volskaalse depressie, het ons twee uiterste sterk
punte.

Die eerste een is die Afrikaner se absoluut ver-
nuwende humorsin. Uit elke ellendige situasie
kan daar deur vars en beskaafde humor ‘n glim-
lag op die gesig geplaas word, en word daarmee
die situasie eintlik bespotlik gemaak. Mnr. Jaap
Marais het destyds altyd vir die redaksie van Die
Afrikaner gesê dat niks so vernietigend vir ‘n op-
ponent kan wees as fyn spot nie. Daarom kan
spotprente ook soms dodelik wees vir ‘n oppo-
nent (terloops, as iemand weet van ‘n spotprent-
tekenaar wat vir Die Afrikaner sou wou teken,
laat weet ons). Die voordeel van spotprente, ‘n
hekelrubriek (soos Sarel Super) of selfs ‘n grap
wat ooglopend ‘n grap is, is dat dit baie moeilik
aangevat kan word vir laster, want almal weet dit
is ‘n tong in die kies vertelling. Solank ons nog kan
lag, gaan ons die toekoms wen. Die ANC dink hy
lag nou, maar die een wat die laaste lag, gaan die
lekkerste lag.

Die tweede sterk punt, is dat ons die vermoë be-
hou het om onsself uit ‘n slegte situasie te pres-
teer. Dit het ons gedoen in die sanksietyd. As
daar dreigemente is van brandstof boikotte, dan
is ons pro-aktief, stig Sasol en maak brandstof uit
steenkool. Ons stig Denel en vervaardig ons eie
wapens, selfs beter as wat baie militêre moond-
hede gehad het. Ons het Pelindaba opgerig waar
ons die vermoë gehad het om atoombomme te
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. Die krag van 
positiwiteit

bou, en waarskynlik het ons dit ook gehad totdat
FW de Klerk dit vernietig het, omdat hy darem ‘n
klein bietjie verstand gehad het om te weet dat
geen Swarte met sulke wapens vertrou kan word
nie. Ons het Federale Volksbeleggings gestig vir
ekonomiese en infrastruktuur ontwikkelings, ons
Volkskas bank was ‘n bastion van ekonomiese
nasionalisme, SA Lugdiens se oranje vlerke was
‘n nasionale trots, een van die beste rederye in
die wêreld, en so kan ons aangaan.

Die naweek se Majubafees was weer een van die
gebeurtenisse waar ons volksnasionalistiese bat-
terye gelaai kon word, en waar daar gesprekke
van hoop en moed gevoer is, en waar almal lag
en vriendelik is, waar tente en voertuie oop staan,
sommer met die sleutels binne-in, want dis be-
skaafde mense – ons mense.

Die gesprekke wat gevoer word, handel oor ‘n
toekomsvisie, van die dag DAT ons vry gaan
wees, nie die AS ons vry kan kom nie. Dit is dus
‘n geloof in ons volk en ons volk se vermoëns.

Daar vind gesprekke plaas oor positiewe ontwik-
kelings. Die gaste van Orania kan nie uitgepraat
raak oor hulle vorderings nie, en die feit dat hulle
binnekort totaal van die Eskom-kragnetwerk af
gaan wees. Ja, dit kos wel soveel en soveel mil-
joen, maar dit is skynbaar al bewillig.

Kleinfontein se ontwikkelings wil nie terugstaan vir
Orania nie, en hulle gaste se gesprekke is net so
positief en opbouend.

Jongmense wat studeer aan Akademia is trots op
hierdie nuwe Afrikaanse instelling en geniet hulle
studentejare daar, net soos by Soltech.

Daar is volksbanke wat al opgerig is en al verby
die klein treë is en groter treë begin gee.

So blyk dit dan dat daar in elke krisis ook nuwe
geleenthede ontstaan. Ons moet net anders dink,
vernuwend dink. Die planne mag nie ophou nie.
Wedersydse ondersteuning van mekaar se pro-
jekte is belangrik.

Kom ons bly positief, kom ons hou meer volks-
feeste waar ons mekaar kan opbeur. Ons het dit
nodig en is dit aan mekaar verskuldig. Die krag
van positiwiteit is onbreekbaar, veral as dit ver-
hard word met die staal van Afrikanernasiona-
lisme, volkstrots en ‘n positiewe toekomsvisie.
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Jaarliks trek ‘n paar duisend volksgenote die laaste
naweek van Februarie op na die Majubaberg net
buite Volksrust om die Slag van Majuba te her-
denk. Dié veldslag was die einde van die Eerste
Vryheidsoorlog, waar die Engelse ‘n vernederende
nederlaag gelei het en die Transvaal sy vryheid
kon terugkry.

Hierdie jaar was dit weer so, en die kampeer-
plekke was byna oorvol om al die geesdriftige Ma-
jubagangers te akkommodeer.

Die program die Saterdagoggend bestaan ge-
woonlik uit die opening met Skriflesing, gebed en
‘n oordenking, die verwelkoming deur die voorsit-
ter van die Majuba Boerevolk Trust, enkele oorhan-
digings, ‘n aanskoulike vertoon van die volksvlae
deur die geskiedenis heen, en dan ‘n feesrede.

Hierdie jaar se feesrede is gelewer deur die
redakteur van Die Afrikaner, mnr. Henk van de
Graaf. Sy volledige rede word hiermee geplaas:

Dis ‘n voorreg om hier te kan wees tussen so baie
van ons volksgenote, en veral jong volksgenote.

En laat ek sommer begin om die jongmense en
kinders te waarsku: (en ek weet daar is goeie En-
gelse ook...) wees versigtig as ‘n Engelsman iets
vir jou sê, en wees nog meer versigtig as die En-
gelsman jou ‘n opdrag wil gee.

Tog is daar een van hulle opdragte wat ek met vreug-
de uitvoer: “Remember Majuba!” Helaas het hulle
‘n misdadige stertjie daaraan toegevoeg, naamlik
“Revenge Majuba”. En daardie laaste deel het hul-
le uitgevoer etlike jare later in die Tweede Vryheids-
oorlog, toe hulle genadeloos en misdadig ‘n oorlog
gevoer het ter wille van hulle eer en hebsug — ‘n
oorlog wat toe reeds alle perke van ordentlike oor-
logvoering oorskry het, indien enige oorlog ooit
werklik ordentlik kan wees.

Ja tog! Die Eerste Vryheidsoorlog, waarin die Slag
van Majuba die laaste konfrontasie met die Britte
was, was ‘n ordentlike oorlog.

Ons moet onthou dat Brittanje die leuen versprei
het dat die Boere ongeletterde, onopgevoede bar-
bare en selfs mensvreters was wat van die aarde
verdelg moes word sodat die Britse beskawing ge-
vestig kan word.

Dit was met hierdie leuen in gedagte dat ook die
Slag van Majuba plaasgevind het. Ek gaan u nie
verveel met die besonderhede van die veldslag nie,
dit sal u gids bo-op die berg netnou doen. Maar
daardie leuen van die sogenaamde “barbaarse”
Boere, was in die regimente hier bo-op die berg se
geheue. En toe die Boere wel bo kom, was van

“Remember Majuba”

Mnr. Henk van de Graaf
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daardie Britse soldaatjies so bang om lewend in
hulle hande te val, dat hulle eerder oor die afgrond
afgespring het.

Terloops, daar is twee terme in die Boeretaal wat
die Engelse nooit vertaal het nie, sodat hulle hul eie
betekenis daaraan kon gee: die Boere is deur hulle
“Boers” genoem, maar dit is so uitgespreek (Boars)
dat dit die indruk van ‘n wilde varkbeer gelaat het,
wat ‘n doelbewuste skeeftrekking was. Dieselfde
het later gebeur met die term apartheid, wat hulle
uitgespreek het as “apart hate”, wat ‘n begrip van
haat oorgedra het, wat dit beslis nie was nie, in-
teendeel!

Maar by Majuba het dit toe geblyk dat die Boere
alles behalwe barbare of mensvreters was.

Die Britte wat ná die veldslag gevang was, is met
respek behandel. Toe die tweede Britse generaal
in die Britse Ryk se geskiedenis op Majuba sneu-
wel, is hy met militêre eerbetoon deur die Boere
teen die berg afgedra en aan die Britte oorhandig.

