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Die woord "verraad" is seker een van die algemeenste
terme wat soos klokslag voorkom regdeur ons geskie-
denis. Soos die Bybel egter belowe, bly niks vir altyd
geheim nie. Die waarheid het 'n manier om een of
ander tyd uit te kom. Die nuutste bewys hiervoor is die
dilemma waarin die sogenaamde Boeremag-hofsaak
beland het weens die beëdigde verklaring van 'n gewe-
se polisie-kaptein van die veiligheidspolisie. JOHANN
WOLMARANS het Deon Loots se verklaring onder oë
gehad en hy was veral weer gewalg deur die rol van
Afrikaners wat as provokateurs uit die intelligensie-
dienste die geledere van "regse" groepe binnegedring
het om hul verraderlike rol te speel.

Dit was veral sedert dinge in die NP begin skeefloop het – ná die
dood van dr. Hendrik Verwoerd en met die stigting van die Buro vir
Staat Sekuriteit (BOSS) – waar adv. John Vorster en genl. Hendrik
van den Bergh die verraad-kultuur begin het van Afrikaners wat op
mede-Afrikaners spioeneer.
Later het dit so erg gegaan dat BOSS se operasies niks en niemand

ontsien het nie. 'n Vooraanstaande leier in "regse" geledere in die
1970's het eenkeer vertel hoe John Vorster self aan hom gesê het dat
hy presies weet wat sy vrou en haar vriendinne by hul teepartytjies
bespreek!
BOSS en al sy latere vertakkings het deur die jare saam met die NP

se propagandamasjiene gewerk om 'n stigma te bou rondom alles en
almal wat "regs" van die regering sou staan.
Hierin was hulle só suksesvol, dat Afrikanernasionaliste se grootste

taak vandag eerstens is om mense deur hierdie stigma te laat kyk,
voordat die boodskap van waarheid en werklikheid daarna aan hulle
oorgedra kan word.

Die persepsies daarbuite is baie stewig gevestig: Regses is dom,
vuil, agterlik, skynheilig, redelose rassiste, suiplappe en wat nog
alles. Miskien is dit een van die redes waarom iemand soos Jaap Ma-
rais gewoonlik effens geïrriteerd geraak het as die "regse" etiket om
sy nek gehang is. Sy antwoord was gewoonlik dat hy eerder as Afri-
kanernasionalis bekend wil staan. As sy argumente bestudeer word
is dit nogal ironies dat hy juis die teenoorgestelde van al die negatie-
we persepsies verteenwoordig het. Hy was intellektueel soewerein
en 'n toonbeeld van orde, eerbaarheid, regverdigheid en realisme.

Uit verskeie bronne weet ons deesdae dat alle "regse" groepe in
Suid-Afrika in die sewentiger- tagtiger- en negentigerjare van die
twintigste eeu deurspek was met agente van een van die staat se
verskeie intelligensiedienste. Ook ander agente is gebruik om selfs
soveel invloed op mense en leiers uit te oefen dat hulle weliswaar
daarin kon slaag om die geskiedenis te stuur in die rigting waarin die
Afrikaner se vyand dit wou stuur. 
Hiervan is die sage rondom die IDASA-komplot natuurlik een van

die beste voorbeelde. Top leiers op verskeie fronte is só beïnvloed, 
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Geleenthede rondom verkiesing 2014
Binne enkele maande sal Suid-Afrika weer midde in 'n groot-
skaalse verkiesingsveldtog wees.
Daar word verwag dat die regime sal probeer om die verkiesing

so na as moontlik aan 27 April volgende jaar te hou. Die rede hier-
voor is dat hulle enorme emosionele voordeel daaruit kan trek
waardeur hulle die massas sal beïnvloed. Op 27 April volgende
jaar word die 20ste herdenking gevier van die eerste kommunis-
tiese verkiesing in ons land. Dit is dus 'n reuse meevaller vir die
ANC, wat ook tot gevolg sal hê dat hulle byna openlik propagan-
da vir die ANC in die 2014 verkiesing sal kan maak deur geleent-
hede te reël in die naam van die staat en met staatsgeld. Al wat op
hierdie funksies gevier sal word is inderdaad die ANC se oorwin-
ning van 1994 en hul oorname van die Afrikaner se republiek, wat
natuurlik alleen moontlik gemaak is deur die verraad van sekere
Afrikaners.

