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Op die besondere datum van 8 Augustus vanjaar (08-08-08) het
ons die agtste sterfdag van wyle Jaap Marais herdenk.

Hy was die grootste Afrikanernasionalis van sy tyd. Dalk nog
die grootste Afrikanernasionalis in die geskiedenis van sy volk.
Agt jaar na sy dood groei die statuur van Jaap Marais as volks-

leier, denker, filosoof en politieke “profeet” steeds daagliks. Dees-
dae, ná 14 jaar van kommunistiese ANC-bewind in Suid-Afrika, is
daar nie meer enige twyfel dat Jaap Marais se politieke oordeel
regdeur sy loopbaan telkens korrek was nie. Die geskiedenis het
hom reg bewys en daarom sal die gees van Jaap Marais, net soos
die gees van Paul Kruger en die gees van Hendrik Verwoerd altyd
kan dien as die gewete van die Afrikanervolk. 
Jaap Marais was 'n baie aktiewe skrywer. Hy het aan sy volk 'n

magdom geskrifte nagelaat waarop ons kan terugval as dit lyk of
die saak van suiwer Afrikanernasionalisme in gedrang is.

Seker een van die beste getuigskrifte oor die suiwer oordeel van
Jaap Marais was sy waarskuwings aan die verraderlike Nasionale
Party van FW de Klerk, toe hulle sedert die begin van die
negentigerjare die pas van hul verraad begin versnel het. Om op
gepaste wyse hulde te bring aan Jaap Marais op hierdie besondere
datum, agt jaar na sy dood, sal dit goed wees om ons almal se geheue
te verfris oor sy suiwer oordeel in daardie moeilike tydperk van ons
volk se bestaan.

In dieselfde week waarin FW de Klerk sy berugte Rooivrydag
toespraak in Februarie 1990 gehou het, het hy 'n baie ernstige
brief van Jaap Marais ontvang, waarin hy 'n politieke- en
geskiedenisles gekry het wat vandag nog baie swaar op sy gewete
en op die gewetens van sy meelopers moet druk. Deur enkele
aanhalings uit daardie besondere brief, en met die perspektief wat
ons vandag ná die verloop van 18 jaar het, sal elke Afrikaner self
kan insien wat die gees van Jaap Marais vir sy volk werd is.

Die opskrif van die brief aan De Klerk was 'n besonder beteke-
nisvolle herhaling van 'n uitlating van Paul Kruger, meer as 90
jaar tevore -- "Hulle wil nie stemreg hê nie, hulle wil die land hê."
Nadat Jaap Marais vir De Klerk in die eerste deel 'n deeglike les

in die geskiedenis, die politiek en die werkswyse van die kom-
munis gegee het, het hy die volgende verbasende voorspelling ge-
maak: "Moet u nie weer ernstig nadink oor wat 'n kommunisties-
beheerde ANC-regering in Suid-Afrika sal beteken nie? As dit
kom, sal die standbeelde van ons volk se heldedom omgeruk word,
dorpe, stede en lughawens sal hul name verloor... Daarna sal die
ekonomiese agteruitgang, die sosiale verval, die sedelike korrup-
sie en die politieke tirannie intree. Die Blankes, en veral die
Afrikaners, sal in 'n soort politieke bywonerstatus geduld word.
Hulle sal sosiaal en ekonomies ontwortel word. Hulle taal sal

misken word...  Dít is die les van Afrika... As u voortgaan op die
huidige weg, sal u deur die stroom van die geskiedenis eenkant
teen 'n wal uitgestoot word, misken van alle kante, soos u twee
voorgangers. En die Afrikanervolk sal gelaat word met die
wrange vrugte van politieke misvattings..." Onthou, hierdie op-
merkings is gemaak vier jaar voor die oorname van die ANC!

In daardie selfde jaar, 1990, het Jaap Marais die briljante boek
Afrikanernasionalisme in die nuwe Suid-Afrika uitgegee. Dit is
vandag nog 'n boek wat besonder goeie leiding verskaf oor baie
aktuele kwessies wat steeds relevant is in ons tyd. Oor die verval
van wet en orde onder 'n toekomstige ANC-bewind het hy die
volgende opmerkings gemaak: "Die hele Afrika is 'n aan-
skouingsles daarvan dat die regeerders nie die vermoë het om die
minimum beskaafde norme en waardes wat in die Westerse
samelewing geld, te beskerm en te handhaaf nie. Dit is 'n onreg
om aan mense verantwoordelikhede op te dra wat hulle nie kan
nakom nie, en wat hulle nie eers begryp nie."
Die insig van Jaap Marais is nooit gepeil nie. Vandag, agt jaar na

sy dood kan ons met sekerheid verklaar dat hy nie net 'n leier by
uitstek was nie, maar dat hy ook 'n politieke “profeet” was wat sy
lewe geoffer het om sy volk te waarsku teen die gevaar van enige
afdwaling van die koers en beginsles van Afrikanernasionalisme.
Mag God dit beskik dat ons as Afrikanernasionaliste uit die voor-
beeld van die lewe van Jaap Marais sal leer. Dat ons nooit moeg
sal word om vir die waarheid te stry nie. Dat ons ook nooit af sal
dwaal van die bewese en beproefde beginsels van Afrikaner-
nasionalisme nie.                                                                     

Die ANB se derde hoofbestuursvergadering van 2008 is hierdie
maand in Verwoerdbug gehou.

Ná lewendige bespreking uit die vloer oor aktuele sake, het mnr.
Koos Venter, voorsitter van die ANB, die Hoofbestuur toegespreek.
Mnr. Venter te tema was die 60ste jaarlikste herdenking van die dag
waarop die HNPvan dr. DF Malan in 1948 die regering van die Unie
van Suid-Afrika oorgeneem het.

Mnr. Venter het gesê die prestasie van dr. Malan se party moet
gesien word in die lig van Malan se merkwardige beginselsvastheid
en konsekwensie. Malan se geloofwaardigheid onder die volk het
gegroei, omdat hy nooit getalle nagejaag het of korttermyn voordeel
gesoek het ter wille van opportunistiese oogmerke nie, ten spyte van
die moeilike era in ons geskiedenis vaarin hulle geleef het. 

(Sien ook artikel op bl. 6 en 7)
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Morele verval van die samelewing
Daar is deesdae al hoe meer tekens in ons samelewing te bespeur
wat dui op ernstige morele verval in Suid-Afrika. 

Die liberaliste spog gereeld dat Suid-Afrika sedert 1996 beskik
oor 'n sogenaamde "model" grondwet. Dié mening word natuurlik
gevorm vanuit hul eie liberale en humanistiese lewens- en wêreld-
beskouing.
Soos reeds telkemale in die geskiedenis van die mensdom bewys

is, is die humanisme 'n resep vir die vernietiging van 'n samele-
wing. Die rede hiervoor is dat die mens homself soveel "vryheid"
gun, dat hy uiteindelik sy eie grootste vyand word. Dít is presies
wat op die oomblik in Suid-Afrika gebeur.

Vanuit die lewens- en wêreldbeskouing van die nasionalis word
die beproefde resep van orde en dissipline ondersteun. Die huma-
nisme, daarenteen, rebelleer teen die strukture waarbinne 'n same-
lewing deur nasionalisme beperk word om die mens teen homself
en teen verval en agteruitgang te beskerm.

