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Wat is 'n held? 
In die hedendaagse wêreld waarin ons leef word dié vraag al hoe

meer relevant, want dit wil werklik voorkom of die betekenis van
hierdie woord verander het.

Die HAT definieer 'n held as iemand "wat groot dapperheid en
moed aan die dag lê" en ook iemand wat hom "deur grootse dade
en edele eienskappe onderskei".
Het die Afrikanervolk nog helde? Deesdae word daar in sommige

kringe na enige Jan Rap en sy maat as 'n "held" verwys. Akteurs,
sportmanne en selfs politici word as "helde" verhef deur die same-
lewing en die media, sonder dat hulle hoegenaamd vir dié status
kwalifiseer. 
Die helde van die moderne samelewing is inderdaad eerder "sterre",

wat eenvoudig deur die HAT beskryf word as 'n "beroemde persoon". 
Die verskil tussen 'n ware held en 'n ster is natuurlik die feit dat 'n

ster, net soos die hemelliggame wat snags aan die hemelruim hang,
vandag nog helder kan skyn en deur almal bewonder word, maar
net môre kan daardie ster verskiet en heeltemal uitbrand.  Menslike
sterre is persone wat om een of ander rede beroemdheid verwerf,
sonder dat hulle noodwendig navolgenswaardige of gerespekteerde
karakters is.
Ware helde is egter, soos die definisie inderdaad aandui, die dap-

peres, diegene met moed, die edeles en diegene wat weens hul
grootse dade onthou word.
Binne die konteks van die stryd om die vryheid van die Afrikaner-

volk en die stryd van Afrikanernasionalisme het daar in ons volk se
geskiedenis verskeie helde op die voorgrond getree. Sommige se
profiel is groter as ander en slegs enkeles staan só uit dat ons hulle
op verskeie maniere vereer het.

Onder die voorste vegters vir vryheid en vir die stryd vir Afrika-
nernasionalisme in die tweede helfte van die vorige eeu, staan die
naam van Jacob Albertus (Jaap) Marais soos 'n ligtoring in die ons-
tuimige waters uit. 

Op 2 November vanjaar vier ons die 90ste geboortejaar van
hierdie groot Afrikaner. Hierdie geleentheid bied aan ons die kans
om weer die kollig te laat val op die groot en dapper dade wat van
Jaap Marais die besondere Afrikanerheld gemaak het wat hy is.

Hy was 'n kenner van Afrikanernasionalisme en dié beweging se
voortdurende stryd teen die humanistiese menseregtekultuur van
ons tyd. Een van sy grootste heldedade is die feit dat hy so hard ge-
werk het om al die argumente vir die saak van nasionalisme te boek-
staaf, sodat dit in die toekoms gebruik kan word om die Afrikaner
wakker te skud as die tyd daarvoor aanbreek.

Marais was ook 'n kenner van die internasionale magte wat van
agter die skerms die stryd voer teen nasionalisme, met die uitsluit-
like doel om uiteindelik die wêreld te beheer. Daarby was hy 'n ken-
ner van die aanslag op die Afrikanervolk se geloof en sy stryd teen
die afdwaling van die Afrikanerkerke is ook geboekstaaf.

Niemand het in sy leeftyd die werking en aanslag van die massa-
media op die stryd van nasionalisme beter geken as Jaap Marais nie.
Daarby het hy die invloed van die taalstryd en die aanslag op sektore
soos die landbou en die ekonomie ook verstaan en aangespreek.
Marais is deur sommige as 'n politieke profeet gesien, maar hyself

het soms aangedui dat sy geheim eintlik maklik en eenvoudig was –
hoe verder jy in die geskiedenis kan terugkyk hoe beter word jou
vermoë om die toekoms reg te lees! Dus, kennis is mag en daarvan
het hy in oorvloed gehad.

Sy moed en dapperheid is bewys deur die feit dat hy nooit enige
persoon, ten spyte daarvan of dit 'n president was en of dit iemand
baie naby aan homself was, volgens sy status beoordeel het nie. Vir
hom was dit die dade wat sou tel en in hierdie opsig kan ons dees-
dae nog baie by Marais leer. 
Jaap Marais was nie 'n superster, soos daar al na sommige politici

verwys is, of 'n ikoon nie. Laasgenoemde woord word deesdae ge-
bruik om moderne sterre te beskryf, sonder dat die gebruikers altyd
besef dat dié woord te doen het met afgode uit die verskillende
mitologiese tydperke.

Nee, Jaap Marais was 'n Afrikanerheld in murg en been. Danksy
die nalatenskap van hierdie groot Afrikaner sal ons, as ons getrou
bly aan die suiwer beginsels van Afrikanernasionalisme, altyd ge-
wapen kan wees teen die aanslae van ons vyand wat daarvan droom
om die laaste spoor van dié stryd uit te wis en sodoende ons nage-
slag vir ewig van hul erfenis te vervreem.
Weens die wye spektrum waaroor sy invloed gestrek het, moet dit

dalk weer oorweeg word om jaarliks ’n gedenklesing aan te bied
uit ons eie geledere as die nageslag wat die vlam van nasionalisme
brandend moet hou.
Jaap Marais se insig is nooit gepeil nie en dit verbaas 'n mens soms

dat sommige van sy vooruitsigte en voorspellings nou eers, reeds
meer as 'n dekade na sy dood, bewaarheid word.                      n

JAAP MARAIS, AFRIKANERHELD IN MURG EN BEEN

Jaap Marais, die grootste Afrikanernasionalis van sy
tyd. Hy sou op 2 November vanjaar sy 90ste

geboortedag gevier het.



Is ons regtig álmal één?
Reg onder ons neuse, byna elke dag, vind daar interessante dinge
plaas wat eintlik as wapen in die hand van Afrikanernasionaliste
teen die humanistiese aanslag op ons reg as òf homogene groep
met dieselfde lewens- en wêreldbeskouing òf as volk (as ons een-
dag weer agter die waarheid verenig is) gebruik behoort te word.
Een van die belangrike gebeure rondom die hele sage van die on-

langse konfrontasie tussen die Suid-Afrikaanse Polisie en 'n groep
Xhosa mynwerkers van Lonmin by Marikana naby Rustenburg, is
deur die media net in die verbygaan gemeld. Hier en daar is daar
selfs ligweg gespot met dié belangrike feit, maar niemand kon
sover kom om die volle konsekwensie daarvan te snap nie.
Dit is wyd gerapporteer en eerstehandse getuies is aangehaal dat

die groep myners ten duurste (R1000 elk) betaal het om deur 'n tra-
disionele geneesheer (toordokter) behandel te word, voordat hulle
die polisie sou konfronteer. Daar is vertel hoe hulle op hul rug stuk-
kend gesny is en hoe daar 'n swart salf in die wonde gesmeer is om
hul vir die konfrontasie voor te berei. Hulle is ook 'n bruin vloeistof
gegee om te drink. 
Die mynwerkers wat aan hierdie ritueel deelgeneem het, was vas

oortuig dat hulle "onsigbaar" en "onoorwinlik" sou wees in hul
komende konfrontasie met die polisie. Helaas, 35 van hulle is later
afgemaai en nog sowat 80 is ernstig beseer. En niemand het ooit
weer gerapporteer wat van die toordokter en sy sak vol geld ge-
word het nie...