Na die tyd het ‘n Britse Lady Robinson, die vol-
gende getuienis van die Boere by Majuba gelewer:
“After the defeat of the Majuba Hill, my brother, Sir
Herbert Stewart, when famished and nearly ex-
hausted, was taken prisoner by the Boers. Nothing
could exceed the kindness of their treatment, and
their involuntary guest afterwards spoke of it in the
highest terms. Were he living he would be ready
to testify to the merits of the friends he then made,
and it is with the brothers and sons of those mag-
nanimous enemies that we seem about to be plun-
ged into an unnecessary and unjust war,” wat na-
tuurlik die “Revenge Majuba”-oorlog was wat in 1899
uitgebreek het.

Daarom dat, as ek ‘n tema vir vandag kon kies, dit
sou wees “Die Adel van die Boer”, want daardie
nederige adel van ‘n oorwinnaar, het juis hier by
Majuba duidelik geword. 

En so is ons Boere vandag nog.

Ons Boere het geen grond gesteel nie, maar het dit
in soms naïewe opregtheid gaan beding.  Dingaan
se verraad en optrede het ‘n ander kultuur geopen-
baar. Nou het ‘n nuwe boek verskyn op grond van
hoorsê wat praat van Retief se “teregstelling”

Boere is beskaafd — hulle het nie teen vroue en
kinders oorlog gevoer nie; hulle het nie glas en vis-
hoeke in vroue en kinders se kos gegooi nie; hulle
het nie vee half vermink en half dood agtergelaat
nie, want hulle het respek vir diere; Boere dans nie
op die slagspreuk van “Kill the African” of “One Black,
one bullet” nie; ons maak nie aanspraak op ander
se besittings waarvoor hulle gewerk het nie; in ons

Christelike tradisie bid ons selfs vir ons vyande...!

Boere is wetsgehoorsaam omdat hulle beskaafd
is, ry nie oor rooi verkeersligte nie, vermink nie ge-
steelde vee nie, en so kan ons aangaan. As iemand
met ‘n Boere-van daaraan skuldig sou wees, be-
hoort sy straf veel erger te wees, want dit is nie in
ons Boere-kultuur nie — hy verloor sy status as
Boer-wees deur sy barbaarse en oneerlike optrede.
Dieselfde geld vir verraaiers en meelopers: Boere-
meelopers is Hanskakies genoem en sosiaal uit die
Boere-gemeenskap verban. Die erger garde, soos
die Piet de Wette, broer van die groot generaal
Christiaan de Wet, het sy Boer-status en verbin-
tenis verloor toe hy ‘n absolute verraaier geword het.

Die Boere is vreedsaam. Tot op ‘n punt. Dit het die
Boere vanaf 1877, toe die verraderlike Lord Shep-
stone, totaal teenstrydig met die Sandrivier Kon-
vensie van 1852, die Transvaal sonder ‘n enkele
geweerskoot, ingeneem het, tot 1880 by die oor-
eenkoms van Paardekraal, geneem om kwaad ge-
noeg te word om sy verlore vryheid met die geweer
te verdedig. Alle pogings tot vreedsame besleg-
ting van die probleem, het op niks uitgeloop. Die
Boere het geen keuse gehad nie as om by Paar-
dekraal weer ‘n eed van getrouheid aan mekaar,
maar veral aan God, af te lê en toe die oorlog te
verklaar om sy vryheid te herwin.



Die Afrikaner  3 Maart 2023 5

Verskeie veldslae is gevoer, en almal is deur die
Boere gewen. Met Majuba as die laaste, en die mees
vernederende: Genl. Sir George Pomeroy Colley is
maar die tweede Britse generaal wat in ‘n vreemde
land gesneuwel het, en Brittanje se eer is geskend.
Meer nog: Die Eerste Vryheidsoorlog het maar nou-
liks drie maande geduur; seker die kortste tyd nog
dat ‘n klein volkie in wording dit reggekry het om die
magtige Britse Ryk en leër tot oorgawe te dwing.
En moenie vergeet nie die skaars enkele Engelse
woorde van Paul Kruger tydens die vredesgesprek-
ke hier naby: “Stop that man”, toe een van die
slinkse Britte probeer ontsnap het om aankomen-
de Britse troepe te kry om die vredesonderhan-
delinge om te keer. Dus, ons ouens wat uit die
Wes-Transvaal, die wêreld van die ‘Leeu van die
Wes-Transvaal’, genl. Koos de la Rey’ kom, gebruik
Engels net in uitsonderlike gevalle bloot as self-
verdediging. Alleen daarvoor is dit geregverdig...

Brittanje het die Eerste Vryheidsoorlog se feite in
die kiem gesmoor, want dit was te vernederend vir
hulle. Die Boere, wat die eer aan God gegee het,
soos by Bloedrivier, het dalk te min propaganda
daarvan gemaak, maar dit is die nederige Boer se
geaardheid. Juis daardeur kon Brittanje met sy
leuens voortgaan as regverdiging vir die Tweede
Vryheidsoorlog.

Maar Majuba staan in dieselfde lig as ander veld-
slae wat die Boere gevoer het, soos Vegkop en
Bloedrivier. Die Britte het 405 goed opgeleide in-
fanterie soldate hier op die berg gehad, met beter
en moderner wapens. Die net meer as 400 boere
was geen soldate nie. Die Boere het egter geveg
vir vryheid, wat ‘n baie hoër en edeler ideaal en
strewe is as die vestiging van ‘n empaaier, waar-
voor die Britse soldate moes veg. En die Boere het
hulle hulp by God gesoek en Hom die eer gegee
na elke veldslag. Uiteindelik het 92 Britse soldate
hier gesneuwel, 134 is gewond en 59 is deur die
Boere gevange geneem. Daarteenoor is twee boere
dood en ses gewond. Die Britte het die voordeel
van die terrein gehad: bo-op die berg se plato, ter-
wyl die Boere met moeite van onder af die berg moes
uitklim. Die paadjie wat julle netnou gaan klim om
bo uit te kom, was toe nog nie daar nie, en gaan
loop ‘n bietjie langs daardie paadjie om ‘n idee te
kry van waarmee die Boere te doen gehad het.

Hierdie veldslag was net so ‘n Godswonder soos
Bloedrivier, en het gevolg op die Paardekraal Ge-
lofte, net soos Bloedrivier gevolg het op daardie
Gelofte. Dit beteken dat God meerdere male die
vryheidsideaal van die Boere laat waar word het.
Selfs na die nederlaag van die Tweede Vryheids-
oorlog, het ons volk tog weer stukkie vir stukkie sy

vryheid terug gewen, tot en met die Republiek van
1961.

Nou het ons weer ons vryheid verloor, ook sonder
die afvuur van ‘n enkele skoot. Die verskil is net
dat dit hierdie keer nie gebeur het deur ‘n Lord
Roberts nie, maar is ons vryheid prysgegee met
Afrikaanse vanne soos De Klerk, Meyer, Botha,
Wessels, Coetzee en ander. Nou is ons onder die
hiel van Afrika-imperialiste, wie se hebsug en on-
eerlikheid dié van die Britse imperialiste oortref.

Die Boere voor Majuba het maar stadig in verset
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gekom. Die eerste sigbare teken was tog die vreed-
same byeenkoms by Paardekraal, en daarvandaan
het dit uitgekring tot die finale Slag van Majuba.  

Vandag kom ons ook maar stadig in verset. Maar
daarom is ‘n  herdenking soos hierdie belangrik. Ons
mag nie ons trotse geskiedenis vergeet nie, want
God is deel van ons geskiedenis, en dit hou ons ook
naby aan Hom. Herdenkings soos hierdie gee ons
weer trots in 'n tyd wat ons verneder en verguis
word. Na Majuba het ons ‘n tyd van vryheid beleef,
kon ons eie taal ontwikkel, het ons eie kultuur vorm
aangeneem.

Uit Majuba leer ons om nie te berus in ‘n situasie
nie. Die Boere het geweet dis nie maklik om die
berg uit te klim nie, maar het geweet dit is nood-
saaklik, al moes hulle dit eintlik teen hulle grein in

op ‘n Sondag doen. Hulle kon eenvoudig nie die
Engelse daar laat, omdat die opdrag moeilik was
nie. Hulle verset is met oorwinning beloon.