Die ironie van die humanistiese lewens- en wêreldbeskouing is
dat dit juis daarop aanspraak maak om "vooruitgang" en "vernu-
wing" te komplimenteer. Uiteindelik loop 'n samelewing wat ver-
val in die kloue van die humanistiese orde egter telkens dieselfde
pad. Daardie pad is 'n pad van verval en vernietiging. Dít is ook die
pad waarop Suid-Afrika sedert 1994 geplaas is en wat met die
finale grondwet van 1996 momentum begin kry het. Sedertdien
het die Suid-Afrikaanse samelewing so "vry" geword, dat dit 'n
ideale broeiplek geword het vir alles was boos en verderflik is. 

'n Moderne humanistiese samelewing soos hier in Suid-Afrika
word natuurlik gelei deur die "godsdiens"  van menseregte. Hierdie
"godsdiens" daag die orde en strukture van die God van Die Bybel
openlik uit. Dit ondersteun basies 'n orde wat net die teenoor-
gestelde is as dié van God se orde. 

Die gevolge van die mensgemaakte "vryheid" van die humanis-
tiese grondwet van die nuwe Suid-Afrika het die afgelope tyd op
verskeie maniere gemanifesteer. Een van die skrikwekkendste
gevalle was dié van die jong seun wat onlangs 'n skoolmaat met 'n
swaard doodgemaak het op 'n skoolterrein aan die Wes-Rand.
Hierdie tragiese verhaal het skynbaar byna al die elemente van
morele verval van 'n samelewing teenwoordig. Daar is sprake van
'n gebroke gesinslewe weens verskeie sosiale euwels. Dan is daar
ook die moontlikheid van die betrokkenheid van Satanisme, wat
weer 'n direkte gevolg is van die invloed van 'n bose "heavy metal"
musiekgroep op jongmense.
As die Afrikaner onder 'n goed-funksionerende Christelik-nasio-

nale stelsel geleef het, soos waarin ons eens op 'n tyd wel geleef het,
sou hierdie voorval heel waarskynlik nooit plaasgevind het nie. 
Weens die "vryheid" van die stelsel van die nuwe Suid-Afrika is

daar egter byna geen sensuur meer wat die Christelik-nasionale
orde kan bewaar en beskerm nie. Deur die media en ander faktore
soos musiek, waaroor daar skynbaar geen beheer meer is nie, het
die bose vyand van die Christelik-nasionale Afrikaner vrye toe-
gang tot elke huis en elke siel in hierdie land.

Ironies genoeg word daar dan uit sommige oorde verkondig dat
"herlewing" aan die orde van die dag in Suid-Afrika is. 
Wat is dan die oplossing vir die probleem? Dis eenvoudig. Daar

is net een beproefde resep. Dit is die herstel van ons land as
Christelik-nasionale samelewing, waar baie duidelike grense ge-
trek word. Hierdie grense is nie net fisies nie, maar ook geestelik.

En op albei terreine moet hierdie grense met deeglikheid en vaste
beginsels beskerm word. Die wagwoord vir daardie beginsels is
suiwerheid. Dus, suiwerheid van ras, godsdiens, taal en kultuur. Op
elkeen van hierdie terreine mag geen middelmatigheid en geen
kompromieë geduld word nie. 

Die Afrikanerpolitiek
Die ANB is 'n nasionalistiese beweging en nié 'n politieke party
nie. Die ideaal van die ANB is om so veel as moontlik opregte
Afrikanernasionaliste wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort,
bymekaar te bring.

Die stryd van Afrikanernasionalisme kan egter nooit losgemaak
word van die invloed van politiek nie. Die woelinge in die Afri-
kanerpolitiek oor die afgelope maande het hierdie feit weer onder-
streep. Afrikanernasionaliste moet egter baie ernstig gewaarsku
word om nie verstrengel te raak in die slimpraatjies en retoriek van
opportuniste wat die steun van stemvee nodig het om hul eie agen-
das deur te voer nie.

Teen hierdie tyd behoort dit vir die meeste denkende Afrikaners
duidelik te wees dat ons volk se heil nié lê by deelname aan die
huidige politieke bestel in ons land nie. Die huidige kommunistiese
bestel, wat onder die skuilnaam van "demokrasie" aan ons voorge-
hou word, is 'n bestel wat ontwerp is om die Afrikanervolk te ver-
slaaf. Deelname aan hierdie bestel is dus selfmoord. 

Op hierdie stadium lyk dit of die volgende algemene verkiesing
in Suid-Afrika teen April 2009 gaan plaasvind. Die ANB sal sy
plig versuim as hy Afrikanernasionaliste nie baie ernstig waarsku
dat die volgende agt maande dus 'n deurslaggewende tyd in ons
volk se geskiedenis sal wees nie.

Die meule van die geskiedenis maal aanhoudend. Weer en weer
gaan Afrikaners deur die smeltkroes om getoets en gelouter te
word. Die geskiedenis het ons geleer dat net hulle wat die druk van
die vuur van loutering kan deurstaan, suiwer en edel deur die pro-
ses sal kom. 

Ons is nou in die fase van geloof en stadvastigheid. Daar is nie
veel anders oor vir die Afrikanervolk nie. Daarom is dit sinloos om
beloftes aan mekaar te maak wat gemik is op ons eie gerief op die
korttermyn. Hulle wat op die langtermyn standvastig bly staan
deur hierdie louteringsproses, sal uiteindelik die oorwinning van
Afrikanernasionalisme smaak. Dít is 'n saak van geloof en begin-
sel, bo enigiets anders. Soos die Voortrekkers van Bloedrivier sal
ons oorwinning begin by 'n stryd in geloof, nié by onderhandeling
of die kondonering van onreg of die versaking van beginsels ter
wille van eie gewin op die korttermyn nie.

Sport
Sport het 'n baie groot rol gespeel in die proses waardeur die Afri-
kanervolk sy vryheid verloor het. Daarom bly dit altyd ironies dat
die sportgod telkens soos ons oervyand terugkom om ons aan die
hakskeen te byt. 
Stadig maar seker draai die kommuniste die skroewe op die pyn-

bank stywer vas vir die Afrikaner wat sy eersgeboortereg verkoop
het aan die sportgod. 
Terselfdertyd is dit egter ook interessant om te sien hoe skouspel-

agtig die kommuniste se eie stelsels in hierdie verband misluk.
Nege maande gelede is daar byvoorbeeld gespog dat alle nasion-
ale rugbyspanne nou oor nieblanke afrigters beskik. Sedertdien het
drie verskillende nasionale rugbyspanne voor die oë van die pu-
bliek met rasse skrede agteruit begin boer. 
Toe kom die vierjaarlikse skouspel in die vorm van die Olimpiese

Spele in China. Suid-Afrika se totale mislukkig by dié geleentheid
skree ten hemele -- die pot lensiesop waarvoor die Afrikaner sy
geboortereg verkoop het, is nie net suur nie, dit is vrot!           
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Oor "vrede" het Jaap Marais die volgende gesê: "Daar is 'n vrede
wat die dood is, en daar is 'n oorlog wat die lewe is. Die volk wat
nie waardes het nie, wat geen geloof het nie, so 'n volk gee oor, want
hy het niks om voor te veg nie en niks om te verdedig nie. So 'n volk
word in oneer van die aarde afgevee!"