Hierdie gebeure sluit aan by ander onlangse voorbeelde wat be-
wys dat miljoene Swart Suid-Afrikaners steeds baie nou verbind is
met hul tradisionele godsdiens.

Sowat 'n jaar gelede (Oktober 2011) het 'n tornado die gemeen-
skap van Duduza, 'n Swart lokasie buite Nigel aan die Oos-Rand
getref. Swart huiswerkers is in die media aangehaal, waar hulle aan
hul werkgewers vertel het dat die "groot waterslang" in die dorp se
dam kwaad geword het vir iemand en dat hy agter die hele ramp
sit! Later is daar selfs 'n "kundige" oor die Swart kultuur in die
media aangehaal, wat erken het dat die geloof in "watergeeste" en
veral slange wat agter sulke natuurrampe sit, steeds wyd voorkom. 
Selfs Swartes met Westerse geleerdheid wat in professionele be-
roepe staan, glo ook nog aan dié mites uit hul tradisionele geloof.
Daar gaan byna nie 'n week verby waarin Swart koerante soos die
Daily Sun en Sowetan nie berigte publiseer oor Swartes wat glo
deur die berugte Tokolosh of ander geeste gepla word nie.

Dit bring ons by die nommer-een propaganda in die nuwe Suid-

Afrika, waar die media, die staat en selfs die kerke almal saam een

deuntjie probeer sing. Hulle wil die Blanke in die algemeen en die

Afrikaner in besonder met alle mag laat glo dat ons almal eintlik

maar dieselfde is. Eenheid is in, verskille is uit. Daar mag nie meer

op wesenlike verskille tussen mense ag geslaan word nie. Dan

hoor 'n mens van groot projekte en die leuses van instansies wat

met woorde soos Simunye (Zulu vir "ons is almal een") ingekleur

word, of die ANC-stadsraad in Pretoria wat op 'n stadium die leuse

van die nuwe Tshwane-‘stat’as "we are all the same" gebruik het!

Die tyd vir emosionele speletjies is verby. Dis tyd dat Afrikaners

vir hulself eerlik moet vra hoe lank hulle nog met hierdie tipe goed-

koop propaganda van die vyand geïntimideer wil word. Die suk-

ses van apartheid was juis die feit dat mense op grond van hul ver-

skille uitmekaar gehou is op dié vlakke van die samelewing waar

hul lewens- en wêreldbeskouing kon bots! 

Die alternatief daarop is 'n miserabele leuen wat besig is om skou-
spelagtig in ons land te misluk. Waarom sou ons langer so voort-
ploeter of ons aan die neus laat lei deur mense met ongegronde
emosionele argumente?

Plundering van ons rykdom

In die goeie ou dae, toe die Afrikaner nog sy eie land regeer het en
ons probeer het om ons kinders teen die gevare wat ons volk be-
dreig het te beskerm, is Afrikanernasionaliste gereeld uitgelag as
ons daarop gewys het dat die vyand inderdaad eintlik agter ons
land se rykdomme aan is.
Die liberale media sou dan as teenargument die bestaan van "die

geldmag" of wêreldmagte wat saamwerk om 'n nuwe orde te skep
en alle rykdomme van die wêreld in te palm met 'n gespot as
bogstories probeer afmaak.
Afrika se geskiedenis is egter deurtrek van hierdie storie – sodra

die sogenaamde "vryheid" van die Swart volke bewerkstellig is,
het die korrupsie en die plundering begin. Al die mooi beloftes van
geregtigheid vir die "mense" wat as stemvee gebruik word om die
elite groepie soustreinryers in beheer te hou realiseer natuurlik
nooit. Die belangrike punt wat hier gemaak moet word, is dat die
geldmagnate hierdie plunderaars ondersteun het en hul opbrengs
aangekoop het.
Suid-Afrika is skynbaar geen uitsondering op die reël ten opsigte

van die tendense van Afrika nie. Nou, ná byna twee dekades van
beheer deur 'n Swart kommunistiese regime in ons land, word die
skrikwekkende realiteit van die plundering van ons land daagliks
duideliker. Aanvanklik het hulle daarmee weggekom, maar na
mate die nuwe vet katte se vyande al hoe meer word, is daar ook
al hoe meer fluitjieblasers wat die roekelose wanbestuur van ons
natuurlike hulpbronne aan die groot klok begin hang.
Grond wat al dekades lank keurgrond vir die landboubedryf was,

word deesdae ook in die plunderveldtog van die nuwe elite omge-
dolwe op soek na vinnige rykdom. Die effek hiervan op ons land-
boubedryf sal egter ongelukkig eers met skok besef word die dag
as die kosrakke in die supermarkte leeg begin word. Asof dit nie
erg genoeg is dat boere van hul plase gedryf word deur misdaad,
aanvalle en onteiening ter wille van die vervreemding van die Afri-
kaner van sy grond nie.
Seker die grootste aspek van die dreigende krisis wat veroorsaak

word deur die roekelose wyse waarop mynbou deesdae onbeheersd
toegelaat word om uit te brei, is die wyse waarop Suid-Afrika se
grootste natuurlike hulpbron bedreig word.

Suid-Afrika is 'n waterarm land. Juis om hierdie rede moes die
regering dekades lank al baie streng waak oor die wyse waarop ny-
werhede en die mynboumaatskappye met waterbronne omgaan.
Hierdie saak het egter blykbaar die afgelope twee dekades heel-
temal buite beheer geraak.

Duisende hektaar natuurlike vleilande word jaarliks vernietig
deur onwettige of onverantwoordelike mynbedrywighede. Vlei-
lande word beskou as die natuur se manier om water te suiwer en
hoe meer daarvan behoue bly en bewaar word, hoe beter vir die
hele ekologiese stelsel. Maar net soos in die geval van myne wat
nie verantwoordelik gehou word vir suur mynwater wat onder-
grondse waterbronne besoedel nie, net so vee die regime hulle blyk-
baar af aan die krete van hulle wat die stryd voer teen roekelose
mynbedrywighede ten koste van die natuurlike ekosisteem.
Voeg hierby die feit dat riviere en damme wat veronderstel is om

Suid-Afrika se dorpe en stede van vars drinkwater te voorsien
gereeld besoedel word weens onbeheersde verstedeliking en
"informele" nedersettings, en dit word duidelik waarom al hoe
meer natuur-aktiviste oortuig is dat die oorloë van die toekoms nie
sal gaan oor grond, landsgrense of godsdiens nie, maar oor die
beskikbaarheid van drinkwater.                                                n
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In die artikel "Kerk in SA tot gebed opgeroep" in die Juig! van Mei
2012 laat ene S Kloppers vele vrae ontstaan oor wie die kwessie
van 'skuld' moet dra vir die uitbreek van die Tweede Vryheidsoor-
log. Dit wil lyk of hy 'n gewigtige saak wil verskraal tot die invloed
en besluite van twee persone. Dit is daarom  nodig dat daar duide-
like onderskeid getref word tussen twee uiteenlopende politieke
sienings en twee uiteenlopende persoonlikhede. 