‘n Herdenking soos hierdie bevestig weer eens dat
ons nie terug hoef te deins vir verset nie. Daar is
baie maniere om ons verset te toon en die vyand
te frustreer: deur ons taal kragtig te handhaaf; deur
te weier om die volksvreemde name wat ons
vreemdelinge in ons eie land gemaak het, te aan-
vaar; deur volkseie besighede te ondersteun; deur
ons geloofswaardes en ons Christelik-nasionale
lewensbeskouing  te handhaaf, te verdedig en uit
te leef. Ons mag net nie berus in ons huidige situ-
asie nie! As die Boere sou berus het, sou ons nie
vandag hier gewees het nie.

“Remember Majuba!”
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Sindikaat
(Van bladsy 1)

“Hy oefen ferm beheer uit oor kontrakte wat vir verskeie
tipes departemente in Mpumalanga-provinsie toegeken
word.
“Hy beheer ook senior amptenare in die provinsie, soos
polisie- en verkeerspolisiehoofde, stadsrade en ander
plaaslike owerheidsvlakke.
“Inligting dui daarop dat kontrakbegunstigdes [hom] terug-be-
talings in kontant betaal vir tenders wat toegeken is weens
sy invloed. Gerugte is dat hy van sy geld in JoJo-wa-
tertenks wegsteek.” (Dit klink soortgelyk aan geld wat in
matrasse weggesteek word op Phala-Phala. Red.)

Verder word daar melding gemaak van polisielede wat
betrokke is. Dit sluit in twee generaals, drie brigadiers,
een oud-brigadier, een kolonel, twee kapteins, een lui-
tenant, een adjudant-offisier en twee sersante.

In die Augustus-verslag word die volgende stelling gemaak:
“[Die ‘territoriale heerser’ se] baie noue vertroueling is
SAPD Brigadier X wat enige ondersoek na sy belange
ondermyn of frustreer. Wanneer geld vervoer word, word
Brigadier X ingelig, en hy verseker dat die voertuig wat
die geld vervoer nie by 'n padblokkade gestop word nie.

As die voertuig gestop word, word ’n oproep na X ge-
maak, wie daarvoor sal sorg.” (Daily Maverick het die
name verswyg. Red.)

Intussen het De Ruyter namens Eskom ‘n beantwoorden-
de beëdigde verklaring afgelê in ‘n saak wat die United
Democratic Movement en 18 ander in die Gautengse
Hooggeregshof aanhangig gemaak het in saak nommer
2023/005779, waarin die applikante sekere antwoorde by
Eskom wou hê.
Onder die opskrif KORRUPSIE, SABOTASIE EN ON-
WETTIGE INDUSTRIËLE OPTREDE op bl. 48 van De
Ruyter se verklaring, gee hy ‘n diepgaande uiteensetting
van waarmee Eskom te doen het. Onder die sub-opskrif
“Sabotasie”, sê de Ruyter die volgende (en ons plaas die
hele verdere onthullings van De Ruyter, met die para-
graaf nommers daarby):
123. Korrupsie het 'n diepgaande uitwerking op Eskom
gehad. Die verslag wat deur die Geregtelike Kommissie
van Ondersoek na Staatskaping, Bedrog en Korrupsie
(“Staatskapingsverslag”) uitgereik is, het bevind dat “to-
taal R14,7 miljard van Eskom se kontrakte deur staats-
kaping aangetas is”. Die kumulatiewe finansiële impak
op Eskom van staatskaping en korrupsie meer algemeen 

(Vervolg op bladsy 11)
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In die vorige uitgawe van Die Afrikaner is daar
gemeld dat tydens ‘n onlangse geselligheid in Noord-
Transvaal, iemand raakgeloop is wat ‘n gereelde
leser van Die Afrikaner is, en ook al voorheen ‘n
artikel geskryf het.

Tydens die gesprek het ‘n ander persoon belang-
stellend geluister, maar wat weens sy heelwat jeug-
diger ouderdom nie weet of wat die HNP is nie. Hy
word ingelig, en hy was erg belangstellend.

Hy vra toe ‘n interessante vraag: Hoekom hou julle
nou nog vol daarmee, terwyl daar skynbaar min suk-
sesse was, en daar min kans op sukses blyk te
wees?

Ons het ons lesers gevra wat is hulle antwoord
daarop, en hier is die reaksie, in geen spesifieke
volgorde nie, maar soos dit ontvang is:

Jaco Steyn sê:

Waarom moet ons weerstand bied teen die ANC?

Alvorens ons kan besluit of dit nog die moeite werd
sal wees om weerstand te bied teen die ANC (en
teen die magte wat sekere omkoopbare ANC leiers
"van agter die skerms" beheer), kan ons d.m.v. be-
hoorlike geskiedkundige navorsing vasstel wat
hierdie magte agter die skerms nou eintlik beoog.
Ons sal dan heel waarskynlik ontdek dat hulle be-
oog om 'n Eenwêreldorde te vestig onder die be-
heer van 'n klein groepie magsugtige tegnokrate.

Ons moet eerstens besef dat die regering tans mil-
jarde rande skuld aan magtige internasionale in-
stansies wat die regering onder druk plaas om
sekere besluite te neem wat hoofsaaklik die be-
lange van daardie instansies sal bevorder. Die re-
gering het in hierdie verband veral die afgelope twee
jaar miljarde rande geleen by beide die Wêreld-
bank en die Internasionale Monetêre Fonds. 

Tweedens moet ons besef dat hierdie regering en
hulle meelopers gedurig sekere mooiklinkende en
emosiebelaaide boodskappe aan hulle stemvee oor-
dra. Die doel van hierdie boodskappe is om die
aandag van die stemvee af te lei vanaf die werklike
oorsake van hulle probleme en om leuens te ver-
kondig oor die ware verloop van gebeure. 

Sodoende het selfs die ou blanke regime die kie-
sers mislei deur, in plaas daarvan om hulle in te lig
oor die feit dat PW en FW se hervorming en mags-

deling noodwendig sal lei tot 'n swart meerderheids-
regering, hulle aandag te vestig op die "onwerk-
baarheid" van die tuislandbeleid, die buitelandse
sanksies wat ons sou vernietig het en die "onby-
belse" aard van Apartheid.

Derdens moet ons besef dat die oortuigings en uit-
sprake van Klaus Schwab van die Wêreld Ekono-
miese Forum (WEF) en van sy adviseur Yuval Noah
Harari, onlosmaaklik deel is van hierdie bose same-
swering. Harari het onder andere beweer dat mense
"hackable" is en dat daar nie plek sal wees vir mense
se vrye wilsbesluite in hulle beplande "utopie" nie.
Hierdie bewerings sal dien as regverdiging vir super-
ryk psigopate om die massas van hulle eiendom-
me en vryhede te ontneem en om selfs mense se
eienskappe te "ontwerp" met behulp van genetiese
ingenieurswese.

Laastens moet ons besef dat oorloë en die verval,
verarming en agteruitgang van lande en mense
nog altyd gulde geleenthede gebied het vir mag-
sugtige opportuniste om húlle rykdomme en mag
nog verder uit te brei ten koste van die inwoners
van sodanige lande. Uiteindelik sal die massas so
magteloos verarm, oningelig en onnosel wees, dat
die maghebbers meer geredelik hulle sal kan ver-
vang met robotte met kunsmatige intelligensie. In
hierdie (John Vorster se) "too ghastly to contem-
plate" beplande Nuwe Wêreld sal daar nie meer
plek wees vir die fyner dinge in die lewe soos die
filosofie, spiritualiteit, godsdiens, morele norme en
waardes, kuns en selfs vir die liefde nie.

Dikwels raak mense moedeloos wanneer hulle be-
sef hoeveel mag hierdie samesweerders alreeds
het. Die stryd en strewe van tragiese helde wat
meesal tevergeefs weerstand bied teen bose magte,
kan egter vir die helde in 'n sekere sin meer insig-
gewend wees as die lewens van diegene wat die
werklikheid van die bose in die wêreld maar gelate
aanvaar.

Melt Loubser sê:

Dit is 'n vraag waarmee ek ook gedurig worstel. My
antwoord is:

Omdat ek onwrikbaar glo dat die Almagtige God
hierdie land vir die Afrikaner by Bloedrivier gegee
het op 16 Desember 1838. God bly altyd getrou! 

En ons moet glo en op Hom vertrou.



8     Die Afrikaner 3 Maart 2023

Karolien sê:

Jes. 55:8:  “Want my gedagtes is nie julle gedagtes
nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die
HERE”. Ek berus by die HERE se Wil in die stryd
om my beginsels nie te versaak nie.