Dis eintlik tragies dat goeie, regdenkende Afrikaners oor en oor
weer gewaarsku moet word teen die truuks van die beroepspolitici
en hul meelopers wat hulle graag na die stembus wil lok. Ongeluk-
kig bly dit 'n feit dat die meeste Afrikaners ná 20 jaar van swaar-
kry onder die ANC-regime só gefrustreerd is met die huidige stel-
sel, dat hulle na enige strooihalms gryp om te probeer om iets
terug te kry van dit wat ons deur verraad verloor het.
Selfs Afrikaners wat in hul hart eintlik goeie nasionaliste is, begin

blykbaar soms twyfel en verloor dan perspektief oor die beginsel
waarop ons nie deel van hierdie stelsel mag word nie. Daarom
moet dit, hoe eenvoudige ookal, maar weer verduidelik word.
Die beginsel van demokrasie is eenvoudig: die wil van die meer-

derheid sal geskied. Veral in Afrika is dit reeds bewys dat geen
versekerings of waarborge oor enige uitsonderings ooit die pa-
pier werd is waarop dit staan nie. Die ANC kan honderde doku-
mente teken waarop hulle allerhande regte en voorregte aan "min-

derhede" beloof, in die praktyk is dit steeds hulle wat die kitaar
slaan. Vra jy byvoorbeeld vir kultuurgebonde eie skole, sal jy dit
kan kry, maar dit sal kom sonder enige staatshulp. Met ander
woorde, as jy jou kinders in 'n skool wil laat opvoed waar jou volk
se geloof en kultuur beskerm en uitgeleef word, sal jy eenvoudig
self daarvoor moet betaal. Geen staatshulp sal daarvoor voorsien
word nie. Jy sal dus moet betaal om jou "regte" te verseker.
Die wil van die meerderheid sal geskied. Volgens amptelike demo-

grafiese syfers het Suid-Afrika tans sowat 52 000 000 mense. Slegs
4 580 000 hiervan is blank. Van hierdie Blankes praat 60 persent
(sowat 2 748 000) Afrikaans, terwyl 35 persent Engelssprekend is
en sowat 5 persent ander tale soos Duits, Portugees en Grieks praat.
Bittermin van die anderstalige Blankes stel belang om Afrikaner-

nasionaliste in hul stryd te steun. Die meeste van hulle is tevrede
met die huidige stelsel, behalwe miskien vir die misdaadprobleme
en enkele ander sake wat krap.
Volgens die amptelike statistiek is daar sowat 34 100 000 stem-

geregtigde Swartes (ouer as 18) in die land. Daar word ook bere-
ken dat 28 persent van hierdie Swartes, Zoeloe as huistaal praat.
Daar is sowat 3 532 000 Blankes, 2 873 000 Kleurlinge en 931 000
Asiërs oor die stemgeregtigde ouderdom in die land.
Kom ons aanvaar dus vir een oomblik dat die DA en 'n paar van

hul alliansievennote dit sou regkry om alle Blankes, Kleurlinge en
Asiërs se stemme in die verkiesing te verower. Dan het hulle
7 336 000 stemme. As net die Zoeloesprekende Swart stemgereg-

tigdes vir die ANC stem, het hulle reeds 9 548 000 stemme!  Dan
praat ons nie eers van al die ander Swart groepe, wat op hul eie
byna 50 persent van die bevolking uitmaak nie.

Die somme is dus eenvoudig en die realiteit van ons land is net
so eenvoudig. Ons weet mos nou al die meerderheid Swartes sal
wéér hul kruisie vir die ANC gaan maak. Soos Jaap Marais dit
altyd gestel het: "Napoleon Bonaparte het gesê 'n mens veg nie 'n

oorlog op die vyand se voorwaardes en op die terrein wat hy

gekies het nie..." 

In die "demokrasie" sal die wil van die meerderheid geld en deel-
name beteken dat jy die uitslag sal  moet aanvaar. Moet asseblief
nie dat u mislei word deur bogpraatjies van mense wat die sous-
trein wil haal nie. Solank die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie regeer
sal húlle agenda in die land uitgevoer word.
Ons as Afrikanernasionaliste berei voor vir 'n ander bedeling, nié

'n beter bedeling nie.

Nelson Mandela

Aansluitend by die regime se planne rondom die komende twin-
tigjarige feesvieringe van hul oorname van ons land, asook die ko-
mende verkiesing, moet die vraag beslis gevra word wat presies
aan die gang is rondom Nelson Mandela.

Enkele maande gelede is daar in die media uit hofstukke aange-
haal dat hy reeds in 'n "vegetatiewe" toestand was en die wêreld het
gewag vir die oomblik dat Mandela se dood aangekondig word.
Helaas, dit het weer nie gebeur nie en enkele maande later is be-

weer dat hy soveel beter is dat hy na sy huis oorgeplaas kan word.
Hy is egter steeds aan lewensondersteunende masjiene gekoppel.