Die Engelse Sir B D'Urban beskryf die Afrikaner in 1837 as: "A
brave, patient, industrious, orderly, and religious, people, the defen-
ders, and the tax contributers of the country" En mnr. Chamberlaine
in 1881: "The Boers are not naturally a warlike race: they are a
homely industrious nation of farmers, living of the produce of the
soil; they are animated by a deep and somewhat stern religious sen-
timent, and they inherit from their ancestors......the unconquerable
love of freedom and liberty." 
In so 'n volk word Paul Kruger groot. Sy vormingsjare neem hy deel

aan die Groot Trek en beleef die verskriklike moorde by Moord-
krans en Weenen; die dapperheid  van die Boere wat Godvertrouend
by Vegkop en Bloedrivier die Zoeloemagte verslaan het, die vesti-
ging in Transvaal, die lyde vanweë siektes, die kerklike stryd, die be-
sef dat die Engelsman nie betroubaar was nie en dat geleerdheid geen
waarborg vir wysheid is nie.

In die stryd om onafhanklikheid en volksontwikkeling het Paul
Kruger ons Josua geword. Daarom het sy mense hom lief gehad en
gevrees. In sy worsteling om sy land se eenheid en die volkseie teen
vreemde indringing te bewaar het hy die mees indrukwekkende
figuur in die ekonomiese en politieke wêreld geword.

Van Persoonlike ambisie was daar geen spoor by hom nie, slegs
innerlike oortuiging dat hy op die roepstem van die volk gehoor
moet gee, besiel met die Gereformeerde Calvinistiese godsdiensbe-
skouing. Sy gevoel van minderwaardigheid en onbekwaamheid het
egter in 'n groot mate verdwyn en die Paul Kruger van 1881 was in
meer as een opsig 'n ander mens as die van 1877.

SJ du Toit as medewerker van die Patriot het volle steun aan
Transvaal geskenk. Na Brittanje se eerste poging om Transvaal in
besit te neem was die Patriot, uitgegee deur die GRA (gestig in
1875), vuurwarm patrioties vir die Transvaal en teen die anneksa-
sie. Die Paarlse manne het die Transvalers van kragtige raad bedien.
Ds Du Toit was nie 'n onbekende in Transvaal nie. Reeds in 1873 het
hy die Republiek besoek en kennis gemaak met Kruger wat net
soos hy 'n teenstander  van President Burgers was. So het gemeen-
skaplike godsdienstige en politieke motiewe hulle saamgebring.

Paul Kruger se besluite was goed deurdag en gevestig in sy ver-
moë om die Britse arrogansie te deurgrond. Ds. SJ du Toit het egter
nog nooit die aggressie en jingoïsme van Engeland aan sy lyf ge-
voel nie. 

In die herwonne Republiek het baie heropbou werk gewag. Een
daarvan was die onderwys. Dit was Paul Kruger se vaste oortui-
ging dat die behartiging van die onderwys van die jeug die taak van
die kerk en nie van die staat was nie. Ds Du Toit was hoogaange-
skrewe by Paul Kruger. Hy het dus dadelik ds Du Toit vir die pos
van Superintendent van Onderwys benoem.

Ds Du Toit het egter ook politieke aspirasies gehad. By sy aan-
koms in Pretoria moes hy agterkom dat hy geen lid van die regering
was nie maar 'n gewone besoldigde amptenaar. Vir die jong Du Toit
was dit ondraaglik. Hy het sy kans om 'n invloed op die politieke
verloop uit te oefen sien verlore gaan in die dryfsand van inspek-

teurwerk van skole.
Kort na sy aankoms word hy ingespan om die deputasie na Enge-

land mee te maak om die gehate Artikel 4 ongedaan te probeer
maak. Omdat die politieke klimaat in Engeland daartoe gunstig
was (die Engelse liberale politiek wou setels wen) gedra die Engel-
se Lord Derby hom  heel toegeeflik. Die deputasie begewe hom
daarvandaan na Nederland, waar Paul Kruger 'n maatskappy vind
om die spoorlyn te kom bou en 'n waardevolle aanwins vir die Re-
publiek bekom in die aanstelling van dr Leyds  as staatsekretaris.
In die helde-ontvangs wat die Boere van Transvaal nou te beurt val

merk ons ook die verskil tussen die twee groot manne. Die gewel-
dige ontvangs wat hulle ervaar het, het Paul Kruger op 'n keer laat
uitroep: “Vriende! Julle moet ons nie verafgod nie!” In Frankryk was
dit veel eerder SJ du Toit wat die Franse beïndruk het met sy welspre-
kendheid. In sowel sy voordrag as sy voorkoms was hy vir die Franse
'n aantreklike persoon en sy toespraak is met luide applous begroet. 
Terug by die huis, terug na die aarde. Aan die wesgrens vind daar

'n geskil tussen swart kapteins plaas. Die uitkoms hiervan is twee
Republieke, Goosen en Stellaland, wat hulle onder die beskerming
van die ZAR wil stel. S J Du Toit word as Spesiale Kommissaris
gestuur. Hy neem die baie onnadenkende stap om  die Vierkleur in
Stellaland en Goosen te hys. Dit bring die Engelse in beroering.
Rhodes is seker dat Paul Kruger 'n plan het om Transvaal na die
Westekant uit te brei, en wat sou dan word van sy plan om Trans-
vaal te omsingel? Hy bly nietemin op die agtergrond en laat al die
aggressie oor aan Warren, die militêre bevelvoerder.
Na dié debakel taan Paul Kruger se vertroue in sy Superintendent

van onderwys en wend hy hom in stede al meer na Leyds. Die
breuk is grotendeels te wyte aan drie grondliggende politieke ver-
skille: die toekenning van konsessies, die daarstelling van die rege-
ringsgesag bo dié van die Geregshof, en die kwessie van die uit-
landers se stemreg. Dit is ook die "sondes" of "onreg" waarvan in
die Juig-artikel gepraat word.

SJ Du Toit glo naamlik sterk aan die onderwerping van die rege-
ring aan die Geregshof. Hy kon nie insien hoe die President soos 'n
vader vir sy volk, die gees van die wet bo die letter wou stel, tot die
volk verstaan wat die wet van hom eis, nie. 

Ook in die konsessie-kwessie was Paul Kruger se besluite nou-
keurig oorwoë. Ten einde die Republiek in staat te stel om sonder die
nodige kapitaal sy eie nywerhede op te bou, is konsessies aan perso-
ne of maatskappye toegeken, en plaaslike mededinging tot die min-
imum beperk. Om die gevaar van Britse oorheersing uit te skakel
is noodwendig bitter min konsessies aan Britse onderdane toegeken. 
Dat SJ du Toit se "aantygings", dat Paul Kruger die Engelse toege-

sit het wel deeglik waar was, sien ons in die opmerking van 'n seke-
re liberale Engelse heer in verband met die konsessies : "...the most
effective weapon hitherto employed in combating the British man-
ufacturer."