Johan Wiesner sê:

Met verwysing na u ar-
tikel in die uitgawe van
17 Februarie 2023 van
Die Afrikaner, oor die
jongman wat navraag
gedoen het oor die HNP;
wat dink dat daar “min
kans op sukses” is, so ‘n
bietjie kos vir sy nadenke:

Jong vriend, ek weet nie of jy oud genoeg is om te
weet van, of nog die “magtige” “NP”, en die “Wen-
party” “KP” onthou; of jy hulle geken het nie. Maar
dit was twee politieke partye wat alles, die vieslik-
ste, die gemeenste truuks in die boek probeer en
uitgehaal het om die HNP te vernietig, dood te kry,
te laat vrek. Die geskiedenis het ‘n legio voorbeelde.

Meer as 30 jaar lank, tot in die vroeë 2000’s, het
hulle daarmee aangehou. ‘n Tyd lank was ‘n eks-
predikant van die kerk die leier van een van dié
twee. Maar wat gebeur toe: ALTWEE hierdie par-
tye vrek toe self, genadiglik, uiteindelik, al hulle mag-
tigheid en wen-heid ten spyt. En die HNP, daardie
“klein”, “niksbeduidende”, “niksuitrigtende”, maar
tóg só deur sy vyande gehate en beskeldnaamde
HNP; daardie HNP wat ten alle koste vernietig
moes word; wat John Vorsteriaans “dood” was, BLY
voortbestaan, tot vandag toe nog! Hý kon NIE ge-
vrek gekry word nie; sý doodkry was, ten spyte van
alle pogings, NIE, nog steeds nie... Hy oorleef
hulle; nou al meer as 20 jaar lank!

Menslik gesproke was dit ondenkbaar; menslik ge-
sproke kón dit nie; móés dit nie. Ja, ménslik ge-
sproke nie, inderdaad. Maar tóg is die HNP nog
steeds dáár. Hoe kan dit?

Eenvoudig: GODDELIK gesproke!!: Goddelik ge-
sproke is dit NIE onmoontlik nie! En dít beteken dan
net één ding: dat daar ‘n Goddelike WIL moet wees
dat die HNP nog daar moet wees. Omdat Hy daar-
die “klein”, “onbenullige” politieke partytjie nog wil,
nog GAAN, gebruik! Ons weet nie WANNEER nie,
ons weet nie HOE nie, maar ons weet: DAT!!!

Jongman, jongvrou, enigeen: is JY gereed, is JY
bereid om met jou gawes en talente beskikbaar te

wees vir daardie Godgewilde oomblik; om vir die
HNP beskikbaar te wees, gebruik te kan word,
wanneer daardie DAT-oomblik daar is? Glo jy,
vertrou jy dat dit nog gaan gebeur?

Onthou: Per geleentheid was daar net agt in ‘n ark;
een wat bereid was om sy enigste seun te offer;
300 teen ‘n ganse Medianitiese leër; een slingervel
en klippie teen ‘n reus; net 11 volgelinge wat by ‘n
kruis gestaan het; 460 wat ‘n Gelofte afgelê het.
Húlle kanse op sukses was óók, menslik gesproke,
min. Maar hulle het geglo, téén alle menslike logika
en verstand in... Húlle het vertrou op die Godde-
like Wil ….

Gaan JY maak soos hulle?

Hermanus van der Schyff sê:

Om die vraag oor Afrikaner-
nasionalisme te antwoord,
moet daar eers bepaal word
wie die twee groepe is wat
in die naam saamgevat is.

Wie is die Afrikaner? Hieroor
is daar groepe wat stryd voer
wie die Afrikaner is. Die Afri-
kaner in die algemene spreektaal is persone van
blanke afkoms uit Europa, wat glo aan die Drie-
enige Goddelikheid en hulle in bind met die lewens-
wyse en strewes van die Afrikaner in Suid-Afrika.
Let wet dat nie enigeen wat Afrikaans praat as 'n
Afrikaner kwalifiseer nie.

Nasionalisme is dit wat die Volk saambind in ge-
loof, in lewenswyse, wat hul geskiedenis en geskied-
kundige gebeurtenisse en helde steeds erkenning
aan gee. Dit is die nasionalisme wat vreemde linkse
en anti-godsdienstige goed wat sekere mense onder
mense wil inbring as normaal, teenwerk en die rig-
ting waartoe ons as Volk wil beweeg, nastreef.

As voorbeeld kan mens noem dat die burgers wat
gaan veg het in die twee Engelse oorloë, nasiona-
listies was en het dit gedoen om hul eiendomlike en
grondgebied te behou vir hul kinders en die nages-
lag onder die regering van hul keuse en in 'n eie
grondgebied.

Gert Botha sê:

Ek glo die HNP volhard in die stryd omdat ons
geroepe is om Afrikanernasionalisme te laat leef
vir ons volk en vaderland.  Die ou NP van generaal
JBM Hertzog het van 1914 tot 1948 geveg vir ons
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Afrikaners en volhard, dus is dit maar in ons gene
om aan te hou veg vir dit waaraan ons glo.

Lulu Steenkamp sê:

Hoekom hou ons Volk aan om onderdrukking teen
te staan?

Hoekom hou ons Volk áán om weerstand te bied
teen die magte van die dag, wat so hard probeer
om ons te laat verdwyn? Ons veg teen verbastering,
teen werkloosheid, teen armoede, teen maatskap-
like onregverdigheid!

Die antwoord is: omdat ons Hemelse Vader ons
telkens oproep daartoe. Ons voorouers, die Huge-
note, was mense wat ‘n beskawing met ‘n regering,
koetse, keisteenstrate, ‘n ekonomie, opgegee het
om hul oortuiging uit  te leef. Om dit te doen moes
hul verhuis. Na ‘n wilde land, met wilde mense sonder
‘n infrastruktuur.  En dit het hulle gedóen! Vir die vry-
heid, om God se Woord te mag besit en te mag lees.

Die gene van daardie mense is vandag nog in ons.
Dít is hoekom ons nie gaan lê nie!

Fritz van Graan sê:

Is een te min?

Die stryd ten opsigte
van die waarheid, ge-
regtigheid en vryheid
duur voort in die wê-
reld, maar net so ook
in ons land.  Nou kan
met reg gevra word
of die stryd aan ge-
talle gemeet word of
nie.

Uit God se Woord is dit duidelik dat getalle nie die
hooffaktor vir stryd is nie. Dit blyk duidelik uit die
geskiedenis van Moses, waar God slegs een per-
soon geroep het om sy volk Israel van slawerny te
bevry.  Dit het lank geduur, met weerstand binne
die volk, maar een opregte persoon was genoeg
om onder God se leiding die vryheid te verkry.

So kan verwys word na Dawid - slegs een persoon
met die regte beginsels was nodig om die volk van
Goliat en die Filistyne te bevry.  Daar is ook Gideon
wat met net 300 man die vyand verslaan het. So is
daar ook in die Afrikaner se geskiedenis voorbeelde
soos Vegkop en Bloedrivier, waar ‘n minderheid
wat op die beginsels van die waarheid en gereg-
tigheid gestaan het, die oorwinning behaal het.

Ons kan dus met sekerheid weet dat die waarheid
en daarmee saam geregtigheid die grootste mag in
die stryd is, soos wyle mnr. Jaap Marais se be-
kende slagspreuk lei dat om reg te wees, is om ‘n
mag te wees.  Dié lede van ‘n volk wat dit besef en
uitleef, sal met geloof en hoop uiteindelik die stryd
wen!

Andries Breytenbach sê:

Waarom hou die HNP aan?

Toe Van Riebeeck op 6 April
1652 aan die Kaap geland
het, het hy en sy Raad ŉ
gebed gedoen waarin hy
bely dat hulle deur die wil
van God geroep is om die
sake van die VOC aan die
Kaap die Goeie Hoop te
bestuur; die reg te hand-
haaf en dat, “onder hierdie wilde brutale mense (in-
dien moontlik) u ware gereformeerde Christelike
Leer voortgeplant en uitgebrei mag word, tot lof en
eer van U Heilige Naam.”