Die geskiedenis herhaal homself telkens. Ons uitdaging is om uit
die lesse van die geskiedenis te leer, die foute wat gemaak is uit te
ken en op die suksesse van die geskiedenis voort te bou.  

Kyk ons vandag na ons volk, wil dit voorkom asof daar nie meer
'n volk in die ware sin woord bestaan nie. Daar is verdeeldheid op
al die lewensterreine van ons volk en ons volk se morele waardes is
byna vernietig. Die volk is boonop sonder 'n eie regering en sonder
'n eie verdedigingsmag. Selfs die Kommando's is gesluit. Dit bring
mee dat ons dus sonder enige gesagsliggaam of erkende grondge-
bied moet leef. Dit kom daarop neer dat ons in die vreemde sonder
enige beskerming moet oorleef. Ons het alles verloor, net soos in die
tydperk vanaf die laat 1700's tot en met 1836, waar die boere aan die
Oosgrens ook sonder enige verdedigingsmag of gesagsliggaam was.
Die Grensboere het die Oosgrens verlaat en Natal binnegetrek om

weg te kom van die misdaad en die onderdrukking en onregverdige
vervolging deur die Britse owerheid. Hulle het getrek om hulself te
kan regeer volgens hulle eie innerlike geloofsoortuigings.

'n Tydperk van groot smart en lyding het vir die Trekkers aange-
breek. Dié tydperk kom nogal sterk ooreen met die tydperk wat ons
as volk vandag betree -- 'n tydperk wat fisies en geestelik hoë eise
aan elkeen van ons gaan stel. Maar die era tussen die laat 1700's en
1838 is ook die tydperk waar daar 'n volk gebore is, waar omstan-
dighede hul gedwing het om mekaar te hulp te snel. Hulle is deur
omstandighede gedwing om as 'n groep voor God 'n gelofte af te lê
wat hul nageslag onherroeplik aan mekaar sou verbind.

Indien ons dan in dieselfde situasie as die Voortrekkers leef, moet
ons ook besef dat ons vandag aan dieselfde gevare blootgestel word
as destyds. Dan word dit noodsaaklik om op die foute en die suk-
sesse van die Voortrekker-era te let. 
Die een fout van daardie era wat goed vergelyk met 'n fout wat tans

veral deur sogenaamde "regse" groepe en landbou-organisasies ge-
maak word, is om Swart leiers te vertrou. Daar word weer onder-
handelings aangeknoop en hul woord word aanvaar.

Piet Retief het ten spyte van Herklaas Malan en Gerrit Maritz se
waarskuwing dat daar Engelse verraad in die lug is, Dingaan gaan
besoek en Maritz gegroet met die woorde: "Totsiens ou bangbroek!"
Vir Malan het hy weer gesê: "Foei ou Herklaas, jou Franse bloed
maak alweer allerhande dinge teen die Engelse voor jou wys. Geen
Christenvolk sal so handel nie..."

Vandag hoor ons al hoe meer die geluide van die Blanke onder-
handelaars van Kemptonpark dat die ANC nie die ooreenkomste
wat hulle vyftien jaar gelede gesluit het, nakom nie. Die waarsku-
wing deur Jaap Marais en andere is ook nie ernstig opgeneem nie.
Ons onthou mos nog die liberale media se gespot: "Julle soek 'n
kommunis agter elke bos".
Gerrit Maritz het bekommerd geraak nadat Retief nie terugkeer nie.

Hy het te perd die verspreide Trekkerkampe besoek om die mans oor
te haal om by sy laer in te skakel. Slegs 'n paar families het hul by
hom gevoeg toe hy sy laer in gereedheid bring vir 'n moontlike aan-
val, terwyl die res van die Trekkers sy waarskuwing geïgnoreer het.

Maritz en sy laer kon die aanslag afweer, maar op 17 Februarie
1838 is 370 Trekkers op 'n barbaarse wyse om die lewe gebring deur
Dingaan se Impies.  201 van die vermoordes was kinders.

Na die verraad van 1994 is die Afrikanervolk gewaarsku om weer
laer te trek. Hierdie keer moes dit 'n geestelike laer buite die ver-
raderlike bestel wees. Die volk word verder gewaarsku om hulle
fisies paraat en weerbaar te maak en om in hul omgewings onder-
steuningsgroepe te vestig om hul sodoende te kan handhaaf. Min het
hieraan gehoor gegee. Daar sal sekerlik nog baie lewens geneem
word voordat die volk gehoor sal gee aan die oproep om saam te
staan teen die aanvalle.

Daar moet besef word dat daar daagliks moorde plaasvind. Dit
word gedoen op dieselfde barbaarse wyse as voorheen. Geen sim-
patie word gewys of genade word getoon nie. Diegene wat oorval
word is uitgelewer aan die genade van die barbaar.

Ná die afsterwe van Maritz was die Trekkers moedeloos en in
haglike omstandighede. Sommige van hulle wou selfs terugkeer
Kaap toe. Vandag, na die verraad van 1994, is daar ook volksgenote
wat wil terugkeer na hul lande van herkoms of wat wil immigreer
na die buiteland weg van die moord en doodslag in Suid-Afrika.

Vir die Trekkers het daar egter 'n Andries Pretorius te voorskyn
gekom, wat dadelik met voorbereidings begin het om hul te bevry
van die verdrukking en te bevry van die wrede moorde. Pretorius het
voor die slag van Bloedrivier alles menslik moontlik gedoen om die
finale aanslag te kon afweer. Daarna het Pretorius die burgers
gemaan met die woorde: "Tree Godvrugtig op en wees eensgesind,
want eendrag maak mag!"
Op 9 Desember 1838 het die Trekkers hul amptelik op God beroep

en is Die Gelofte vir die eerste keer afgelê. Op 16 Desember 1838,
vanjaar 170 jaar gelede, is die Trekkers van Bloedrivier se gebed
deur God verhoor en Dingaan is verslaan.
Nou ontstaan die vraag: Wag daar weer 'n Bloedrivier op ons? Indien

wel, sal ons dan gereed wees en as oorwinnaars daar kan uittree?
As ons kyk na die onlangse uitbarstings van geweld onder die Swar-

tes en ook na die SAKP en COSATU wat al hoe meer druk op die
ANC begin uitoefen, of as ons luister na Jacob Zuma en sy ondersteu-
ners se dreigemente, kan anargie en geweld nie meer ver wees nie.
Die Afrikanervolk sal Pretorius se voorbeeld moet navolg, ons sal

alles menslik moontlik moet doen. Ons sal gereed moet maak en
organiseer om die finale aanslag teen te staan. Ons sal geestelik en
fisies paraat moet word. Ons sal moet uitgaan soos Maritz en die
mense gaan waarsku teen die dreigende gevaar. Ons sal ons mense
moet gaan waarsku om saam met ons rondom die beginsels van
Afrikanernasionalisme laer te trek. Ons sal soos Maritz die Afrika-
ners moet waarsku teen die hedendaagse "Dingaan". Ons sal ons
mense moet oorreed om uit vandag se politieke bestel uit te bly!