Eenvoudig gestel: Kruger het gehoop om met sy konsessie poli-
tiek dieselfde te bereik as Chamberlain met sy leuse: Brittanje eer-
ste op die koloniale markte. Juis daarom het hulle in botsing met
mekaar gekom. Die verskil was egter dat Kruger vir sy volk moes
vra wat Chamberlain vir syne kon eis. Die leser moet in gedagte
hou dat Paul Kruger se groot strewe steeds die behoud van sy volk
se onafhanklikheid en vryheid was.
Met die stemreg-wette het Paul Kruger regverdigheid gekombi
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Hoewel ds. SJ du Toit ‘n belangrike rol gespeel het in verskeie ontwikkelings wat ‘n invloed op die uitbouing van die

Afrikanervolk sou hê, was hy as volksleier beslis nie van dieselfde kaliber as pres. Paul Kruger nie. Du Toit het sy

afwykings gehad wat sy status in die geskiedenis ernstig geknou het. RENTIA DE VILLIERS kyk in hierdie artikel

na die verskillende aanslae teenoor die volkslewe van ds. Du Toit en pres. Paul Kruger en verduidelik waarom Du

Toit, in teenstelling met Kruger, aan die einde van sy lewe eintlik los gestaan het van die ideale van sy volk.

(Vervolg op bl. 4)



neer met die volkswil (wat hy as die stem van God beskou het). Die
Uitlanders, hoofsaaklik Engelse fortuinsoekers, van geaardheid mak-
lik om op te sweep en voortdurend ontevrede, was 'n wonderlike mid-
del vir die here Rhodes, Milner en Chamberlain om die Transvaal op
sy knieë te bring... en daarmee die rykdomme van Transvaal in te palm.
In 1890 word 'n Tweede Volksraad naas die Eerste Volksraad inge-

stel. Die Tweede Volksraad moes hoofsaaklik ekonomiese sake
soos mynwese, paaie, pos- en telegraafwese, ens. hanteer. Na 2 jaar
kon die Uitlander hier sy stem uitbring. Na 4 jaar kon hy ook lid
word van die Tweede Volksraad. Om vir die Eerste Volksraad te
stem moes hy nog 14 jaar wag.

Het SJ Du Toit se vriendskap met Rhodes sy insig verdof of het
hy onafhanklikheid onbelangrik geag – hy wat onder die Britse vlag
opgegroei het? Hoe dit ookal sy, die verhouding tussen die Presi-
dent en ds Du Toit vertroebel steeds meer en meer. S J Du Toit hou
hom ook besig met die politieke strewes van die Afrikanerbond as-
ook skryfwerk. "Ongetwyfeld het die laste vir die Superintendent te
swaar geword". 
In 1886, met die ontdekking van goud aan die Rand, het SJ du Toit

saam met vriende uit die Paarl en sy broer JD Du Toit (oom Loko-
motief), die plaas Langlaagte gekoop, en 'n maatskappy met die
naam Eendracht gestig. Toe die Volksraad in 1889 'n besluit  neem
dat geen regeringsamptenaar 'n direkteur mag wees van 'n goud
maatskappy nie,  het ds du Toit al die direkteurskappe bedank en al
sy geld in Eendracht gesit. Hy bedank uit die onderwys en vertrek
op 'n maandelange reis na Europa. Kort voor sy terugkoms kry hy
'n brief waarin hy meegedeel word dat  Eendracht gelikwideer is en
hy alles verloor het. Selfs sy boeke moes hy verkoop om die skulde
te delg.  Dit was 'n swaar slag.
Augustus 1890 bevind hom hom met sy gesin in die Paarl, in 'n agter-

kamertjie in die agterplaas van 'n gehuurde woning. Daar waar hy
8 jaar gelede so 'n groot plek in die samelewing gehad het as predi-
kant en stryder vir die grootste Afrikaanse kultuurbeweging, smaak
hy nou die bittere wete dat sy "kulturele leierskap as't ware saam

met sy politieke reputasie verdwyn" het. 
Hy is ook in onvrede met die NG kerk maar wil nie by die Kerk

van Paul Kruger, die Gereformeerde Kerk aansluit nie. Dit word 'n
groot probleem as sy seun, die latere geliefde Bybelvertaler en Psalm-
berymer, Totius, graag vit predikant wil studeer maar nie kans sien
vir die NG kerk se kweekskool nie. Totius word toegelaat om in
Burgersdorp in te skryf maar dan moet hy lid word van die Gere-
formeerde Kerk. Sy vader waarsku teen die "Kruger-aanbidding"
in die Dopperkerk. Die "sondes wat Du Toit teen Kruger en sy
regering uitgewys het" was maar praat na Rhodes se mond. 

Die mislukte Jameson inval in die begin van 1896 ruk die hele
Suid Afrika wakker. Dit versterk nie net die wantroue by die Repu-
bliek teenoor Engeland nie maar dwing ook die Vrystaat en die
Kaap om standpunt in te neem.

In 1896 skryf Chamberlain aan Paul Kruger "For myself I have
always felt confidence in your magnanimity and your Honour may
rest confident that I will strictly uphold all the obligations of the
London Convention of 1884".  (sic)
Met die Bloemfonteinse Konferensie  verminder Paul Kruger die

stemregtydperk tot 7 jaar. Die  hooghartige Milner eis egter stem-
reg na 5 jaar vir vreemdelinge wat terugwerkend van aard moet
wees. Hy breek die onderhandelinge net daar af en vertrek terug na
die Kaap ,waar hy baie vrolik en opgewek aankom. "Hy het op die
konferensie sy doel bereik en hom in die stemming gevoel van
iemand wat in 'n handelstransaksie 'n groot slag geslaan het".
Paul Kruger, daarenteen, was  baie droefgeestig "In Bloemfontein

het hy byna gedurig trane gestort, omdat dit hom gevoel het of hy
by die geopende graf van sy volk gestaan het."

Op 19 Augustus 1899 verras Paul Kruger die wêreld met die aan-
bieding van vyf jaar terugwerkende stemreg vir die Uitlanders. Daar-
by voeg hy agt nuwe setels aan die Rand en so 'n verteenwoordiging
van die Uitlanders wat nooit onder 'n  kwart van die hele Volksraad
sal val nie. Mits: die inmengery by huishoudelike sake deur Brittanje 
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ophou, die gerusie oor die woord susereiniteit gestaak word en arbi-
trasie sonder vreemde verteenwoordiging alle ander sake beslis. Maar
hy kon maar net sowel niks gedoen het nie. Dadelik begin die Uit-
lander-kommissie met nuwe eise. Chamberlain antwoord ook op
so 'n wyse dat  die punt  eenvoudig net omseil word. Boonop hou
hy aan om druk uit te oefen op 'n manier wat sekerlik moet uitloop
op oorlog. Mens sou nooit sê dat hyself drie jaar tevore erken het: 
"...to go to war with  President Kruger to enforce upon him reforms

in the internal affairs of his State, in which Secretaries of State stan-
ding in their place have repudiated all right of interference, that
would be a course of action which would be immoral." Dit het hom
egter nie gekeer nie.