Hierdie oortuiging dat hulle deur God geroep is om
in hierdie wêrelddeel die beskawing en die Chris-
tendom te vestig, was ŉ kernelement van die lewens-
en wêreldbeskouing van die volk wat uit die volks-
planting voortgekom het. Saam met die ander ele-
mente van kultuur en nasionalisme (afkoms, taal,
Calvinistiese verstaan van die Bybel, geskiedenis,
ens.) gee dit aan ons ŉ unieke identiteit as volk,
wat ons van alle ander volke onderskei. Daarom
het ons ons van die ander volke afgesonder.  Die
gevoel was deurgaans (en is steeds) dat prysgawe
daarvan en bloedvermenging met ander volke tot
vernietiging van ons volk sal lei.

Elke volk het die strewe om as volk selfstandig en
vry te bestaan, in ŉ eie grondgebied, onder ŉ volk-
seie owerheid en onder ŉ grondwet wat die op-
pergesag van die Drie-enige God erken en die
aard en aspirasies van die volk uitdruk. Alleen as
ŉ vrye volk kan hy hom ten volle uitleef, sy nasio-
nale aspirasies verwesenlik en sy regmatige plek
in die galery van volke inneem. Dit was die toe-
stand van die Afrikanervolk voor 1994.

Die HNP het tot stand gekom toe die regering van
daardie tyd ŉ koers begin inslaan het wat op die
verlies van die Afrikanervolk se vryheid sou uitloop,
soos inderdaad gebeur het. Dit was gedurende ŉ
era toe dit moontlik was om die politieke mag by
die stembus te verwerf en die nasionale strewe
van die Afrikanervolk te beskerm en te handhaaf,
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en terselfdertyd die magte wat dit bedreig, met al
die middele waaroor ŉ owerheid beskik, teen te
staan.

Ofskoon die onmiddellike doel was om die regeer-
mag deur middel van die stembus te bekom, het
die HNP egter sedert sy ontstaan ook ŉ langter-
myn visie vir ons volk gehad wat verder strek as
een geslag, en ook vir die opkomende geslagte die
koers aandui, naamlik die handhawing en verster-
king van ons identiteit, beginsels en strewes waar-
op ons volksbestaan gefundeer is. Dáárop is deur-
gaans sterk klem gelê.

Toe ons nie daarin kon slaag om die NP se skan-
delike oorgawe aan die ANC te verhoed nie, het
ons besluit om nie deel te wees van die antiChris-
telike, antinasionale veelrassige bedeling en sy
politieke strukture wat in werking getree het, nie.
Ons sou inteendeel voortgaan om ons volk se ken-
nis van ons geskiedenis, sy waardering vir ons erf-
goedere, en sy bewussyn van ons geestelike en
kulturele waardes, beginsels en strewes te versterk
en aan te moedig, en dié wat ons uit die kamp van
die vyand bedreig, te ontbloot. Sodoende vertrou
ons dat die smeulende kool van nasionalisme met-
tertyd weer sal opvlam tot  ŉ onweerstaanbare krag
in ons volkslewe, sodat, wanneer die geleentheid hom
voordoen, ons weer ons vryheid sal terugneem. 

Daarom hou ons aan.

Henk van de Graaf sê:

As afstammelinge van
die Geuse, slaan ons
ag op Prins Willem van
Oranje (wat in die Die-
tse lande beskryf word
as “De vader des vader-
lands”) se slagspreuk:
“Het is niet nodig te ho-
pen om te ondernemen,
noch te slagen om te
volharden” (Dit is nie
nodig om hoop te hê
om te begin nie, en ook

nie nodig om te slaag om vol te hou nie).

Hy was die groot vegter teen die Spanjaarde toe
hulle die Nederlande beset het en daar ‘n 80-jarige
oorlog ontstaan het. Willem van Oranje was die
leier van die verset teen die Spanjaarde, het sy
volk aangemoedig om nie die stryd te laat vaar nie.
Uiteindelik is hy in sy eie huis vermoor deur ‘n Kato-
lieke Spanjaard, voordat hy sy volk se vryheid kon

sien. Dit lyk of hy niks bereik het nie. Maar enkele
jare na sy dood, het die Nederlande vry geword en
die Spaanse juk van hulle afgewerp.

Ons is nog geen 80 jaar onder die vreemde juk nie.
Maar as na die wêreldgeskiedenis gekyk word,
hou magtige ryke nie te lank nie: die Romeinse
Ryk het geval, die Spaanse Ryk in die 1500’s het
geval, die Britse Empaaier het geval, die Sowjet-
Ryk het geval, en die ANC-“ryk” gaan ook val.

Daar moet mense en instansies wees wat die
gewete van ‘n volk bly, om hulle te herinner aan hulle
afkoms, en die rigting aan te dui vir die toekoms
wanneer sake verander.

Die geskiedenis word bepaal deur ‘n minderheid
van ‘n minderheid: die Groot Trek was ‘n minder-
heid van die Kaapse bewoners wat getrek het,
Bloedrivier was maar net ‘n minderheid van die
Trekkers wat daar was, en uiteindelik gaan dit ook
weer die minderheid van die minderheid (die Blan-
kes van SA) wees wat die geskiedenis van die
toekoms gaan bepaal.

Daarom het ons eenvoudig geen keuse as om aan
te gaan nie.  As ons nou gaan lê, gaan ons nage-
slag nie die basis hê om dit te sien wat ons dalk
nie meer gaan beleef nie.
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Sindikaat
(Van bladsy 6)

is moeilik om te kwantifiseer, maar dit sal waarskynlik
aansienlik hoër wees as die bedrag van R14,7 miljard.

124. By wyse van voorbeeld van die verdoemende inhoud
van die Staatskapingsverslag, het die Kommissie bevind dat:
124,1. Die bewyse "het baie duidelik aan die lig gebring
dat deel van die rede waarom sommige van die staats-
beheerde maatskappye so sleg gevaar het as wat hulle
gedoen het en waarom sommige staatmaak op staats-
ondersteuning jaar in en jaar uit, is die kaliber van som-
mige van die mense wat as lede van die direksies van
hierdie maatskappye aangestel word of wat hul hoof
uitvoerende beamptes en hoof finansiële beamptes is”.
124,2. 'n Aanskoulike voorbeeld van die impak van kor-
rupsie op beide Eskom se finansies en opwekkingskapa-
siteit is die onregmatige toekenning, in Maart 2015, van
'n kontrak om steenkool aan Eskom se Majuba-kragstasie
aan die Gupta-beheerde maatskappy, Tegeta Exploration
and Resources (Edms) Bpk. ("Tegeta"). Ek het reeds daar-
die kontrak hierbo aangeraak. Ingevolge dié kontrak het
Eskom Tegeta ongeveer R1,26 miljard betaal.

124,3. Tegeta se steenkool het talle gehaltebeheertoetse
gedruip voordat mnr Koko ingegryp het om te verseker
dat dit positief gedraai is.
124,4. Vir hierdie doel het die Kommissie verduidelik dat
“[teenoor] sy bewerings van eiegeregtigheid, bewyse voor
die Kommissie toon dat mnr. Koko, op Tegeta se versoek,
die opskorting van die Tegeta Brakfontein-kontrak opge-
hef het, wat opgeskort is vir lewering Eskom met sub-
standaard steenkool. Mnr. Koko het ook die bepalings
van die kontrak verbreek deur steenkool van die Tegeta-
besit Brakfontein-myn laat in 2015 na Kendall-kragstasie
te stuur, wat nie 'n SANAS-geakkrediteerde laboratorium
was nie, en ook nie 'n onafhanklike laboratorium was nie,
wat 'n vereiste van die Steenkoolgehaltebestuur was - ’n
standaardprosedure verbonde aan alle Eskom-steenkool-
kontrakte, insluitend die Brakfontein-steenkoolvoorsie-
ningsooreenkoms.”
124,5. Die Staatskapingskommissie het ook bevind dat
Eskom-amptenare 'n prys met Tegeta beding het vir beide
S4L ('n bepaalde graad steenkool) en 'n gemengde pro-
duk vir verskaffing aan die Majuba-kragstasie, al was die
gemengde produk ongeskik vir daardie stasie. Daarbe-
newens, Tegeta se hulpbronskattings was onvoldoende
om die hoeveelheid benodig vir die Majuba-kragstasie te
volhou oor die leeftyd van die kontrak.