Ons sal verder Godsvrugtig en eensgesind moet raak. Daar sal 'n
tyd aanbreek wanneer die laer gesluit sal moet word om reg te maak
vir die finale aanslag. Diegene wat dit ignoreer sal buite alleen die
woede en wreedheid van die barbaar moet ervaar!

Die Afrikanervolk sal ons weer tot ons Skepper moet wend. Ons
sal weer die Gelofte moet bevestig en weer in vaste geloof die stryd
moet stry. Die stryd, die Bloedrivier wat vir ons wag, sal hierdie
verdeelde volk net soos by die eerste Bloedrivier weer tot 'n eenheid
bind. Dan sal die Afrikaner weer oor homself regeer! 

Dan sal die woorde van wyle Willie van der Grijp weer sin maak
toe hy gesê het: "Daarom vriende, liewers 'n langdurige stryd vir
vryheid en voortbestaan, voordat ons saam met die Antichris verga-
der! Ons stryd is nie net vir lewe hier op aarde nie, maar is 'n stryd
wat van hier af strek tot in alle ewigheid!"
Lewe die Boer!                                                                       
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Daar is nie vrede in hierdie land nie, daar is oorlog in hierdie land! Diegene wat versoening en
samewerking ten tye van moord en doodslag soek moet ontwaak. Om met die Swart kommu-
nistiese regering vrede te wil soek is 'n teken van kapitulasie. Dit sal die een na die ander vernede-
ring oplewer, wat uiteindelik tot die dood sal lei. Dít sal die beloning vir vredespraatjies wees.
CAREL VAN DER GRIJP bewys hierdie stelling met lesse uit die verlede.



Nelson Mandela se 90ste verjaardag was weer 'n geleentheid vir
die hoofstroommedia om sy opgeblaasde status as "ikoon" van die
mensdom op die voorgrond te plaas. Liberaliste en meegevoerde
pryssangers het mekaar probeer oortref om Mandela se lof te
besing. Behalwe vir die "ikoon"-status, wat hom soms voor sy dood
reeds as "heilige" wil voorhou, is hy ook 'n "groot versoener", die
"vader van die reënboognasie" en selfs 'n "super staatsman" ge-
noem. 
Met 'n bietjie moeite kan 'n mens heelwat feite oor die ware Nel-

son Mandela bekom, wat die liberaliste se gekwyl oor hom uitein-
delik uitwys vir die belaglike kaf wat dit inderdaad is.

Terroris en kommunis

Om Mandela te ontleed en sy profiel volledig saam te stel, moet 'n
mens by sy verlede begin. Die belangrikheid hiervan lê in die feit
dat hy vandag opgehemel word as 'n groot vegter vir vryheid en
geregtigheid, terwyl hy inderdaad niks anders was as 'n geweten-
lose terroris en 'n deurtrapte kommunis nie.
Mandela het as jongman betrokke geraak my die ANC en hy was

een van die stigters van dié organisasie se militêre vleuel, Umkhon-
to we Sizwe.  In die vroeë 1960's het Umkhonto we Sizwe 'n onder-
grondse beweging aan die gang gekry, waardeur beplan is om
uiteindelik die wettige regering van Suid-Afrika deur terrorisme en
guerrillaoorlog te probeer omverwerp.
Die Verwoerd-regering se veiligheidsmagte het die terroriste egter

uitgesnuffel en die hart van dié komplot is uitgeruk toe Nelson
Mandela en ander leiers van die ANC, die SAKP en Umkhonto we
Sizwe tronk toe gestuur is, nadat hul komplot ontmasker is. Hulle
is skuldig bevind aan sabotasie, hoogverraad en 'n komplot om die
regering omver te werp. 
Dokumente wat die kommunistiese revolusie en terroriste-oorlog

in Suid-Afrika beplan het, is saam met 'n horde wapens, ammunisie
en plofstof tydens 'n veiligheidspolisie operasie op die plaas Lillies-
leaf noord van Johannesburg gekonfiskeer.
Mandela het in die hof erken dat hy deel was van die komplot om

Suid-Afrika se regering deur geweld en terrorisme te probeer
omverwerp.

Later is Mandela ook verbind met die Johannesburgse stasiebom
wat in 1964 tot die dood van die eerste Blanke burgerlike in die
ANC se terroriste-oorlog van byna 30 jaar gelei het.

"How to be a good communist"

Een van die belangrikste bewysstukke teen Nelson Mandela tydens
sy verhoor in 1964, was sy eie handgeskrewe manuskrip, getiteld
"How to be a good communist". In hierdie dokument beskryf hy in
detail hoe 'n voornemende kommunis homself geestelik moet in-
stel om die saak van kommunisme te bestudeer en homself daar-
voor moet toerus.

Sonder skroom maak Mandela dit in dié dokument duidelik dat
die leiding, voorskrifte en voorbeeld van groot kommuniste soos
Marx, Engels, Lenin en Stalin noukeurig gevolg en uitgevoer moet
word. 

Hy beskryf verder hoe 'n kommunis te alle tye bereid moet wees
om al sy persoonlike behoeftes en ideale ondergeskik te stel aan die
voorskrifte en vereistes van die saak van kommunisme. Die belan-

ge van die party moet altyd voorkeur geniet.
Hierdie dokument is nie net 'n voorskrif vir die wyse waarop

voornemende kommuniste uitgesoek en opgelei moet word nie. Dit
is ook 'n dokument waar die fynste detail, van die party se organi-
sasie, tot by sy etiese voorskrifte vir lede se optrede en onderlinge
verhouding met mekaar uiteengesit word. Met die lees van die
dokument is dit duidelik dat Mandela dit nie as buitestander kon
geskryf het nie. Dié dokument was bedoel as 'n beleidsdokument
wat riglyne verskaf aan alle lede van die SAKP.
Daar kan dus geen twyfel wees dat Mandela wel vanaf sy vroeg-

ste dae as politieke aktivis reeds 'n deurtrapte kommunis was nie.
Maar dit hou nie daar op nie.

Die voortsetting van die revolusie

Na die dood van dr. HF Verwoerd het die ANC, die SAKP en hul
ander vennote weer onder die Swart massas begin werk. Hul op-
stokery het die 1976 jeugopstande tot gevolg gehad, waarna hordes
jong Swartes in die lokasies gewerf is om as terroriste opgelei te
word buite Suid-Afrika se landsgrense. Sommige van hierdie ter-
roriste is dan later teruggestuur na Suid-Afrika, waar verskeie laf-
hartige terroristedade veral in die 1980's en vroeë 1990's gepleeg is. 
Motorbomme, kleefmyne, landmyne en ander aanvalle het tot die

dood van hordes burgerlikes -- Blank en Swart -- gelei tydens hier-
die oorlog. Later is daar ook 'n veldtog van intimidasie gevoer teen
Swartes in die lokasies wat nie deel wou wees van die ANC se terro-
ristestryd nie. Honderde Swartes is op wrede wyses, soos halsnoer-
moorde of aanvalle met kapmesse, gedood.
Nelson Mandela, die man wat deesdae as 'n "ikoon" en 'n profeet

van vrede en versoening toegejuig word, het tot vandag nog nooit
verskoning gevra, berou getoon of skuld bely vir sy aandeel aan
hierdie bloedige en lafhartige terroristeoorlog nie. 