Inderdaad, soos een Ierse politieke leier dit stel: "Die oorlog wat
sou volg sou die wanskapige en bose maaksel van twee manne
wees: Chamberlain en Milner. Voortgedryf deur ambisie en deur
vrees, vir niks terug gedeins het in hulle ywer om die Britse volk
aan te hits nie, onophoudelike beroepe op die jingo gees, die voor-
hou by elke geleentheid van die spook van Duitse, Franse en Portu-
gese intriges, die onophoudelike toeskryf aan Paul Kruger van die-
selfde begeerte om SA te oorheers as wat hul eie beleid geïnspireer
het. Die pers organe het hul stem gevoeg by die koor van haat vir
die Boere."
Uit die mond van Morley, lid van die opposisie: "Horrible, timer-

ous or flat jingo."
As mens kyk hoe die Engelse opposisie self hul eie nasie se dade

veroordeel en deurgesien het kan mens werklik net kopskud oor SJ
du Toit se ontsettende gebrek aan insig. Hier was dit beslis 'n geval
van Nabot se wingerd en die geniale dominee Du Toit kon dit nie
raaksien nie?

Daarenteen was dr. Leyds, vreemdeling uit Nederland, 'n troue
hulp vir Paul Kruger in hierdie donker tyd. Dr Leyds het die Im-
perialiste deurgesien en hulle het hom daaroor gehaat. Die spreek-
woord lui: As jou vyande jou haat kan jy weet jy is op die regte pad.
Was dit nie vir manne soos Kruger en Leyds nie, was die Boerevolk
lank voor die tweede Vryheidsoorlog reeds opgeëet en ingesluk
deur die Britse Imperialis. 

Sy landgenoot, ds SJ du Toit egter, het die verdraaide denke van
sy Engelse Imperialiste-vriende sy eie gemaak en as hul agent op-
getree. Kort voor die oorlog toe daar nou geen keer meer was nie,
laat S J Du Toit 'n "Afgepersde Getuienis" die lig sien waarin hy
weer hierdie drie sake ophaal en die oorsaak van die oorlog voor
Paul Kruger se deur lê. Dit veroorsaak groot opskudding. 
Soveel so dat sy eie broer, Oom Lokomotief van Patriot-dae, hom

dié harde woorde toevoeg: "...indien het tot oorlog komt.... naar
mijn innige overtuiging,  naast Rhodes, niemand grooter verant-
woordelijkheid zal hebben voor het bloed dat zal vergoten worden
dan ds S J Du Toit". Die laaste bietjie dunk wat die mense van SJ
du Toit gehad het, het verdwyn. 

Nog 'n opposisielid, Henri Labouchére het bietjie later voorspel:
"Niemand sal mislei word deur die bewering dat die oorlog veroor-

saak is deur Kruger se ultimatum nie. Die Britse dreigement om

self 'n ultimatum te stuur, was die werklike oorsaak. Nog erger as

die skandelike oorlog is die skynheilige voorwendsel dat die oorlog

op Engeland afgedwing is deur die begeerte om die Uitlanderregte

te beskerm. Die geskiedenis is vol voorbeelde van Britse jingoïsme

in Suid-Afrika. Hierdie oorlog word gevoer ter wille van miljoenêrs

en om Majuba te wreek. Wie is die leiers van die Uitlanderbewe-

ging? Hier is die name van die ‘fine old Englishman’waarvoor die

Briste Ryk oorlogvoer: Beit, Wernher, Eckstein, Rouilot, Barnato,

Adler, Lowe, Wolff, Goldman, Neumann en Goertz."
Ook het SJ du Toit die skuld vir die oorlog aan 'n hopeloos ver-

keerde deur gelê. Paul Kruger was hoegenaamd nie die oorsaak van
die dood van al die moeders en kindertjies in die oorlog nie, soos
wat deur S Kloppers en ander geïnsinueer word nie. Inteendeel. Uit

al sy optrede besef mens maar telkens weer hoe hy sy bes gedoen
het om geweld te voorkom. 
Van 19 Augustus tot 11 Oktober het hy gewag op Chamberlain en
saam met pres. Steyn hom versoek om die beloofde nuwe voor-
stelle aan te stuur. In Brittanje is die Genie-troepe selfs op 6 Okto-
ber ingeskeep (drie dae voor die versending van die ultimatum). 

Pres. Kruger se burgers dring by hom aan om op te tree voordat
die situasie hand uitruk, want die Transvaal se moontlikheid op uit-
koms uit 'n lelike knyptang is besig om by die dag drasties te ver-
klein. Dit was 'n droewige dag toe Pres. Kruger uiteindelik genood-
saak is om die gewraakte ultimatum te stuur. 

Toe Totius by die boerekommando aansluit, ontvang hy 'n
telegram van sy pa: "Verlaat onmiddellik die oorlogstoneel. Kom

dadelik huis toe. Groete, jou vader." Daarin kon hy sy vader nie
gehoorsaam nie, hoe pynlik ookal. Soos die seun, so ook die volk.
Teen die einde van die eeu het ds SJ du Toit heeltemal vervreem
gestaan van die wat hy kon gedien het.
Maar in die Britse Parlement heers vreugde. Chamberlain roep uit:

"They did it!" en sy kollega Landsdowne klop hom op die skouer:
"Ek dink nie Kruger kon ons kaarte beter gespeel het nie... my sol-

date is in die wolke."

Hulle planne kon nie beter uitgewerk het nie.
Daarom is hierdie artikel van S Kloppers een van die skreiendste

voorbeelde van die toestand waarin ons volk tans verkeer: ons gee
aan die slagoffer die skuld vir dit wat die booswig aan hom doen.
Ons helde word beskuldig van die moord op hul eie vroue en kin-
ders, terwyl die skuldiges nie eers genoem word nie.  Asof dit nie
erg genoeg is nie moet die nageslag gebring word tot 'n skuldbely-
denis oor hulle voorgeslagte se heldedade!
Wat 'n skande! Wat 'n droefheid...
Dit was SJ du Toit wat voorspel het dat die oorlog sou eindig "in

'n absolute ramp." Dit was oënskynlik waar, maar alhoewel die
Boere die oorlog, na onbeskryflike lyding verloor het, het hulle die
stryd gewen. Hul eer en selfrespek het hulle behou.  Hierdie oorlog
was geboortepyne van 'n nuwe volk!

Daarom die verskynsel van "terrible laughter" wat Emily Hob-
house oral opgemerk het: "...the Boers say little and only laugh...

There is getting to be something quite terrible to me in this laugh of

the Boers which meets me everywhere. It is not all humour, nor all

bitter, though partly both; it is more like the laughter of despair. We

sit in a row by these stable walls and discuss every project possible

and impossible, and then we laugh. Now and again the tears come

into the men's eyes, but never into the women's except when they

speak of children lost in the camps."

Skuldbelydenis?  Hoe kan mense soos Kloppers bespiegel oor die
sogenaamde uitbly van 'n skuldbelydenis by dié wat so hard pro-
beer het om oorlog te vermy en so daaronder gely het? Aan óns is
'n skuldbelydenis verskuldig. Maar die Afrikaner het dit ook nooit
verwag nie. Hy het dit nie nodig gehad om op te staan uit die as nie.
Met sy oë op die Here gerig het hy toe reeds die Republiek van
Suid-Afrika sien kom.

Maar hier word van skuldbelydenis gepraat omdat die laaste
greintjie van die Afrikaner se selfrespek nog uitgewis moet word.
Hoe? Deur hom te oortuig dat vredevolle oorgawe aan die vyandi-
ge mag ewige materiële voorspoed sal bring. Die kerk moet daar-
mee saamhelp. 