Dis baie duidelik dat Mandela om een of ander vreemde rede

kunsmatig aan die lewe gehou word. Hy het jare laas in die open-

baar opgetree of selfs op TV verskyn waar hy enige sinvolle ge-

sprek gevoer het. Dis duidelik dat hy op 95 eintlik reeds dood

moes gewees het, maar met die hulp van moderne wetenskap

word hy lewend gehou. Hoekom?

Daar kan een van drie redes wees hiervoor. Die eerste kan ook

te doen hê met volgende jaar se verkiesing. Dis eenvoudig, as jy

die emosie rondom Mandela se persoon wil gebruik om mense op

te sweep, wat is beter as 'n ou siel van 95 wat iewers op sy sterf-

bed lê? Al wat jy dan hoef te doen is om vir die massas te vra:

"Doen dit vir Tata – dis wat hy van julle sou verwag." Met die

Swartman se psigiese samestelling en kultuur in gedagte kan dit

darem 'n meesterskuif wees. Die ou man gaan dan binnekort 'n

voorvadergees word en hy kan darem 'n mooi positiewe rapport

daar by die res van die geeste aanbring as die ANC ná 20 jaar weer

'n goeie oorwinning kan behaal.
Die tweede rede het waarskynlik ook te doen met die idee om

tyd te wen, maar in dié geval nie vir 'n doel soos die verkiesing
nie. Dit gaan waarskynlik meer oor die huidige verdeeldheid bin-
ne die ANC en veral die rol van die arbeidsmark binne die organ-
isatoriese strukture van die regime. 
As daar 'n revolusie beplan word rondom die dood van Mandela,

soos baie beweer wel die geval is, is dit op die oomblik regtig 'n
slegte tyd vir die regime. Daar is geen vrede in hul eie geledere
nie en ontydige revolusie rondom Mandela se dood kan maklik
boemerang en in etniese geweld ontaard in plaas van Swart-op-
Wit geweld soos dit voorspel word. 
Laastens is daar natuurlik die vete tussen die Mandela familie oor

waar die ou terroris begrawe moet word. Die ANC en die magte
wat ons toekoms beplan wil nie graag hul greep op die Mandela-
erfenis verloor nie. Daar is eerstens baie geld te maak uit toerisme,
maar daar is ook weer die emosionele aspek wat in die toekoms
gebruik moet word, want hy was mos 'n god onder die mense en
sy verering as "ikoon" moet sonder moeite kan voortgaan.        n
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Dit is reeds 13 jaar sedert mnr. Jaap Marais en 47 jaar sedert dr.
Hendrik Verwoerd  die Afrikanervolk ontval het. Eersgenoemde as
eertydse leier van die Herstigte Nasionale Party (HNP) en laasge-
noemde as Eerste Minister van die Republiek van Suid-Afrika.
Jaap Marais is op 8 Augustus 2000 oorlede en Verwoerd is op 6
September 1966 in die Parlement in Kaapstad, deur die Kom-
munis, Demitrio Tsafendas, met 'n dolk deurboor. 
Diegene wat as volwassenes die voorreg gehad het om dr. Verwoerd

op die kruin van sy politieke loopbaan te aanskou, is weens die
onverbiddelike aanstap van die tyd, yl gesaai. Juis daarom, is dit
nodig om in hierdie somber atmosfeer van Augustus en September,
die besondere persoonlike- en Afrikanernasionalistiese band, wat
dié twee uitsonderlike figure aanmekaar bind, uit te lig.
Jaap Marais, het as jong LV (Lid van die Volksraad), vir die volle

termyn van dr. Verwoerd se Premierskap gedien. Sy belesenheid en
skranderheid in debatvoering, het by geleentheid die Engelse pers
so beïndruk, dat hy uitgewys is as die toekomstige leier van die
Nasionale Party.

Min politici se nagedagtenis is ooit só onverdiend, ongegrond en
ewigdurend beswadder as dié van dr. Verwoerd nie.

Eweneens is min politici tydens hul leeftyd, só onverdiend, onge-
grond en ewigdurend beswadder as Jaap Marais nie. Dit kon immers
nie anders nie, hul was opmekaar afgestem. Jaap Marais het die lei-
sels by dr. Verwoerd oorgeneem. Met die uitsondering van dr. Albert
Hertzog, kortstondige eerste leier van die HNP, was daar tot hede en
vandag geen ander Afrikanerleiers wat ink op papier werd was nie.