De Klerk se verraad

Danksy die verraad van FW de Klerk en sy verloopte Nasionale
Party is die ANC en die SAKPin 1990 ontban en daar is met onder-
handelings begin om uiteindelik die politieke mag in die land aan
die ANC oor te gee.
Nelson Mandela het nooit geweld afgesweer of veroordeel in die

hele proses van sy vrylating of die onderhandelingsproses nie. In-
teendeel, een van die heel eerste dinge wat Nelson Mandela gedoen
het nadat hy vrygelaat is, was om massas Swartes toe te spreek met
'n gebalde vuis, terwyl die SAKP se vlag met hamer en seker teen
die agtergrond wapper.
Selfs nadat die NP se verraderlike onderhandelings met die ANC

en die kommuniste begin het, het Mandela se makkers steeds
voortgegaan met hul gewapende stryd. Operasie Vula, 'n terroriste-
operasie wat deur senior ANC leiers bestuur is, het tot vroeg in
1992 geduur. Tydens dié operasie is veral gekonsentreer op sluip-
aanvalle op lede van die Suid-Afrikaanse veiligheidsmagte en poli-
tieke opponente van die ANC, veral in die landelike gebiede van
Natal en die Oos-Kaap. Mandela, as nuwe president van die ANC,
was bewus van hierdie operasie. Sy enigste reaksie daarop was egter
om twee van die meesterbreine en leiers agter die operasie, Mac
Maharaj en Ronnie Kasrils, met 'n kabinetspos en 'n adjunkminis-
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terspos te beloon ná die ANC se oorname in April 1994. 
Daar het dit nie geëindig wat betref kommuniste in Mandela se

kabinet nie. Sy eerste kabinet het inderdaad gekrioel van die kom-
muniste. Nie minder nie as 10 van Mandela se 18 ministers in sy
eerste kabinet was harde en erkende kommuniste!

Mandela as staatsman

Toe die ANC die regering van die land ná die korrupte en bedrog-
volle algemene verkiesing van 1994 oorneem, het Nelson Mandela
die land se eerste Swart president geword.
Op die oud Rhodesiër en militêre kenner, Richard Allport, se web-

blad verskyn 'n artikel waarin Mandela se profiel ontleed word,
gevolg deur die volledige teks van die geskrif "How to be a good
communist", wat deur Mandela self geskryf is. Allport sê onder
andere die volgende oor Mandela: "Die probleem is dat Mandela,
behalwe dat hy 'n aangename persoonlikheid het, absoluut niks
bereik het in sy relatiewe kort loopbaan as staatsman nie. In sy vyf
jaar as president van Suid-Afrika het die land verval tot 'n staat met
die reputasie as een van die wêreld se gewelddadigste lande wat
openlik geruïneer word deur misdaad. Om by te dra tot die vreemd-
heid van sy gewildheid regoor die wêreld is die feit dat sy grootste
vriende kommunistiese diktators soos Fidel Castro, Moammar
Qaddafi, Yasser Arafat en Saddam Hussein is."

By hierdie vriendekring kan natuurlik ook gevoeg word die groot-
ste kommunistiese gevaar van ons tyd, China. Een van die heel eerste
diplomatieke skuiwe wat Nelson Mandela gemaak het, nadat hy die
regering in 1994 oorgeneem het, was om handelsbetrekkinge tussen
Suid-Afrika en Taiwan, wat oor baie dekades sterk opgebou is, sum-
mier te beëindig om dit te ruil vir nuwe betrekkinge met China. 

Sedertdien ly Suid-Afrika se ekonomie groot skade deur hierdie
besluit. Plaaslike industrieë, soos die tekstielbedryf, ly jaarliks mil-
joene rand se verliese weens die goedkoop (en minderwaardige)
produkte wat uit China in ons mark ingestoot word. Die besonder
hoë werkloosheidsyfer, wat sedert 1994 jaarliks hoër styg, het 'n
direkte verband met hierdie saak. Inderwaarheid het Mandela dus
verraad gepleeg teen sy eie mense om sy kommunistiese kamerade
van China ter wille te wees.

Veiligheid en die ekonomie

Jaap Marais het gesê dat 'n suksesvolle regering van enige land op
twee basiese pilare gebou moet word. Dit is 'n gesonde ekonomie
en respek vir wet en orde.
Om Mandela as 'n goeie staatsman te kon verklaar, sou sy regering

dus allereers aan hierdie twee basiese voorwaardes moes voldoen,
voordat 'n mens na enige ander aspek kyk. Die feite hieroor spreek
egter 'n duidelike oordeel oor die Mandela-regime van 1994 tot 1999.

Toe Mandela se regering in April 1994 aan bewind gekom het,
was die Suid-Afrikaanse rand se waarde teenoor die Amerikaanse
dollar sowat R3-30. Net vier jaar later, in Augustus 1998 het die
rand verhandel teen R7-50. Dit beteken die waarde van Suid-
Afrika se geld het met meer as die helfte verminder. 
Onder die Mandela-regime het Suid-Afrika se werkloosheidsyfer

die hoogte in geskiet. Die ver-linkse Kanadese joernalis, Naomi
Klein, het onlangs 'n boek gepubliseer oor die toestand in Suid-
Afrika en die invloed van die ANC-regime op die verval in die
land. Klein maak die blatante stelling dat Swartes deesdae, na so-
wat 13 jaar van ANC regering, slegter af is in hierdie land as wat
hulle was onder apartheid!
Naomi Klein se navorsing, wat teen die middel van 2007 voltooi

is, bewys dat die hoeveelheid mense in Suid-Afrika wat met min-
der as 1 Amerikaanse dollar per dag (sowat R7-50) moet oorleef,
sedert 1994 van twee miljoen na vier miljoen verdubbel het. Haar
navorsing bewys verder dat die werkloosheidsyfer in Suid-Afrika

in die tien jaar tussen 1992 en 2002 meer as verdubbel het! Sy bere-
ken dié syfer teen middel 2007 op sowat 48 persent. 
Dít in 'n land waar die ANC met elke verkiesing "a better life for

all" belowe...
Klein bereken verder dat die inwoners van plakkerskampe onder

die ANC-regering sedert 1994 met meer as 50 persent gegroei het.
Sy bereken dat sowat 'n kwart van alle inwoners van Suid-Afrika
teen 2006 in "informele" huise sonder lopende water en elektrisiteit
gewoon het.

Hierdie toestande dra natuurlik ook by tot die steeds groeiende
misdaadprobleme van Suid-Afrika. Ironies genoeg sterf daar in die
nuwe Suid-Afrika onder ANC regering jaarliks gemiddeld meer
mense as gevolg van misdaad as wat in die hele era van politieke
oproer tussen 1976 en 1992 gesterf het! Sedert Mandela die land in
1994 oorgeneem het, het die spiraal van misdaad ten 'n duiseling-
wekkende tempo begin uitkring. Ver oor 'n honderdduisend mense
is sedert 1994 in Suid-Afrika vermoor. Dit beteken dat die vermo-
ordes in hierdie land sedert 1994 'n rugbystadion soos Ellispark
meer as twee keer stampvol kan maak!
By die geweldsmisdaad kan natuurlik ook ander eskalerende mis-

daad soos bedrog en korrupsie gevoeg word. Suid-Afrika word
byna jaarliks hoër en hoër gegradeer op wêreldranglyste vir mis-
daad soos korrupsie.  