Ons sien reeds in die 'vredevolle oorgawe' van FW de Klerk, 'n
daad van die grootste verraad. Die kerk se medewerking in hierdie
verraad word self deur die skrywer bevestig. Wat was die gevolg
sover? Materiële voorspoed? Allesbehalwe. Elke dag moet die volk
deur middel van artikels soos hierdie weerhou word van die bittere
waarheid: Vreedsame Oorgawe lei tot Totale Uitwissing. 
Moet ons volk eindig in ongure, roemlose vergetelheid?        n
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Sedert die dag toe regter Hilary Squires in Junie 2005 in die hof-

saak waarin die Indiër sakeman, Schabir Shaik, aan bedrog en kor-

rupsie skuldig bevind is, in sy uitspraak bekend gemaak het dat

Shaik en Jacob Zuma 'n "algemeen korrupte" verhouding gehad

het, het die politiek in Suid-Afrika drasties begin verander.

Ná elf jaar waarin hulle hulself met genoeg leedvermaak en in oor-

daad op elke moontlike manier as Suid-Afrika se nuwe regeerders

ingewurm en gevestig het, was die ANC se wittebrood finaal verby.

Tot op daardie stadium kon die ANC nog voorgee om 'n verenigde

front teen hul vyande buite die party te wees. Daar was hier en daar

'n onderonsie en veral Thabo Mbeki se manier om sy eie posisie te

verstewig was soms verantwoordelik vir 'n bietjie onmin, maar oor

die algemeen was die ANC nog 'n magtige front.

Die soustrein was boonop goed vir hulle en almal kon in oordaad

skep.   

Sedert die Shaik-hofsaak het broeiende onrus binne die party en

sy alliansievennote, wat tot op daardie stadium nog goed onderdruk

en uit die openbare oog gehou kon word, egter skielik na die opper-

vlak begin opstoot en binne ses maande het dit begin oorkook.

Mbeki dank Zuma af

Thabo Mbeki is 'n jaar voor die uitspraak in die Shaik-saak ná die
algemene verkiesing van 2004 vir sy tweede termyn as president van
die land verkies. Zuma was sy adjunk, maar al hoe meer bespie-
gelinge wou dit hê dat Mbeki en 'n groep invloedryke Xhosas nie
van die idee gehou het dat Zuma se gewildheid aan die toeneem
was en dat hy na die logiese keuse as die nuwe president en opvol-
ger vir Mbeki gelyk het nie. 
Mbeki het glo selfs begin toutjies trek om die grondwet te veran-

der sodat hy dalk vir 'n derde termyn verkiesbaar kon wees.
Omdat Mbeki van nature nie 'n populis is nie, het hy juis reeds in

die Mandela-era tussen 1994 en 1999 baie van die gewildste pop-
uliste binne die ANC begin elimineer ter wille van sy eie posisie.
Dit is dus logies dat hy kriewelrig sou begin raak het toe Zuma se
gewildheid duidelik begin toeneem het na mate hul tweede termyn
as president en adjunkpresident gevorder het. 
Die Schabir Shaik saak het aan Mbeki en die sogenaamde Xhosa

Nostra wat agter hom gestaan het die geleentheid gegee om die
bedreiging van die opkomende Zulu-superster in die ANC te elimi-
neer. Of so het hulle gedink. 

Net terloops, die Xhosa Nostra word beskou as 'n soort Xhosa
Broederbond, wat hoofsaaklik vanuit die Oos-Kaap ontstaan het en
wat seker sou maak dat die Xhosas nie net altyd beheer oor die
ANC sou behou nie, maar dat hulle ook op alle ander vlakke van
die samelewing (soos die Afrikaner Broeders) sou sorg dat hulle die
kitaar slaan.
In elk geval, Mbeki se afdanking van Zuma het uiteindelik tot heel

ander gevolge gelei as wat hy en sy Xhosa-broers ooit sou kon
voorsien. Daar was ook ander etniese groepe in die ANC wat reeds
ongelukkig was met die Xhosas se beheer, maar hulle wou beslis
ook nie vir Zuma in beheer sien nie. Die meeste van hierdie groep
se leiers het uiteindelik hul weg na Cope gevind, waar hulle ironies
genoeg wéér oor etniese politiek verdeeld geraak het.

Zuma veg terug

Nadat Mbeki vir Zuma afgedank het, het dit skielik in die openbaar
begin duidelik word dat hy dalk Zuma se steun as populistiese ANC-
leier onderskat het. Hy het nie net die steun van die sogenaamde
"linkses" (vakbonde en SAKP) onder die party se alliansievennote
gehad nie, maar ander groepe soos die jeug- en die vroueliga was
ook aan sy kant.
Toe Mbeki boonop die vervolgingsgesag gebruik om Zuma finaal

te probeer uitskakel, het die groot skares pro-Zuma ondersteuners
voor hofsale ook begin wys hoe die wind regtig waai. 

Die res is geskiedenis. Zuma het aanklagtes van korrupsie én 'n
aanklag van verkragting oorleef en skynbaar daarna net nog gewil-
der geword. 

Nadat Zuma en sy faksie binne die ANC in Desember 2007 'n
reuse oorwinning behaal het en inderdaad die party oorgeneem het,
was daar 'n verdere bewys dat die ANC se probleme etniese onder-
tone het. Behalwe vir die groep binne Cope wat weggebreek het,
het die stryd tussen die twee grootste faksies, die Zoeloes en die
Xhosas al hoe duideliker geword. Waar Mbeki belangrike staats-
diensposte met Xhosa-broeders gevul het in die verlede, het Zuma
skielik alles behalwe Xhosas aangestel.
Die gebeure van 2007 se nadraai het ook gewys dat die eeue-oue

gewoonte in die Afrika-kultuur om ten alle koste wraak te neem oor
jou vyande steeds in plek is. Mbeki is deur die Zuma-faksie in die
ANC verneder toe hy onseremonieel uit sy pos as president van die
land verwyder is nog voor sy tweede termyn halfpad voltooi is. Die
motief was niks anders as wraak nie en sommige van die meer
luidrugtige ondersteuners in die Zuma-kamp was ook nie skaam
om dit te erken nie.

Die teenoorgestelde van hierdie gebeure is natuurlik ook waar.
Moes ons nou werklik geglo het dat Thabo Mbeki en sy Xhosa-
broers hul nederlaag teen die Zuma-kamp sommer net so sou aan-
vaar? Hulle het immers reeds die soet smaak van mag geproe. En
hulle is blatant en sonder seremonie voor die hele wêreld verneder.
Om te glo dat hulle hierdie gebeure goedsmoeds en soos lojale par-
tygenote sou aanvaar en sou skouer aan die wiel sit om die "strug-

gle" verder te voer, is 'n naïewe en oningeligte standpunt.
Mbeki en sy vertrouelinge is egter ervare en opgeleide manne, wat

baie goed weet dat hulle nie ver sou kom as hulle hierdie stryd in hul 
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eie naam en openlik sou voer nie. Eie aan die aard van die Xhosa en
veral aan Mbeki self het hulle die openbare verhoog verlaat, maar
agter die skerms harder as ooit begin konkel om die Zuma-empaaier
tot 'n val te bring.