Twéé unieke persoonlikhede, maar één onderbou – Afrikanerna-
sionalisme, met sy onafskeidbare eienskappe, naamlik: Christen-
skap, Afrikanerskap en Witmanskap.
Nie een van die twee het op die spreekwoordelike straathoeke ge-

staan en verkondig dat al wat die Afrikanervolk moet doen, is om
hulself tot God te bekeer en die res sal vanself gebeur nie. Want dít,
is nie wat Godsmanne doen nie! Só was dit ook nie by Bloedrivier
gedoen nie.

Beide dr. Verwoerd en Jaap Marais, het die vrug van bekering
gedra. Hul was bereid om ter wille van 'n onbekende blanke nage-
slag, die hoogste prys te betaal en in dr. Verwoerd se geval, hét hy
die hoogste prys betaal. Hierdie gewilligheid om die hoogste prys,
watter vorm dit ook mag aanneem, te betaal, is 'n bereidheid wat
net by mense voorkom wat oortuig is van "'n bestemming ander-
kant die lewe self", soos Jaap Marais dikwels geskryf het. Met ander
woorde, die Ewige lewe, weeg onder alle omstandighede swaarder,
as die gerief van die hier en nou.
Nie dr. Verwoerd of Jaap Marais, het hulself vereenselwig met uit-

sprake dat hul profete was nie. Máár, hulle het "onder ons gelewe" en
ons het "Godsmanne in hul erken" (verklaring aan HAT ontleen).

Dr. H F Verwoerd

Sewe en veertig jaar na dr. Verwoerd se dood, word hy steeds
wêreldwyd beswadder. Die Tutu Waarheid- en Versoeningskom-

missie, kon geen enkele oortreding vind tydens dr. Verwoerd se ter-
myn as Eerste Minister, wat gestrek het van 1958 tot 1966 nie.
Apartheid is amptelik dood en steeds word dr. Verwoerd deur-
lopend uitgesonder vir verguising. Nie een van sy opvolgers, te we-
te, adv. John Vorster, PW Botha of FW de Klerk loop in dermate
deur nie. Die groot vraag is hoekom nie?

Die antwoord lê in die bewysbare en onuitwisbare nalatenskap
van dr. Verwoerd, wat as dit nie summier uitgewis kan word nie, vir
geslagte nog sal spook by die Nuwe Suid-Afrikane. 'n Nalatenskap
wat so krities belangrik geag was deur Jaap Marais, dat hy dit sy
lewenstaak gemaak het, om dit vir ons ongeskonde te bewaar. Talle
publikasies het in die verband uit sy pen verskyn, maar die kroon-
prins, is sekerlik Die Era van Verwoerd, 1992*
Jaap Marais se lewenstaak het ons in staat gestel om die politieke

kaf van die koring te skei. Kaf, soos dat die Kommunis, Nelson
Mandela, 'n "miracle" in Suid-Afrika bewerkstellig het. 'n Stelling
wat Mandela pas nadat hy uit die tronk ontslaan is, tot vervelens
toe, van verhoog tot verhoog verkondig het. Huidig herhaal plaas-
like en internasionale koerante dié kaf soos papegaaie op hul voor-
blaaie, terwyl die res van die beskikbare spasie in die koerante op-
geneem word deur beriggewing aangaande moord, verkragting, kor-
rupsie, bedrog, diefstal, stakings, werkloosheid en algemene verval
op alle lewensterreine. Die ironie gaan blykbaar by die verslagge-
wers en koerantredakteurs verby!

Só, wys Jaap Marais ons daarop, dat dr. Verwoerd se Afrikaner-
nasionalistiese leierskap, 'n ware "miracle" in die sestigerjare laat
gebeur het. 'n Wonderwerk waarvan die momentum nog enkele
jare na sy moord vrugte afgewerp het. 

Jaap Marais skryf: "A few months before the assassination, the
editor of the British periodical Statist, Paul Bareau, wrote: 'At the
rate at which South Africa is now expanding the term "miracle" is
likely to be appropriate to its development over the next few years'.
So, the expectations were that in 'the next few years' South Africa,
under a policy of separate development ('apartheid'), would be in
a very strong position against any economic or military threat ". 

Marais skryf verder dat die lewenstandaard van Swartes gestyg
het teen 5,4% per jaar, teenoor die 3,9% van die  blankes. In 1965
was die ekonomiese groeikoers in Suid-Afrika 7.9%, wat die twee-
de hoogste in die wêreld was. Inflasie was 2% per jaar en die prima
uitleenkoers 3%. Daarnaas was die binnelandse spaarvermoë so
groot in omvang, dat geen buitelandse lenings vir normale ekono-
miese groei nodig was nie.