Hierdie agteruitgang op ekonomiese- en veiligheidgebied het nie
begin in die Mbeki-era nie. Dit het reeds begin onder die regering
van Nelson Mandela in 1994. Maar toe "Madiba" 90 word, hou die
media hom voor as 'n "ikoon" en hy word openlik opgehemel as die
"grootste staatsman van sy tyd"!

Swart Amerikaner getuig teen Mandela 

Nie almal in die wêreld is onnosel genoeg om die leuen rondom die
"ikoon" Nelson Mandela te glo nie.  Daar is tog ook diegene wat
deur die skynbeeld kan sien wat die media van Nelson Mandela
geskep het. Ter wille van perspektief kan 'n mens hierdie artikel af-
sluit met die opinie van 'n Swart Amerikaner wat nie gevang is deur
die mediahisterie oor Nelson Mandela nie. Luister net wat skryf
Emanuel McLittle, 'n Swart Amerikaanse sielkundige, onlangs in 'n
artikel oor Mandela: "Mandela's impact on the rest of the world is
psychological and works like a silent weapon. When Mandela
speaks, as he did in the past, when he accused America of 'intro-
ducing chaos in international affairs,' it is a strategic chess move.
With little to no experience in politics, except the killing of whites
and rival Zulu tribesmen, Mandela has no legitimate claim to great-
ness. There are no intelligent papers penned by Mandela. Others
wrote all the speeches he delivered. His thoughts belong to others.
He solved none of South Africa's internal problems. He is of aver-
age intelligence and has no money other then what was given to him
for his role in South Africa's fall. So, how did he become a hero? …
Like billions of his soul brothers, Mandela is incapable of creating
and building anything. His type waits for others to create and build.
Then they infiltrate and take over. Mandela presided over great
wealth earned by others and still he left South Africa in chaos. He
helped to reduce a wealthy nation to near poverty status."
So, daar het ons nou 'n ander prentjie van die "groot versoener van

die reënboognasie."  Die ironie van die mite oor Mandela as "ver-
soener" is dat rasseverhoudinge in Suid-Afrika vandag slegter daar-
aan toe is as ooit in die geskiedenis van Suid-Afrika. Die beste ma-
nier om Mandela se optrede as "versoener" op te som is die voorbeeld
van Andrew Babiele, die Swart skoolseun van Vryburg wat 'n paar
jaar gelede tronk toe getuur is op aanklag van poging tot moord,
nadat hy 'n Blanke seun op die skoolterrein met 'n skêr aangeval het.
Wat doen Mandela? Hy steur hom min aan die rasseverhoudinge by
die Hoërskool Vryburg. Nee, hy skenk R20 000 aan Babiele om vir
sy "studies" in die tronk te betaal...                                              
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Die Afrikanervolk se oorwinning by die stembus in 1948 was die
klimaks van 'n proses van selfopheffing oor 46 jaar ná die oorlog
van 1899-1902. Teen die einde van die Tweede Vryheidsoorlog, in
Mei 1902, was basies alles wat die volk oor sowat 60 jaar sedert die
Groot Trek opgebou het, vernietig 

Die volk self was verdeel in verskillende faksies. Die verraaiers,
joiners en vredepraters het byna niks in gemeen gehad met die
Bittereinders nie. Eersgenoemde groep was gereed en bereid om
deel te word van 'n verengelsde samelewing.

Om alles te kroon het daar spoedig 'n nuwe faksie ontstaan van
manne wat die ideale van vryheid en onafhanklikheid van die
Bittereinders versaak het binne 'n enkele dekade na die oorlog. Die
leiers onder hierdie groep was manne soos genls. Botha en Smuts,
ironies genoeg twee van die groot Boerehelde onder die Bittereinders. 
Uiteraard kon nie een van hierdie groepe wat bereid was om onder

Britse gesag 'n nuwe land en 'n nuwe volk te bou die nasionalistiese
stryd van die Afrikaner voortsit nie. Danksy die leierskap en visie
van een van die Bittereinders uit die Vrystaat, genl. JBM Hertzog,
is die vlam van Afrikanernasionalisme egter lewend gehou en die
stryd is voortgesit. Saam met Hertzog het 'n man soos dr. DF Malan
ook die hele pad gestap en uiteindelik was hy die man wat die
belangrikste skakel geword het tussen die Bittereinders van die oor-
log en die Republikeine soos Strijdom en Verwoerd.

Nasionale Party gestig

Hertzog het veral die taalstryd gebruik om die Britsgesinde leiers
van die Unie van Suid-Afrika die stryd aan te sê. In 1914 stig
Hertzog die Nasionale Party te midde van 'n nuwe bewuswording
van die Afrikaners oor hul identiteit en hul ideale. Botha en Smuts
se besluit om die Britte te steun in hul deelname aan die Eerste
Wêreldoorlog teen Duitsland, het die Afrikanergemeenskap in
daardie jaar in twee geskeur. Afrikaners het voor 'n keuse te staan
gekom. Vir nasionalisties-gesinde Afrikaners was die keuse mak-
lik. Hulle sou nooit kon kies om saam met Brittanje aan 'n oorlog
deel te neem teen Duitsland, wat vir die Afrikaner nog altyd 'n
bondgenoot was nie. 
Die rebellie van 1914 was 'n waterskeiding vir die Afrikanervolk.

Skielik was Afrikaners, wat 'n bietjie meer as tien jaar tevore nog
saam teen die Engelse geveg het, bereid om die wapen op te neem
teen mekaar oor die beginselkwessie van deelname aan die oorlog.
Na die gebeure van 1914 was die skeidslyne weer duidelik getrek in

Suid-Afrika. Nie net kon Afrikanernasionaliste hulle nie vereenselwig
met die Engelse deel van die bevolking nie, maar die gaping tussen
die Afrikaanssprekende ondersteuners van Botha en Smuts en die
Afrikanernasionaliste het ook byna onoorbrugbaar geword.
Nasionalisme onder Afrikaners het sterker en sterker gegroei, soos

wat die Afrikaner weer begin belangstel het in landsake, nadat baie
Afrikaners vir 'n dekade lank tot 'n groot mate apaties gestaan het
teen die politiek in die tydperk wat die volk weer hul voete moes
vind ná die oorlog. 

Skielik het die Afrikaners se onafhanklikheidsdrang weer opge-
vlam. Daar was byvoorbeeld die aandrang dat die Unie van Suid-
Afrika sy eie vlag moes kry, terwyl die taalstryd al hoe feller ge-
word het. Afrikanernasionaliste was met niks minder tevrede as dat
hul taal ten minste gelyke status met Engels moes geniet in die Unie
van Suid-Afrika nie.
Dit was in hierdie onstuimige tyd, kort na die Rebellie van 1914,

dat dr. DF Malan by die Afrikanerpolitiek betrokke geraak het. Tot

op daardie stadium was Malan 'n predikant in die NG Kerk en hy
was gesetel op Graaff Reinet. 