Ons moet onthou dat hierdie geveg hoofsaaklik 'n stryd is tussen
twee groepe Afrikane, met 'n paar Indiërs en 'n groep Kleurlinge
wat ook betrokke is. Hulle veg albei om die guns van die Swart
massas. So, wat sal die strategie wees? 

Die jeugliga-marionette

Om tot die Swart massas deur te dring beteken tog om voor te gee
om vir hul saak te veg. Dan beweeg jy op die terrein van die vak-
bonde. Die Mbeki-kamp moes dus eerstens 'n plan beraam om op
'n manier die retoriek van die sosialiste te kaap. Hulle moes ook 'n
groep binne die ANC kry om hul veldtog aan die gang te kry. Wie
was daar dan beter as die jeugliga met sy militante leierskorps, wat
almal magsdronk is en die lekker lewe van die elite begin proe het
met al hulle operasies agter die skerms.
Is dit toevallig dat Julias Malema en sy makkers 'n jaar of wat ge-

lede skielik die groot voorvegters vir die ideale van die sosialiste
geword het? Wat is die maklikste manier om die guns van die mas-
sas te wen? Eenvoudig, begin om die nasionalisering van geldmag
bastions soos die myne en die banke te propageer. 

Toe speel die beherende faksie binne die ANC boonop netjies in
die Mbeki-faksie se hande deur die weerbarstige klomp jeugliga
kamerade uit die binnekring te skop. Hierdie groep is waarskynlik
soos marionette deur die anti-Zuma faksie gebruik en dit was
fassinerend om te sien hoe hulle stelselmatig teen Zuma begin draai
het, tot op die punt dat Malema openlik weer as pryssanger vir
Mbeki begin optree het. Dis dieselfde Malema wat met groot leed-
vermaak in 2007 gehelp het om van Mbeki ontslae te raak. Nou het
Mbeki en sy makkers in Malema die populis wat hy nodig het om
sy stryd te voer.

Die volgende stap vir Zuma se uitdagers was om nie net in die
openbaar uitsprake te maak nie, maar ook iewers betrokke te raak
by die saak van die werkers. Hulle moet betrokke raak by die klasse-
oorlog van die sosialisme. 

Die NUM vs AMCU

Die Association of Mineworkers and Construction Union  (AMCU)
is in 2001 gestig as direkte teenstand teen die leierskap van Gwede
Mantashe binne die National Union of Mineworkers (NUM), een
van Zuma se Xhosa-ondersteuners. Hierdie verhouding het egter
meer te doen met hul ideologiese raakpunte as hul etniese verskille.
Mantashe is behalwe vir sy pos as ANC Sekretaris Generaal natu-
urlik ook die voorsitter van die SAKP, wat verklaar waarom hy
hom in die Zuma-kamp bevind. 
'n Baie interessante feit is dat die optrede van Mantashe as destyd-

se hoofsekretaris van die NUM direk verantwoordelik was vir die
onmin binne sy unie wat uitgeloop het op die stigting van AMCU. 
AMCU is natuurlik die "ander" vakbond wat op byna geheimsin-

nige manier by die onluste by die Lonmin myn in Marikana betrok-
ke was en lank na die "slagting van Marikana" blyk dit steeds dat
die stryd tussen die NUM en AMCU die kern van die probleme op
die platinum myne in die Noordwes provinsie is.

Die president van AMCU, Joseph Mathunjwa, is 'n aartsvyand
van Mantashe en omdat sy vakbond direk in opposisie is met die
NUM en nie geaffilieer is by Cosatu nie, maak dit van hulle ook
teenstanders van die Zuma-kamp. Hierdie inligting is 'n baie belang-
rike faktor om die legkaart van die Lonmin myn-onluste te probeer
verstaan.

Goed, kom ons probeer nou om die res van die legkaart te bou.
Die NUM is deel van Cosatu, wat deel is van die Zuma-faksie in
die ANC. Na dekades as die Swart mynwerker se enigste opsie as
vakbond het AMCU skielik in opposisie verskyn en dit met Swart
leiers. Met duisende trekarbeiders wat op die platinum myne rond-
om Rustenburg hul brood kom verdien, het AMCU dit intussen
reggekry om 'n groot hap van die koek onder dié werkers onder hul
vlerk te kry.
As Jacob Zuma se vyande hom dus wil seermaak daar waar hy die

kwesbaarste is – onder die werkersklas – waar sal hulle hulself
gaan posisioneer? Dis tog logies, AMCU is die antwoord. Dít ver-
klaar die bloedige stryd tussen die NUM en AMCU op die plat-
inum myne. 

Die etniese faktor

Die aspek waaroor die hoofstroommedia (veral die Afrikaanse

media) egter die minste wou rapporteer, is dat by verre die meeste

van AMCU se lede op die platinum myne in Noordwes Xhosa-

trekarbeiders uit die Oos-Kaap is. 

Hierdie hele onlus debakel het dus nie net gegaan oor politieke

toutjies wat getrek is nie, maar dit is ook 'n etniese stryd. Dít is vir

die dissipels van die nuwe Suid-Afrika tegelyk 'n bitter pil om te

sluk én 'n saak wat hulle rasend van kommer het. Die laaste ding

wat Suid-Afrika nou nodig het is dat die klug van die "reënboog-

nasie" ontmasker moet word met Swart-op-Swart geweld wat

aangevuur word deur etniese verskille!

Feit bly egter staan dat die etniese verskille as faktor in die myn-

onluste nie weggeredeneer kan word nie. Die duisende Xhosa-

trekarbeiders kom nie oor die weg met hul hoofsaaklik Tswana-

sprekende kollegas op die platinum myne nie. Die vonk wat AMCU

dus gesoek het om hierdie Xhosas op te stook, het in hul skoot

geval toe hulle agterkom dié groep, wat hoofsaaklik die boorwerk

onder in die myne doen, word nie dieselfde betaal as ander groepe

by ander maatskappye wat dieselfde soort werk verrig nie.

Hierdie gebeure in Rustenburg mag lyk na 'n geïsoleerde saak wat

hoofsaaklik met arbeidsprobleme te doen het. As die wyer netwerk

tussen die Swart politiek en arbeidsake egter bestudeer word, word

dit gou duidelik dat dit beslis nie so geïsoleerd is nie. Dis die oortjies

van die seekoei. En dié seekoei se naam is etniese wrywing binne

die Swart politiek.

Kort op die hakke van die gebeure by Marikana het statistiek oor

die ANC se ledetal in die openbaar bekend geword wat daarop dui

dat die Zuma-faksie nie sommer gaan lê en toesien dat die Xhosa

Nostra die beheer oor die ANC terugneem nie. In Natal, byvoor-

beeld, het die ANC se ledetal in minder as 'n jaar met byna 100 000

gestyg! Daarteenoor het die party se ledetal in die Oos-Kaap, die

basis van die Xhosas, met meer as 40 000 afgeneem. Hierdie feit

beteken byvoorbeeld dat die Oos-Kaap byna die helfte minder

stemgeregtigde afgevaardigdes na die groot kongres in Bloemfon-

tein in Desember vanjaar sal stuur, waar die party se leiers vir die

volgende vyf jaar verkies sal word. As dít nie flukse organisasie is

nie, wat is dan? Dit is ook nie moeilik om te raai uit watter etniese

groep daardie byna 100 000 in Natal kom nie.