124,6. Tegeta het dus die Majuba-kragstasie van buite-
spesifikasie steenkool voorsien en van Oktober 2016 tot

September 2017 het dit Eskom met sowat 265 000 ton
steenkool ondervoorsien. Gevolglik het Majuba se steen-
koolvoorraad op 'n tyd onder 10 dae gedaal, terwyl dit 40 dae
se waarde geverg het om voorsieningsekerheid te hand-
haaf. Dit het kragtoevoer vanaf die stasie in gevaar gestel.
124,7. Boonop het mnr Koko en mnr Molefe, saam met
verskeie ander Eskom-amptenare, saamgespan om te
verseker dat Tegeta op 10 Desember 2015 Optimum
Coal Holdings Ltd (“OCH”) van Glencore verkry het.
124,8. Die Eskom-direksie het onder meer op 9 Desem-
ber 2015, die dag voordat Tegeta die betrokke verkoop
van aandele-ooreenkoms met Glencore gesluit het, 'n
vooruitbetaling van R1,6 miljard aan Optimum Coal Mine
(“OCM”), 'n filiaal van OCH, na bewering goedgekeur. vir
die verskaffing van steenkool aan Eskom se Hendrina-
kragstasie. 'n Dag later is hierdie betaling as 'n waarborg
herklassifiseer. Die Eskom-direksie het op 11 April 2016
die betaling van ’n verdere bedrag van R659 miljoen aan
Tegeta goedgekeur, na bewering vir die verskaffing van
steenkool aan Eskom se Arnot-kragstasie.

124,9. Hierdie transaksies was egter 'n bedrogspul aan-
gesien beide die R1,68 miljard-waarborg en verdere R659
miljoen-betaling deur Tegeta gebruik is om die koopprys vir
OCH te betaal. Die kommissie het dus tot die gevolgtrek-
king gekom dat hierdie betalings “met die enkele doel
gemaak is om te verseker dat die Guptas se transaksie
ingevolge waarvan hulle die Glencore-steenkoolbelange
verkry het, nie deurgeval het weens gebrek aan finan-
siering aan die kant van die Guptas nie”.

125. Die Kommissie het onder andere aanbeveel dat die
Nasionale Vervolgingsgesag kriminele vervolging van
mnr. Koko en mnr. Molefe, en verskeie ander Eskom-
amptenare vir hul betrokkenheid by talle staatskapings-
aangeleenthede, oorweeg.
126. Om te verhoed dat hierdie vraestelle oorlaai word, heg
ek slegs die relevante dele van die Staatskapingverslag
aan as aanhangsel “AA16”, “AA17”, “AA18”, “AA19”.
127. Voormalige hoof uitvoerende beamptes, mnr. Koko
en mnr. Molefe, is sedertdien aangekla ten opsigte van
bevindings wat in die staatskapingsverslag gemaak is.
Hierdie individue word ook vervolg vir die verhaal van ver-
liese wat Eskom gely het weens hul betrokkenheid by
staatskaping en korrupte aktiwiteite.
128. Korrupsie het Eskom se finansiële posisie, direksie
en bestuurstrukture in die gedrang gebring; sy steenkool-
voorsieningsekerheid verminder het; sy kragstasies ge-
degradeer het deur die gebruik van steenkool wat buite-
spesifikasie is; en daardeur sy opwekkingskapasiteit
negatief beïnvloed het.                 (Vervolg op bladsy 12)
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Sabotasie, misdadigheid en onwettige 
nywerheidsoptrede

129. In onlangse jare het Eskom ook ongekende vlakke
van sabotasie, misdadigheid en onwettige nywerheids-
optrede ervaar, wat sy bedrywighede aansienlik benadeel
het.

130. Tutuka verskaf 'n besonder aanskoulike voorbeeld.
Ten spyte daarvan dat dit een van Eskom se nuutste
kragstasies is, werk dit tans teen 'n EAF van tussen 15%
en 17% ('n skerp daling van 30% in die 2022-boekjaar).
Soos ek op 24 Januarie 2023 aan SCOPA verduidelik het
(waarvan die notule as aanhangsel “AA9” aangeheg is),
moet die Tutuka-stasiebestuurder tans 'n koeëlvaste baadjie
dra wanneer hy deur die stasies stap en moet hy deur
twee lyfwagte vergesel word. Sy vrou en kinders moet ook
vergesel word deur lyfwagte, alles as gevolg van dreige-
mente wat op sy lewe gemaak is. Tutuka se onderprestasie
het natuurlik verskeie oorsake. Maar onaanvaarbare
vlakke van misdadigheid wat Tutuka teister, is ongetwy-
feld 'n beduidende bydraer tot sy onaanvaarbare lae EAF.
131. Tutuka is nie 'n geïsoleerde voorbeeld nie. Eskom
bestee ongeveer R3,2 miljard per jaar aan private seku-
riteit weens die volgehoue sabotasie en misdadigheid wat
hy en sy personeel ervaar het.
132. In 'n aantal gevalle is dit duidelik dat skade aan
Eskom-eiendom en -bedrywighede opsetlik plaasgevind
het. Dit is nie altyd die geval nie, maar die blote aantal
onverklaarbare voorvalle van skade aan Eskom se eien-
dom, tesame met die aansienlike aantal waarin die be-
doeling duidelik is, bevestig oorweldigend dat Eskom 'n
volgehoue sabotasieveldtog beleef het. Byvoorbeeld:
132,1. Op 18 Desember 2019 het Majuba se oorlandse
steenkoolvervoerband aan die brand geslaan. Daaropvol-
gende ondersoek het aan die lig gebring dat twee kleppe
wat watervloei na 'n brandonderdrukkingstelsel op die
vervoerband beheer, afgeskakel is voordat die brand uit-
gebreek het. Daar was geen rekord van enige goed-
keuring vir die afsluiting van die kleppe nie. As gevolg van
hierdie brand moes Eskom steenkool per vragmotor na
Majuba vervoer teen 'n benaderde koste van sowat R100
miljoen per jaar.

132,2. Op 17 November 2021 is ’n pyloon wat kraglyne
na Lethabo se oorland-steenkoolvervoerband dra, afge-
sny, wat veroorsaak het dat die pyloon ineengestort het
en die vervoerband ophou funksioneer het. Dit het 9 uur
geneem om die steenkoolvoorrade na Lethabo te herlei.
Eskom het 'n hele onderbreking van Lethabo se 3 558
MW se opwekkingskapasiteit nougeset vermy wat die
land van fase 4 na fase 6 beurtkrag sou verskuif het.
132,3. In Mei 2022 het Eskom se bedryfshoof, Jan Ober-

holzer, 'n bomdreigement ontvang.
132,4. Op 22 Junie 2022 is 'n verlengkoord in Matimba se
eenheid 2-transformator laat val. Al drie Matimba se
verkoelingseenhede het gevolglik gesluit. Drie eenhede
wat op hierdie manier by Matimba, een van Eskom se
beste presterende kragstasies, struikel, was ongekend.

132,5. Op dieselfde dag het 'n eenheid by Kendal en twee
eenhede by Matla onklaar geraak. Kumulatief het hierdie
voorvalle opwekkingskapasiteit met 2 400 MW verminder.
132,6. Op 28 Junie 2022 het onwettige nywerheidsop-
trede by verskeie van Eskom se kragsentrales sy bedry-
wighede onderbreek, en 10 opwekkingseenhede laat
uitskakel. Gevolglik is die land van fase 4 na fase 6
beurtkrag verskuif.
132,7. Op 10 November 2022 het 'n kontrakteur by Cam-
den die laer-olieprop van die stasie se laer verwyder, wat
veroorsaak het dat oliebranders herhaaldelik struikel, wat
gelei het tot 'n onderbreking van Camden Eenheid 4. Die
kontrakteur het later erken dat dit 'n opsetlike sabota-
siedaad was.
132,8. Op 12 Desember 2022 is ek met sianied vergiftig.

132,9. Eskom het meer as 25 arrestasies aangeteken vir
sake van sabotasie wat verband hou met aanlegpeutery
en diefstal van diesel en brandstofolie.
132,10. Op 16 Desember 2022, aangesien Eskom onder
byna konstante beleg was, het die President Suid-Afri-
kaanse Nasionale Verdedigingssoldate na vier van Es-
kom se kragstasies ontplooi.
133. Ek heg as bylaes “AA20”, “AA21”, “AA22”, “AA23”,
“AA24”, “AA25”, “AA26”, “AA27” en “AA28” nuusberig oor
hierdie voorvalle aan.
134. Die applikante beskryf nietemin sabotasie en mis-
dadigheid by Eskom as "'n oordrewe risiko". Met respek,
dit is 'n oningeligte voorlegging wat heeltemal verkeerd is.
Tot sover De Ruyter se beëdigde verklaring.