Malan se betrokkenheid by die politiek het inderdaad ook begin
by die taalstryd. Ná die oorlog het Afrikaans, as ontwikkelende
nuwe taal, 'n taai stryd gevoer teen Engels en in sommige gevalle
ook teen Hollands, wat in baie gevalle nog gebruik is. Malan was
in 1906 een van die stigters van die Afrikaanse Taalvereniging, 'n
organisasie wat homself  toegespits het op die stryd om die nuwe
taal oral in die samelewing te vestig en te sorg dat dié taal tot sy reg
kom in die Suid-Afrikaanse samelewing.
Na die stigting van die Nasionale Party in 1914, het Hertzog en sy

raadgewers gou besef dat die NP 'n mondstuk sal moet kry as hulle
wil kompeteer met die opposisie ten opsigte van die uitdra van hul
boodskap na die publiek. In 1915 stig hulle toe Die Burger en oor-
reed dr. Malan om die bediening te verlaat en die eerste redakteur
van dié koerant te word.

Die onstuimige jare

Die 34 jaar tussen 1914 en 1948 sal sekerlik altyd gekenmerk word
as een van die onstuimigste tye in die geskiedenis van die bin-
nelandse Blanke politiek in Suid-Afrika.

Weens die grootskaalse verstedeliking van die Afrikaner, wat
genoodsaak was om in die stede werk te gaan soek, het die profiel
van die Afrikaner ook vinnig verander. Die Afrikaner was nou nie
meer hoofsaaklik 'n landelike mens wat sy bestaan uit die landbou
en verwante bedrywe gemaak het nie. Die Afrikaner het ook nou 'n
blouboordjie werker in die myne en fabrieke geword in 'n tyd van
snelle industriële ontwikkeling in Suid-Afrika.
Hierdie feit het van die Afrikaner uiteraard ook 'n belangrike nuwe

politiek faktor gemaak. Een van die groot faktore wat gelei het tot
die NPvan Hertzog se eerste oorname van die regering in 1924 was
die politieke ontwaking van die Afrikanerwerker en die gepaard-
gaande groot werkersopstand en staking van 1922. Hierdie opstand
het gevolg nadat dit bekend geword het dat die mynbase Blanke
werkers met Swart en Chinese arbeid wou vervang om koste te
spaar. Die opstand was gewelddadig en die regering van genl. Jan
Smuts, wat intussen as Eerste Minister oorgeneem het na die dood
van Botha in 1919, het die volle mag van hul Weermag en
Polisiemag gebruik om op te tree.

Die bloedvergieting en die Smutsregering se beskerming van die
belange van die geldmag het die geleentheid vir Hertzog se NP
geskep om 'n ooreenkoms met die Arbeidersparty van kol. FHP
Cresswell aan te gaan.  Op 17 Junie 1924 wen die NP en hul nuwe
alliansievennote die verkiesing teen Smuts se Suid-Afrikaanse
Party. Hertzog word die nuwe Eerste Minister van Suid-Afrika,
maar hy moes volgens sy ooreenkoms twee van die Arbeidersparty
se manne in sy kabinet insluit. So het dit gekom dat kol Cresswell
en Thomas Boydell deel word van Hertzog se eerste kabinet in
1924. Dr. DF Malan is aangestel as Minister van Binnelandse Sake,
Onderwys en Gesondheid, 'n pos wat hy beklee het tot by die skeur-
ing van die party in 1934.

Die smelting en daarna

Skaars 10 jaar na die NP se oorwinning in 1924 skeur die NP toe
Hertzog en Smuts bymekaarkom in die Verenigde Party, nadat
hulle besluit om die NP en die SAP saam te smelt. 
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Aanvanklik wou DF Malan nie die NP skeur
nie. Hy het 'n verklaring uitgereik dat hy en sy
ondersteuners in die NP in die party sal bly,
solank as wat Hertzog nie sal toelaat dat die
beginsels van Afrikanernasionalisme versaak
sal word in die nuwe Verenigde Party nie.

Kort voor lank het die situasie egter onhoud-
baar geword vir Malan en sy ondersteuners,
waaronder 19 parlementslede, en hulle het in
daardie selfde jaar, 1934, nog die Gesuiwerde
Nasionale Party gestig. Ná die algemene ver-
kiesing van 1934, wat deur Hertzog en Smuts se
nuwe Verenigde Party gewen is, het die Gesui-
werde Nasionale Party van Malan die ampte-
like opposisie in die parlement geword.
Skaars vyf jaar na die samesmelting van Smuts

en Hertzog se partye het die Tweede Wêreld-
oorlog in 1939 uitgebreek. Hierdie onvoorsiene
omwenteling in wêreldgebeure het ook groot
omwentelinge in die Afrikanerpolitiek beteken.
Dit het spanning in die VP gebring, omdat Hertzog neutraal wou
bly oor die oorlog, terwyl Smuts daarop aangedring het dat die VP
Brittanje moes steun.

Hertzog het weggebreek van die VP en 'n nuwe party, die Volks-
party, gestig. Hy het byna onmiddellik met Malan en die Gesuiwer-
de NP begin onderhandel om hom en sy ondersteuners weer met
Afrikanernasionaliste in Malan se party te verenig. Só het die Her-
enigde Nasionale Party (HNP) tot stand gekom. Aanvanklik was
hulle bekend as die Herenigde Nasionale Party of Volksparty (HNP
of V), maar kort voor lank was daar weer probleme en Hertzog is
vort om saam met Klasie Havenga die Afrikanerparty te stig. 
Malan het egter as sterk leier die HNPmet duidelike en vaste begin-

sels in die verkiesing van 1943 ingelei, waar sy party 43 setels ver-
ower het. Hertzog, daarenteen, het geloofwaardigheid verloor en hy
het hom kort na die stigting van die Afrikanerparty uit die politiek
onttrek. Hy het hom op sy plaas in die hoëveld gaan vestig. In No-
vember 1942 is hy in Pretoria op die ouderdom van 76 oorlede.

Die oorwinning

Op 26 Mei 1948 word dr. DF Malan deur die Afrikanervolk beloon
vir sy beginselvastheid en sy konsekwentheid in sy stryd van 33
jaar sedert hy in 1915 tot die politiek toegetree het. Sy party, die
Herenigde Nasionale Party, wen 70 van die 153 setels in die parle-
ment, teenoor die VP van Smuts se 65. Daarby wen Klasie Haven-
ga se Afrikanerparty, wat 'n samewerkingsooreenkoms met Malan
se HNP gehad het, ook 9 setels. Behalwe vir drie onafhanklike
kandidate, was die Arbeidersparty (6) die enigste ander party wat
setels kon wen. Dié party, wat baie interne probleme gehad het
sedert hulle in 1924 saam met Hertzog die verkiesing gewen het,
het daarna nog 10 jaar bestaan, maar teen 1958 het hulle verdwyn
sonder om formeel te ontbind. 