Dan haal Jaap Marais ter bevestiging van bogenoemde, die Afri-
kanervyandige, Rand Daily Mail, aan: "At the age of nearly 65 Dr
Verwoerd has reached the peak of a remarkable career. No other
South African Prime Minister has ever been in such a powerful
position in the country. He is at the head of a massive majority after
a resouding victory at the polls. The nation is suffering from a sur-
feit of prosperity and he can command almost unlimited funds for 
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all that he needs at present in the way
of military defence. He can claim that
South Africa is a shining example of
peace in a troubled continent, if only be-
cause overwhelming domestic power
can always command peace. Finally,
as if that were not enough, he can face
the session (of Parliament) with the
knowledge that, short of an unthinka-
ble show of force by people whom
South Africans are rapidly being taught
to regard as their enemies, he can snap
his fingers at the United Nations.
Thanks to the recent judgment of the
Hague Court (on the South West
Africa issue) he can afford to conde-
scend to the world body, graciously
remaining a member as long as it
suits him. Indeed, the Prime Minister
has never had it so good".
Te danke aan die Vrymesselaars, adv.

John Vorster en Pik Botha (sedert
1997 openlik 'n ANC), is Verwoerd se
politieke 'monumente' hierbo genoem,
pas na sy moord afgebreek. Vorster het
onmiddellik gekleurde sportspanne ge-
kondoneer. Pik Botha het in 1974 aan
die Verenigde Nasies gestel, dat " ... dis-
crimination on the basis of the colour of
a person's skin was indefensible and
that he, for one, was not prepared to
defend it". Die gevolg van hierdie ge-
bieg is in 2009 deur die liberalis, dr. Anthea Jeffery, in haar boek,
People's War – New light on the struggle for South Africa (2009)
belig, hoewel vanuit 'n ander perspektief gesien. Sy skryf dat die
VN se Algemene Vergadering, " ... became increasingly vocal in its
condemnation of apartheid, explaining its strong focus on South
Africa (rather than other unjust and repressive states) on the basis
that the situation there was akin to genocide and had no parallel
outside Nazi Germany".

Huldeblyke na die moord op dr. Verwoerd

Boekdele is reeds geskryf oor dr. Verwoerd se prestasies en vele
kan nog daaroor geskryf word. Hier word egter volstaan by enkele
huldeblyke wat vanself spreek:
l Dr. H Abt, kulturele beampte van die Joodse Raad van Afge-
vaardigdes: "If leadership is the crowning reward of a sharp intel-
lect, adherence to principles, strength of character and a firm belief
in God as the guiding spirit over man and nation, dr. Verwoerd was
a true leader".
l Mnr. Herbert Mabin, direkteur van die Association of Chambers
of Commerce: "Among dr. Verwoerd's many other fine characteris-
tics were outstanding habits of sustained and thorough work, and
unswerving devotion to both principle and duty. These were qualities
in which he set a magnificent example to the nation as a whole ...".
l Lt.-kol. A H Johnstone, hoof van die Boy Scouts: "If ever there
was a man who gave his life to do justice, it was dr. Verwoerd. He
served his God in this generation in a fine and statemanlike man-
ner. The youth of our country can and will show their gratitude for
the life of this great South African ...".
l The Sunday Times het geskryf dat dr. Verwoerd se dood was: "...
an immeasurable, incalculable loss to South Africa" en "Dr. Ver-

woerd has such foresight and flair for
politics that his untimely death becomes
a national disaster. The brilliant evolve-
ment of his policy, the skill with which
he formed events, the great promise it
held for the future – all these things
lay in his hands. The entire country
had almost with a sense of veneration
looked up to him for the continuation
of that inexorable forward march that
marked his years of government".
l Mnr. Bruce Eager, burgemeester
van Johannesburg in 1966: "... this
great man who has played such a tre-
mendous part in the life of this country
over many years and particularly dur-
ing his years as Prime Minister of
South Africa... South Africa, which I
believe has been an example to the rest
of the world in its conduct of its
affairs".
l Dr. Dennis Worrall, in Die Beeld:
"He was the Afrikaner leader who more
than any other came through loudly
and clearly to the other communities
of our society ... He was the complete
Afrikaner, and represented it in a way
that equalled the best in his people.
We salute the memory of a splendid
man, an extraordinary husband and
father, a great Afrikaner, and a fine
South African".

Talle ander huldeblyke van onder meer prof. Raymond Dart, 'n op-
posisieparty-ondersteuner, Jan Botha, die dagblaaie en 'n aangry-
pende huldeblyk van 'n Swartman kan nog voorgehou word, maar
die trant is dieselfde, lofprysinge een op die ander.