Wat ookal in die toekoms gebeur, dit is nie meer 'n geheim dat daar

ten minste twee kampe binne die ANC bestaan wat binnekort selfs

tot geweld teen mekaar opgewerk kan word nie. Wie ookal die

geveg in Bloemfontein wen, ons kan verseker wees dat die ander

kamp dit nie gaan aanvaar nie. En in Afrika lei sulke botsings

gewoonlik tot geweld. 

Die faktor van etniese verskille kan natuurlik giftige olie op dié

vuur wees.                                                                                n
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

l Johann Grobler (Voorsitter)        - Tel (014) 763-3920

l Carel vd Grijp (Ondervoorsitter)     - Tel  072 593-0491

l Emil de Villiers (Penningmeester)  - Tel  083 417 7311

l Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312

l Gerhard vd Grijp (Addisionele lid) - Tel 082 463-2125

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 welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening by Eerste Nasionale Bank. 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Thabazimbi.  (Takkode 26 03 46)
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Besoek gerus die ANB se webwerf by:

www.anbsa.co.za

Die hedendaagse Afrikaner wat nog Afrikanerdae voor 1994 kan
onthou ken 10 Oktober as "Heldedag".
Die meer senior burgers ken die dag as "Krugerdag".
Vroeg in die vorige eeu is daar ook na die dag verwys as "die

President se verjaarsdag" of as "Landvadersfeest".
Die hedendaagse jongmense sal egter vra "Watse dag?". 

Die herdenking van die verjaarsdag van die leier van die land was
nie net beperk tot 'n spesifieke persoon nie. Verjaarsdae van ander
figure in die samelewing wat leiding geneem het in die stryd om
die Afrikaner se ideale te verwesenlik, is ook herdenk. 
Kommodant-generaal Piet Joubert se verjaarsdag, 26 Januarie, is

byvoorbeeld informeel gehuldig deur minstens een veldkornet-

wyk – dié van Krokodilrivier, distrik Pretoria.
Die aard van hierdie huldigings is nie 'n mensevererings geleent-

heid nie. Inteendeel, die Afrikaner huldig selfs sommige van sy
helde wat byna hul lewe lank onsuksesvol was. Die manne moes
die pynlike van nederlaag en teenspoed byna aanhoudend verduur.
Hulle het die pad, sonder die prikkel van loon of eer, skoon help
maak vir die wat later sou kom. 

Juis omdat hulle vir 'n skynbaar verlore saak gestry het, en juis
omdat hulle nie teruggedeins het, of hul geloof in hul God en hul
geloof in die goeie van hul volk verloor het nie, het hulle vir die
Afrikaner so hoog gestaan. Hulle het dikwels swaar gely vir wat
die latere geslagte geërf het. 'n Volk wie se bestaan een groot worste-
ling is, sou nie besieling kon put uit lewens van manne wat nie self
moes worstel nie.
Die lewens van presidente Paul Kruger, MT Steyn en FW Reitz,
generaals Christiaan de Wet, Koos de la Rey en kaptein Jopie
Fourie en vele ander was 'n aaneenskakeling van worstelings, wat
alleen hoop op 'n beter toekoms vir hul nakomelinge, en nie vir
hulleself nie, gebied het. 

Dit is dus duidelik dat die Afrikaner se heldeverering voortvloei
uit sy erkentlikheid teenoor sy God en waardering vir sy verlede,
maar ook uit die feit dat hierdie helde en hierdie verlede hom vir
die huidige- en toekomstige stryd moet inspireer. Dit moet dus 'n
bepaalde funksie vervul van geestelike versterking en inspirasie en
nie bloot 'n emosionele herdenking wees nie.
Die huldiging van president Paul Kruger (10 Oktober), President
Steyn (2 Oktober) en andere op hul verjaarsdae het gepaard gegaan
met 'n opregte dankbetuiging aan God en 'n nederige opdra aan
God van die Afrikaner se leiers se weë en wandel.                    n

WAT BETEKEN KRUGERDAG
OF HELDEDAG VANDAG?

Deur Ottolina Martins

Dit is opvallend as jy êrens stap, sit en wag of kuier hoeveel keer jy
hoor hoe ons taal vermeng word. Uitsprake soos: "O, ek gaan die
naweek net chill" of "dit is so cool".  
Dan stap my gedagtes die lang pad terug toe my ma, 'n stoere Afri-

kaanse dame, ons kinders aangemoedig het om tweetalig te wees.
Die klem altyd op die suiwerheid van dié taal wat ons gepraat het,
hetsy Afrikaans of Engels. Ons huistaal was Afrikaans.
Kan ons die kinders alleen verantwoordelik hou vir die gruwel van

gemengde taal? Die nuwe woordeboek het dan ook drasties verander!
Wat ons geken het as anglisismes, asook onsuiwer woorde, word nou
hierin opgeneem. So byvoorbeeld het konfyt nou jam geword.
Wat vir my 'n riem onder die hart is, is mense soos my oorlede oom,

mnr. Roelf Martins, wat te alle tye die suiwerste Afrikaans gepraat
het en nie omgegee het om mense wat dit nie ook gedoen het nie, aan
te spreek.  

Op 'n keer het my dogter die woord "cool" in 'n sin gebruik en hy
het haar met die woorde aangespreek: "Dogter, wat praat jy nou eint-
lik. Engels of Afrikaans? As jy Engels of Afrikaans wil praat, praat
dit dan suiwer." Dit is 'n voorbeeld van opregte respek vir jou taal.

Volgens my mening is dit elkeen van ons se plig en ook ons trots
om Afrikaans suiwer te hou, suiwer te praat en te skryf en nooit 'n
tree agteruit te staan om sodoende ook "in te wees met die nuwe
taalmode" nie.
Hierdie trots op ons taal mag ons egter nie terughou om ander tale

aan te leer en te gebruik nie. Dit is goed om selfs meer tale aan te leer
en te gebruik.  Dit is 'n goeie manier om jou lewe te verryk, jou in
staat te stel om met ander te kan kommunikeer en jou kennis te ver-
breed.  Die wagwoord vir die gebruik van enige taal bly egter: "Hou
die taal wat jy praat suiwer"!
My Afrikanerwese kom reeds vanaf my kinderdae. Ek het nog altyd

geweet wie ek is, waar ek vandaan kom en ook waarheen ek oppad
is. Jy mag onder geen omstandighede toelaat dat enige persoon jou
eers probeer oortuig dat jou taal onaanvaarbaar is nie.
Die taal moet groei en nie 'n stille dood sterf nie.  Dit sal in elk geval

nooit gebeur nie.
Doen 'n bietjie moeite en lees weer werke van eertydse digters en

skrywers, soos Eugene Marais en ander.  Lees boeke van bekende
skrywers soos PJ Schoeman. Dit neem jou gedagtes terug op ver
paaie van weleer.                                                                        n

AFRIKAANS,
MY TAAL    