Die feit dat hy van al hierdie sake weet, maak van hom ‘n
teiken van daardie selfde misdaad kartelle, wat selfs spog
met moordbendes. Geen wonder nie dat De Ruyter dit
oorweeg om ter wille van sy eie veiligheid ‘n tyd lank na
die buiteland te gaan saam met sy gesin.
Waarskynlik is al hierdie openbarings net die oortjies van
die seekoei en word verwag dat nog baie oopgevlek gaan
word.
Intussen sukkel Ramaphosa nog om sy kabinet te her-
struktureer, maar hy sal waarskynlik nou verplig word
nadat sy adjunk-president Mabuza bedank het. Dit sal in-
teressant wees om te sien watter van sy kaders nader-
getrek gaan word, en of hy die moed het om nuttelose en
korrupte ministers af te dank.
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Hermanus van der Schyff

Hierdie week gaan ons verder kyk wat mnr. Jaap
Marais oor die verset van buite die bestel sê. Ek
sal ook van my sienings bywerk. 

“Om buite die bestel te bly beteken om jou so ver
as moontlik buite die staatsbestel te hou. Dit sluit in
dat jy nie aan verkiesings moet deel neem nie. Sou
jy deelneem, erken jy dat die meerderheid oor jou
mag regeer en gee jy die staatkundige reg vir die
wenner van die verkiesing om oor jou te regeer.
Hulle sal die wette en regulasies skryf en jy sal dit
net moet ondersteun, want jy het bygedra tot die
stelsel. As jy nie deelneem nie, sien die wêreld dat
daar 'n groot groep, en veral van een ras is wat die
bont "reënboognasie" verwerp. Daar sal die argu-
ment wees dat jy ook nie jou vryheid sal verkry in-
dien jy nie stem nie. Die situasie is egter dat die
nie-stemmers nader aan mekaar kom en groter
samewerking verkry. En ons beheer nie gebeure
nie, maar die Groter hand bepaal gebeure en uit-
komste en as ons weer as Volk saamwerk, kan
ons dalk net ons vryheid terugkry.”

Mnr. Marais verwys in sy voordrag dat die volk-
staatvoorstanders voor 1994 afstand van die Afri-
kaners se reg op hulle duurverworwe vaderland
gedoen het met die verwagting om van die vyand
'n stukkie grond terug te kry. Hy sê "Daardeur het
hulle nie net die vaderlandsbegrip geweld aangedoen
nie, maar hulleself ook losgesny van die vader-
landsgeskiedenis. Daar is geen historiese figuur
op wie hulle hul kan beroep vir dié standpunt nie.
Dit druis in teen die wese van nasionalisme.

“Die KP het sy rug op dr. Verwoerd gedraai toe
sy leiers agter Vorster en PW Botha aangeloop het.
En dr. Verwoerd het alles in hom verenig waarvoor
al die Afrikanerhelde gestaan het. Die KP het dus
ook sy band met die geskiedenis gebreek en
daarby die volkstaat-idee as sy hoofbeleid aan-
vaar. So het hy homself ook vervreem van die
wese van nasionalisme.

“Die NP is stapsgewys vervreem van alle begin-
sels van Afrikanernasionalisme en het 'n naakte
liberalistiese party geword op die model  van die
Amerikaanse liberalisme, soos beskryf deur prof.
James Burnham in ‘Suicide of the West’:

'Liberalisme is vasgekoppel aan die neigings van
links en los van die neigings van regs deur die
meeste, hoewel natuurlik nie al sy basiese begin-
sels en primêre waardes nie: deur sy opvatting van
die menslike aard, sy sekularisme, se agalitarisme,

sy houding teenoor verandering en hervorming en
trouens baie van die inhoud van die aanbevole
hervorming, sy aanvalle op sosiale diskriminasie,
en so aan. Liberalisme is self links, en hoewel dit aan
die regterkant van links behoort, voel dit meer tuis
by sy neefs van links as by die vreemdes van regs.' 

“Dan in die hoofstuk, ‘Liberalisme en die Werk-
likheid’ skryf prof. Burnham: ‘Liberalisme is besmet
met Kommunisme in die presiese sin dat Kommu-
nisme en Liberalisme die meeste van die basiese
aksiome beginsels en baie van hulle waarde en
sentimentele deel... Die sekulêre, historiese opti-
mistiese, reformistiese, welsynstaatlike, selfs die
stemregtelike aspek van liberalisme is alles teen-
woordig in Kommunisme... Wat Kommunisme doen,
is om die liberale beginsels tot hulle logiese en
praktiese uiterste te neem.’”

Mnr. Marais gaan verder: "Geen van dié partye
kan dus met die HNP kompeteer vir besetting van
die grondslae van Afrikanernasionalisme nie. Al
hierdie partye het 'n skuldgevoel teen die HNP, weg-
geskuif omdat die HNP se politieke oordeel
telkens reg bewys is." Hier moet ek noem dat die
NP ingeplof het en baie van sy leiers by die ANC
aangesluit het. Die KP het toegemaak en by die
Vryheidsfront van genl. Viljoen ingeskakel. En so
het die KP van sy vorige standpunte aangepas en
het nou deel van die sogenaamde reënboognasie
geword. Hulle het so ver beweeg dat die VF Plus
veral in die Wes-Kaap en Suid-Kaap gekleurdes
as verteenwoordigers in dorps- en stadsrade het.
'n Paar maande gelede het hulle met groot trots
bekend gemaak van die eerste swarte wat die VF
Plus nou in Warmbad verteenwoordig. En wat my
dronkslaan is hoeveel Blankes die VF Plus geluk
gewens het met hierdie "prestasie". As ons nie ag
slaan op ons Volkskap en op ons ras nie, gaan ons
Volk tot niet gaan. En dan sal dit Blankes wees wat
die Volk oor die afgrond gelei het en nie eers jam-
mer sal wees oor wat hulle gedoen het nie.

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris

Perfek vir ’n blaaskans op pad na Namibië of Namakwaland. Ons bied billike 
selfsorg-akkommodasie vir enkelinge tot gesinne van 6. Alle kamers is toegerus

met lugverkoeling, DStv, ’n klein kombuisie met yskas, mikrogolf en ketel. 
Eetgerei, linne en handdoeke word voorsien.

Normale prys: R400 vir 2 persone - spesiale afslag vir lesers van Die Afrikaner.

082 338 0934 / admin@werdakamers.co.za
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Hermanus van der Schyff

Ek het die afgelope tyd na baie webbladsye gaan
kyk om agter die waarheid van wêreldgebeure te
kom. Die webbladsye verskil baie oor wie reg is en
wie verkeerd is, wat gedoen moet word om vrede
te bewerkstellig, terwyl ander weer almal aanmoe-
dig om die oorlog teen Rusland te verskerp en
meer wapens na Oekraïne te stuur. 

Dit laat die vraag wat dit met die Uitboufonds te
doen het? Die feit is dat byna elke blad vra vir fi-
nansiële hulp. Dan is dit blaaie met duisende lede
en ondersteuners. Selfs nuusblaaie in Suid-Afrika
vra vir finansiële ondersteuning.

Dit is dus nie vreemd dat Die Afrikaner ook vra
vir finansiële hulp nie. Die Afrikaner is die enigste
Afrikanernasionalistiese nuusblad op hierdie sta-
dium in Suid-Afrika. Dit is hoekom ons fondse no-
dig het om hierdie boodskap op ’n groter vlak te
versprei onder ons mense, maar veral onder ons
jeug. Die jeug moet leer wat ons geskiedenis werk-
lik is en hoekom ons nie moet vermeng nie. 

Ons dank u vir u begrip en hulp. 
Die volgende fondse is die afgelope tyd met groot

dank ontvang. (Van die donasies is vanuit onbeken-
de oorde ontvang. Stuur asseblief u naam vir ons.)

Vriend R    500
Bennie en Meisie Botha R 5 000 
Mev. Lulu Steenkamp R    200
M Huggett R    500
M Pentz R    500
J Wiesner R 1 000
Mev. Lulu Steenkamp R    200
J G le Roux R    200
M de Feijter R    400
Gert Botha R    400
L Conradie R    200
Vriend R 2 000
Chris Geldenhuys R    300
Totaal: R11 400

Help asseblief om Die Afrikaner steeds uit te gee.