Die kruks van die venyn, wat die afgelope 47 jaar jeens dr. Ver-
woerd se nalatenskap uitgestort is, is veral deur drie Engelsspreken-
de koerantredakteurs verwoord: 
l Eerstens, die eerbare en briljante tydgenoot van Jaap Marais,
mnr. SED Brown, redakteur van die South African Observer. Sy
bydrae beslaan boekdele en is van onskatbare waarde. Sy identifise-
ring met Afrikanernasionalisme, het volgens Jaap Marais, vir Brown
'n rol laat speel vergelykbaar met Emily Hobhouse in 1900 (onder
die hofie, Jaap Marais in lewe en sterwe, meer oor hom).
l Tweedens, die invloedryke Brit en eertydse redakteur van die
Daily Telegraph, Lord Deedes. Deedes, het na 1994 die haat en
nydigheid van die Britte jeens Verwoerd se regering as volg ver-
woord: " ... and especially Afrikaansspeakers, had made two big

mistakes. One was to leave the Commonwealth – and addition to

survive" en "While South Africa grew to become the economic giant

of the continent, the other members of the Commonwealth virtually

sank into poverty". Jaap Marais skryf oor dié bekentenis van Lord
Deedes, "So the British government was fighting the South African

government – a continuation, by other means, of the Boer War"!
l Derdens, mnr. GH Calpin, redakteur van die Natal Witness en
skrywer van onder andere At last we have got our country back,
bevestig die venyn jeens dr. Verwoerd in sy huldeblyk. Calpin skryf
oor Verwoerd: "His personality alone was a recommendation: no
one could listen to him without admiring his astonishing brilliance
and grasp of his subject. He had the mind of a computer. He was
the kind of man who might instinctively have invited the dislike of 
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some for the sheer mathematical bril-
liance of his intellect ...".

Mnr. Jaap Marais in lewe 
en sterwe

Boekdele moet nog geskryf word oor
die nalatenskap van Jaap Marais. 

Dieselfde Britse koerant, die Daily
Telegraph, het 'n lang feitlike artikel
oor Jaap Marais geplaas na sy afster-
we. Twee mededelings hierin is veral
van belang:
l "Marais was one of the last of the
bittereinders – The Boer War diehards
who never gave up the fight against
the British. One of his last political
acts was to write a letter to an English-
language Sunday newspaper insisting,
in the centennial year of the Boer War,
that it was the British and not the Na-
tional Party which had invented apart-
heid. 'Is it asking too much of English-
speaking South Africans to acknow-
ledge this evident truth?' he asked. He
rejected the Queen's expression of
'sadness' over the Boer War, made
during her recent visit to South Africa.
'Either the British', he said, 'wish by all
means to steer away from this utterly
shameful chapter in their history or
wish to remain unreconciled to the
Afrikaner people'".
l "Yet Marais stuck doggedly to his Verwoerdian beliefs through-
out the dramatic changes in the early 1990s, insisting that Afrika-
ners had nothing to gain and everything to lose through negotia-
tions with the African National Congress".

‘n Soortgelyke brief van Jaap Marais verskyn in The Citizen van
17/12/1999, getiteld, Apartheid: Afrikaners need not apologise. Hier-
op volg 'n aangrypende antwoord van ene George Rawlings van
Hillcrest, Natal. Slegs enkele gedeeltes word aangehaal. 

Die skrywer begin deur te skryf: "An open letter to Mr Jaap
Marais. I thoroughly enjoy your well-thought out and beautifully
composed letters to the Press". Dan skryf hy dat hy simpatiseer
met, en verstaan waarom Jaap Marais 'n verskoning van die Britse
Koningin verwag, vir wat Rawlings noem " ... a crime that ought
never to have occurred" (the War against the Boers). Rawlings
skryf ook dat die Britte nooit verskoning sal vra nie. 

Rawlings skryf verder: "So Mr Marais, before we leave this cen-
tury may I on behalf of many other English speakers who are big
enough to admit our erstwhile countrymen's past errors, say to you
and your people the following. We are sorry for what was done to
your brave little nation. We are ashamed of the burning of your
farms, the looting, and the killing of your animals. And we hang our
heads in sorrow for what was done to your women and children.
Moreover, we deeply regret all the ugly belittlement of your people,
the sneering and jeering and the way sections of the media took mis-
chievous delight in depicting the Afrikaner as a raw 'local yokel'".
Al sou Jaap Marais hoegenaamd geen ander bydrae tot die behoud

van Afrikanernasionalisme in sy lewe gemaak het nie, sou boge-
noemde ieder geval meer as genoeg wees. Maar, dit was nie al
bydrae nie. Met die afsterwe van mnr. SED Brown, van die South
African Observer, na wie hierbo verwys is, het Jaap Marais 'n aan-
grypende huldeblyk gelewer. 