Hierdie oorwinning was die finale triomf van Afrikanernasiona-
lisme. Hierna was die NP (soos die party later weer herdoop is) vir
46 jaar aan bewind. Die eerste 18 jaar daarvan was onder die lei-
ding van Malan, adv. JG Strijdom en later dr. HF Verwoerd. In die
tydperk van hierdie drie groot leiers is Suid-Afrika gevestig as Afri-
kanerrepubliek en het die land tot groot hoogtes uitgestyg. 

Eers ná die verraad van John Vorster in die laat sestigerjare, het
die NP se kreeftegang begin, totdat dié party onlangs deur die poli-
tieke karikatuur, Martiens van Schalkwyk, ontbind is.

Opsomming van Malan se aandeel in die stryd

Dr. DF Malan se aandeel om die stryd van Afrikanernasionalisme
lewend en suiwer te hou, word soms nie ten volle erken nie. Sy

naam word soms net in die verbygaan genoem as
'n skakel tussen die era van groter leiers soos
Paul Kruger en Hendrik Verwoerd.

Die rol wat Malan egter vir meer as 30 jaar as
volksleier gespeel het, was deurslaggewend.
Telkens was hy die leiersfiguur wat die suiwer
beginsels van Afrikanernasionalisme moes
beskerm, te midde van ernsige aanslae daarteen.
Sy rol in die vestiging van Die Burger as 'n dag-
blad wat Afrikaners in die Kaap kon bedien en
wat die boodskap van die Nasionale Party kon
uitdra, was enorm. Kommunikasie tussen party
en ondersteuner en veral propaganda vir die ide-
ale van die party is van lewensbelang vir enige
politieke party of volksbeweging. 

Sy volgende groot taak was sy deurslag-
gewende rol in die skepping van 'n eie vlag vir
Suid-Afrika, nadat Afrikaners die beheer van
die regering van die Unie van Suid-Afrika in
1924 oorgeneem het. Die totstandkoming van

die Unievlag in 1928 was 'n baie belangrike baken in die ontwik-
keling van die stryd van Afrikaner-nasionalisme. Dit het gebeur
nadat Malan, as Minister van Binnelandse Sake, reeds in 1925 wet-
gewing in die parlement ter tafel gelê het, waardeur besluit is om 'n
eie vlag vir die Unie te skep.
Malan wou bittergraag 'n "skoon" vlag gehad het, maar Hertzog het

uiteindelik met Smuts 'n kompromie aangegaan om die Union Jack
saam met die twee Boererepublieke se vlae in die middel van die
oranje, wit en blou bane van die Prinsevlag in te bring. Die belang-
rikheid van Malan se rol lê egter in die feit dat hy die inisiatief ge-
neem het om aan die Unie van Suid-Afrika, wat op daardie stadium
deur Afrikaners regeer is, 'n eie vlag te gee en dat daar wegbeweeg
kon word van die Union Jack van Brittanje as amptelike vlag. 
Saam met ander ontwikkelings in daardie tyd, was die vlagkwes-

sie een van die groot faktore wat Afrikanernasionalisme sou laat
ontwaak en Afrikaners weer bewus sou maak van hul eie identiteit
en hul behoefte om vry en onafhanklik te wees.

Ná die vlagstryd het twee ander belangrike gebeure gevolg wat
bygedra het tot die ontwaking van Afrikanernasionalisme en die
uiteindelike oorwinning van Malan by die stembus in 1948. Dit
was eerstens die 100-jarige herdenking van die Groot Trek in 1938.
Die tweede gebeurtenis was die uitbreek van die Tweede Wêreld-
oorlog in 1939. Baie Afrikaners wat in daardie tyd geleef het, het
nog die Tweede Vryheidsoorlog én die Eerste Wêreldoorlog met
die gepaardgaande Rebellie van 1914 beleef. Hulle sou dus baie
sterk gevoelens hê oor steun aan die Britte in die oorlog teen
Duitsland. 

Uiteindelik was DF Malan die man wat as katalisator gedien het
om sy volk getrou te hou aan hul geskiedenis, hul ras en hul ge-
loof -- die drie kernboustene van Afrikanernasionalisme. Sonder
hom kon die Afrikaner maklik in die onstuimige jare tussen 1914 en
1948 sy aard en karakter verloor het. Hy was die man wat beskou
kan word as die vader van die moderne Afrikanernasionalis se
lewens- en wêreldbeskouing en sy leuse van Glo in jou God, glo in
jou volk, en glo in jouself sal nog lank in die geledere van Afrika-
nernasionaliste weerklank vind.

Mag ons in ons tyd die krag en genade vind om die goue draad
van Afrikanernasionalisme, wat van die Voortrekkers, verby Paul
Kruger en deur DF Malan, JG Strijdom en HF Verwoerd tot by
Jaap Marais deurgetrek is, in ons tyd lewend te hou. Mag ons, soos
DF Malan dit vir meer as 30 jaar gedoen het, met vaste beginsels
en konsekwente optrede daartoe bydra dat ons volk sy selfrespek
kan behou, sodat ons en ons nageslag weer die oorwinning sal kan
smaak wat Malan aan die einde van sy lewe kon smaak.         
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Koos Venter (Voorsitter)             - Tel 083 465 8300
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
Carel van der Grijp (Addisionele lid) - Tel 072 593-0491

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris, Afrikaner Nasionalistiese Beweging

Posbus 293, Ferndale, 2160
e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES
Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB se
bankrekening. Eerste Nasionale Bank 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3
Brandwagtak Bloemfontein  (Takkode 23 05 34)
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VVererwoerddagherdenkingwoerddagherdenking
Aangebied deur die Goudriftak van die ANB
Saterdag 6 September 2008

Watervalgeloftefeesterrein 
Albert’s Farm, Johannesburg

Verrigtigtinge begin om 15:00
Spreker: Mnr. John Stephens

Bring en Braai
(Bring eie koeldrank, eetgerei en stoele)
Vure, koffie en tee sal verskaf word

Navrae: Jannie Brink: (011) 787 7895
Hendrik Mienie: (011) 477 8995

Roetekaart na die terrein beskikbaar.

Kaartjies moet vooraf gekoop word.
Kontak Gerhard van der Grijp - Sel: 082 463 2125 

Faks: 086 609 9845 E-pos: vandergrijp@webmail.co.za

ANB Heldedagviering
11 Oktober 2008
Die herdenking van ons volkshelde

GG ll aa nn ss dd ii nn ee ee
Program:

18:00  Verwelkoming - J Grobler
18:05  Opening  -  G van Deventer
18:10  Voordrag - W van der Grijp
18:20  Toespraak -  K. Venter
18:50  “Ken gij dat volk” gesing deur J du Toit
18:55  Tafelgebed gevolg met voorgereg
19:10  Sang deur M Jansen
19:25  Hoofgereg gevolg met nagereg
20:15  Sang deur J du Toit
20:55  Afsluiting en sing van Die Stem

Kom geniet hierdie spesiale geleentheid  saam met ons en wees
deel van ons geskiedkundige reg om Afrikaner te wees!

Kaartjies te koop teen R80
per volwassene en R40

per skoolkind.

Tyd - 17:30 vir 18:00

Adres:
N.G. Kerksaal 

Henristraat, Eldoraigne
Ou Johannesburgpad: Vanaf Pretoria draai regs in

Saxbyweg en links in Henristraat.