Betaal asseblief u bydrae in by:

Die Afrikaner- uitboufonds 

Bankbesonderhede:

ABSA tjekrekening:  020001348

Rekeningnaam: HNP (die uitgewer van Die Afrikaner)

Takkode:  632005

Verwysing: U naam en van

“Sy doodkry was (nog steeds) nie”

’n Stel van 8 DVD’s (ook op ’n geheuestokkie) 
oor die  politieke ontwikkeling oor die afgelope 

50 jaar en die rol van die HNP om die 
oorgawe aan die ANC te probeer keer.

Die vertellings word gestaaf deur unieke foto-
en lewendige video-materiaal uit dié era.

R800 per stel van 8 DVD’s 
(netjies verpak) of ’n geheuestokkie.

HNP se landposadres:Posbus 18826, Pretoria-Noord, 0116
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Skrifgedeelte: Joh. 17:3  En dit is die ewige lewe,
dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus 
Christus wat U gestuur het.

Oordenking:

Lees ons die besonderhede óók raak?

Ons moet twee dinge in één sê! In die wêreld
waarin ons leef is ons al so versigtig vir die mis-
bruik van verse wat buite konteks aangehaal word
en dan op dwaalweë beland. Eweneens is daar ‘n
gevaar dat ons só konteks gerig is dat ons bó-oor
die inhoud van ‘n besondere vers lees.

In Johannes 17:3 is bogenoemde gevaar groot!
Hierdie vers is só gelaai met waarhede, dat dit
noodwendig oor en oor gelees moet word. Die vers
wil ‘n soort definisie vir die ewige lewe gee. Die
ewige lewe is om die enige en waaragtige God te
ken! Sonder kennis van Hom is daar ‘n vorm van
bestaan, maar nie sprake van lewe nie! Daar is ook
beklemtoning van rég ken. Spr. 16:25 waarsku in
dié verband:  “Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg
lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.”

Die “...ewige en waaragtige God...”, verwys na God
drie-enig, maar voeg dan dadelik by: “en Jesus
(Yeshua) Christus wat U (die Drie-enige) gestuur
het,”. In dié deel van die vers leer ons in enkele
woorde die wése van ons God en ons Verlosser.
Die kerkvaders het dit beskryf as: een wese, drie

persone en Christus in twee nature. 

Om in God drie-enige te glo, sonder Christus die
gestuurde wat op aarde was in beide sy nature, sy
Goddelike sowel as sy menslike, laat ons by wat
Jakobus vir sy gespreksgenoot vertel in Jak 2:19:
“Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels
glo dit ook, en hulle sidder.”

Om in hiérdie God te wees, ís die ewige lewe!

Gebed: O Vader in die hemel hoog tot wie ons
ophef hart en oog, lei ons asseblief in U waarheid!
Laat ons ook óns verantwoordelikheid om U
Woord te bestudeer nakom sodat die feit dat ons ín
U, God drie-enig en U gestuurde Seun, Christus
ons Verlosser is, toenemend sigbaarder word in
ons lewens.                            

AMEN

Woord en wêreld
Inhoud en konteks, twee kante van dieselfde munt

Deur Dr. Gideon Grobler

Moeg vir die stad en sy gejaag?
Breek weg vir ’n naweek, middeweek of vakansie by

Voorbegin Bosveldverblyf
Ongeveer 25km vanaf Warmbad, onder die pragtige Waterberge. Beleef die rustigheid van die pragtige Bosveld in
ons volledig toegeruste selfsorg chalét, waar kleinwild hulle amper op jou braaiplek tuismaak, en waar ons die
lekker Bosveldhout en tuisgebakte beskuit boonop gratis voorsien.

Prys: R799 per nag vir die hele Chalét (maksimum 4 persone). (Pensionarisse en lesers van Die Afrikaner kry spesiale afslag!)

Skakel ons by 076 563 3800 of bespreek by vandegraafhenk@gmail.com of besoek ons op Facebook.

Dr. Gideon Grobler
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Liewe sus Katrien,

Die groot stormreēn is blykbaar
nou iets van die verlede en ons ge-
niet heerlike laatsomer-dae hier
op die grasvlakte. Soggens as
mens oopsluit, het die lug al 'n
geniepsige byt en ek sien die
moerbeiboom se blare lê reeds
in 'n geel mat om die stam. As die
aarde so deurnat is, kom daar
gewoonlik 'n vroeë, koue winter.

Donderdagoggend rondom die
ou stofie het ons ook oor die ver-
anderende seisoene gesit en praat
en dit was ook interessant dat
omtrent almal reeds besig was
om truitjies en kombersies vir ons
volk se behoeftige kindertjies te
brei. Net kunstige Bettie se pen-
ne klik-klik oor 'n kleurvolle maar
rare vorm ding wat sy brei. Sy sien
ons bekyk dit nuuskierig en sê:
"Hierdie is 'n Vierkleur-teemussie
vir Heidie se nuwe huis. Ek het
gesien daar is niks van die Vier-
kleur in ons Kapenaarvriende se
huis nie, toe dog ek as ek dit in 'n
teemus inbrei, kan dit mos mooi
lyk. Kyk, onder is blou en wit
strepies en bo rooi blommetjies
met groen blaartjies."

"Maar Mens, nou gee jy my mos
'n blink idee!" borrel Allegro. "Kom
ons brei vanjaar vir die kinders
alles in die kleure van die Vier-
kleur en die kombersies kan elk-
een soos 'n Vierkleurvlag lyk!"

"Dis nou 'n pragtige idee... dan
kan ons kleingoed warm slaap
toegewikkel in hul volkseie," sê
Lina. "Net môre as ons dorp toe

Die Afrikaner is bevoorreg om weer 
Sus Lettie se briewe aan Sus Katrien te kan plaas.  

Alet Murray het hierdie briewe van ’n 
heelwat jonger Lettie aan ’n heelwat jonger
Katrien geskryf vir Die Afrikaner in die vroeë
tagtigerjare. 

Almal het maar saam met die jare gestap, en 
Alet het ingewillig om die avonture van Lettie en 
Servaas weer op te tel waar hulle tans in ’n 
ouetehuis woon...

gaan, gaan kry ek wol in die vier
kleure. Julle moet maar sê vir
wie ek ook kan saambring."

"Toe ek so aan die teemus be-
gin werk, wonder ek ook hoekom
maak ons nie sulke artikels vir
Handelspos nie?" kom dit van
Bettie. "As mens eers begin dink,
is daar soveel goed wat ons met
die Vierkleur kan versier en eint-
lik is dit 'n manier om die herin-
nering aan ons geskiedenis le-
wendig te hou, want deesdae se
skole weet ook nie meer van ons
geskiedenis nie."

Die ketel kook, Sarie sny die lek-
ker vars brood wat sy vroeg-
oggend gebak het en die brei-
werkies gaan bietjie rus.

Heidie en Gideon is dorp toe en
dit gee ons kans om te gesels
oor die verwelkomingsbraai wat
ons vir hulle reël wanneer hulle
volgende week by die nuwe huis
intrek.

"Naas en Neels moes darem hul-
le bouwerk opskerp met Heidie-
hulle se huis. Dit kry mos so 'n
regte Kaapse krulgéwel bo die
voordeur, " vertel Sienie. "Maar
dis nie al nie, selfs haar bakoond
het ook 'n géwel voor!  Gideon is
glo dorp toe om 'n paar akker-
boompies by die kwekery te gaan
koop."

"Die twee gaan rêrig 'n aanwins
vir Tweede Wind wees. Kwarta,
het Gideon en Eerwaarde se

planne met die musiekmakery al
gevorder?" vra Sarie.

"Nie rêrig nie, sover ek weet.
Etienne is ook nou behep met ‘n
nuwe plan, julle weet hoe is mans.
Hy wil nou nog koeie koop en
kyk of hy nie iewers 'n bul vir
hulle kan leen nie. Hy sê met die
moeilike tye wat kom, moet ons
melk en botter verskaf vir Twee-
de Wind."

Dis tjoepstil. Dan waag ek dit
maar versigtig: " Kwarta, ek dink
hy moet miskien nou kyk na Jer-
seykoeie, hulle uiers is bietjie
groter as Ribbok en Rietbok s'n." 

Ja, Sus, ons sal almal maar seker
ernstig moet begin dink daaraan
om al ons eie groente te plant.
Ek hoor in die dorp is selfs woon-
stelbewoners besig om groente
in plantpotte op hulle balkonne
te plant. Mens moet  bietjie begin
dink...

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