Met die afsterwe van Jaap Marais, het
die insiggewende blad, IMPACT, die
huldeblyk wat Jaap Marais destyds aan
Brown opgedra het, net so aan Jaap
Marais opgedra. Twee grootse figure,
een huldeblyk!

Weereens net 'n kort uittreksel hier-
uit: "Denys Brown (Jaap Marais)
associated himself with the Afrikaner
for the sake of the White man's survi-
val. It demanded courage, conviction
and faith to stand against what is
regarded as a man's 'own people' for
the sake of truth and justice. There were
even those Afrikaners, who should have
known better, who became his ene-
mies. It was a lonely life. It is a strong
man that could walk so straight along
that lonely road without fearing the
forces that were against him. His chief
characteristics were faith in his cause
and utter unimpeachability. He was
guided by duty, honour and truth. He
possessed an independence of spirit
that made him a formidable opponent
and valued ally. Denys Brown (Jaap
Marais) has died, but the work that he
did will live on. Those things for which
he stood, especially racial integrity,
will carry on in South Africa and will
one day become the dominant idea of
the world".

Jaap Marais en dr. Verwoerd se
Afrikanernasionalistiese nalatenskap

Hierdie grootse figure, waarby die bydrae van SED Brown inges-
luit word, se grootste nalatenskap was dat hul nie die goue draad
van die geskiedenis geknip het, soos ieder en elke opvolger van dr.
Verwoerd en Jaap Marais gedoen het nie.

Oor dié goue draad skryf Jaap Marais in 1990: "Daar is al gesê
dat ons dwerge is wat op die skouers van reuse staan. Ons sien ver,
net omdat ons verhef word deur die prestasies van voorgeslagte. As
ons wegbreek van voorvaderlike wysheid, beland ons opeens in die
poel van onkunde".
Ten slotte, Jaap Marais haal Edmund Burke aan: "Burke het gesê

die mens het geen reg om die bestaan van 'n volk en sy beskawing
te riskeer met eksperimente in sedes en politiek nie, want elke mens
se private kapitaal van intelligensie is klein; dit is net as hy trek uit
die bank en kapitaal van die eeue, die wysheid van die voorvaders,
dat hy wys kan optree". 

Wat staan die huidige oorblyfsel van 
die Afrikanervolk te doen?

Die wegbreek van die Afrikaner "voorvaderlike wysheid", het uitein-
delik in 1994 'n kommunistiese regering in Suid-Afrika tot gevolg
gehad. Adv. John Vorster, gebroeders Pik en PW Botha en FW de
Klerk, het nie net die Afrikanervolk nie, maar al die blankes se "be-
staan en beskawing riskeer met eksperimente in sedes en politiek". 
Asof dit nie erg genoeg was nie, het mnr. Willie Marais, opvolger

van Jaap Marais as HNPleier, in 2004 die oorblyfsel van Afrikaner-
nasionalisme wat in die HNP gesetel was, met 'n ongelowige 
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Die Verengelsingsbeleid van die Britte

Daar was veral drie gebiede waarop Engeland hul verengelsings-
politiek sedert hul tweede besetting van die Kaap in 1806 sou pro-
beer deurdruk, naamlik in die kerk, die onderwys, regstelsel en deur
middel van die sendelinge. 

Deur die sendelinge sou hulle hul beleid van verdeel en heers
gebruik om onmin tussen die Boere en die inboorling te bewerk.
Alles moes in werking gestel word om die Afrikaanse taal, kultuur
en volk te laat verdwyn, sodat almal lojale burgers van die Britse
"Empire" sou word.
Selfs die tekort aan predikante was ’n instrument in die verengel-

sings politiek. In 1806 was daar net sewe predikante oor die wye
gebied in die Kaap tot so ver as Graaff-Reinet. Met die Engelse oor-
name was predikante vanuit Nederland so te sê afgesny. Voor 1824
sou slegs twee Nederlandse predikante na die Kaap kom. Hulle was
di. JWL Gebhard en J Spijker.  
Daar word nog gemeentes gestig: Caledon (1811), Cradock (1818),

Somerset-Wes (1819), Beaufort-Wes (1820), en Worcester (1821).
Die predikante-nood sou deur die Engelse owerheid uitgebuit word
om te help met hulle politieke oogmerk van verengelsing. Lord
Charles Somerset (1814-1826) begin in 1818 en maak drie sende-
linge van die Londense Sendinggenootskap predikante van die Gere-
formeerde Kerke. Hulle was dr. G Thom vir Caledon, ds. J Evans vir
Cradock en ds. J Taylor vir Beaufort-Wes. 
Daarna stuur Somerset vir dr. Thom om in Skotland predikante vir

die gemeentes te werf. Hulle moes ’n tyd lank na Nederland om
eers die taal te leer en kom daarna na Suid-Afrika. Die Skotse pre-
dikante wat gekom het was ds. Andrew Murray van Graaff-Reinet,
ds. Colin Fraser van Beaufort-Wes, ds. George Morgan van Somerset-
Oos, ds. Henry Sutherland van Worcester en ds. Alexander Smith van
Uitenhage. Later sou dit vir hulle nie eers nodig wees om die Ne-
derlandse taal aan te leer nie.
Toe Lord Charles Somerset in 1819 met ’n reis-vakansie in Enge-

land was, maak hy van die geleentheid gebruik om so spoedig moont-
lik die Kaapse preekstoele te laat beset "by men whose mother tongue
was English and whose affection for Great Britain was hereditary
and strong". Sy doel met die Skotse en Engelse predikante en onder-
wysers stel hy so: "facilitating the aquirement of the English Lan-
guage to all classes of society". Duideliker kan dit seker nie gestel
word nie. 

Die regsstelsel

Op 22 Julie 1822 het Somerset ’n proklamasie uitgevaardig dat van-
af 1 Januarie 1927 net Engels in die publieke staatsdepartemente
gebesig sou word, en ook die amptelike taal van die land sou wees.

Met hierdie proklamasie het die Regsoktrooi van 1827 van krag
geword. Die Regsoktrooi was die uitvloeisel van die werk van die
Kommissarisse van Ondersoek tydens hulle verblyf van drie jaar
aan die Kaap. Hiervolgens is die ou Hollandse regstelsel òf afge-
skaf òf radikaal verander en vervang met ’n regstelsel volgens ’n En-
gelse patroon. ’n Onafhanklike "Supreme Court" (Hooggeregshof), is
ingestel, bestaande uit ‘n hoofregter en 3 regters. Regters sou opgelei-
de vakmanne wees en deur die Kroon aangestel word. Die regs-
prosedure sou voortaan in Engels wees.

In dieselfde jaar het ’n ander ordonnansie bepaal dat die laer ge-
regshowe, naamlik landdroste en heemrade, afgeskaf word en is
deur resident-magistrate en siviele kommissarisse vervang om die
regterlike besturende werk te doen. Die vernietiging van hierdie
plaaslike liggaam het die Boere gegrief. Hiermee het hulle in plaas-
like sake die seggenskap wat hulle in die dae van Simon van der
Stel gehad het verloor. 
Ná 1825 het die Goewerneur uitgebreide bevoegdheid gekry wat

alleen deur die Imperiale regering aan bande gelê kon word. Aan
niemand in die Kaap was hy verantwoording verskuldig nie. Somer-
set het hierdie vryheid wat hy geniet het ten volle uitgebuit. 
Op 1 Januarie 1828 is die Burgersenaat afgeskaf. Dit was ’n soort

munisipale raad vir Kaapstad waarin die burgers verteenwoordi-
ging in die plaaslike aangeleenthede geniet het en ook as skakel
tussen hulle en die sentrale regering gedien het. Nou het hulle geen
inspraak meer gehad nie. 
Vir die burgers het hierdie outokratiese regeringsvorm ondraaglik ge-

word. Nie net die Nederlandse burgers nie, maar ook die 1820 Britse
setlaars het die outokratiese optrede van  Somerset heftig teëgestaan.

Sending

In April 1805 ontbied goewerneur Janssens (van die Bataafse be-
wind) die Londense Sendinggenootskap se sendeling, Van der Kemp
na die Kasteel. As gevolg van klagtes teen hom, wou die goewer-
neur sy posisie met hom bespreek. Daarna weier die goewerneur
dat hy weer na Bethelsdorp  terugkeer. Hy werk toe onder die slawe
aan die Kaap. Hy trou op 10 Julie 1806 met ’n slawe meisie, Sara,
die sewentienjarige dogter van ’n vrygekoopte slavin. Hy was toe
byna sestig jaar oud en 42 jaar ouer as sy arme bruid. Die huwelik
vervreem die koloniste nou heeltemal van hom en selfs sy kollegas
raak krities teenoor hom en sy werk in Bethelsdorp.

Maar na die Tweede Britse besetting is Van der Kemp toegelaat
om weer na Bethelsdorp terug te gaan, waar hy tot voordeel van die
Britse politiek kon saamhelp aan hulle beleid van "verdeel en
heers". Hy kon help met die polarisasie tussen die Boere en ge-
kleurdes. Omdat die Boere se woord hulle eer was, was hulle erg
beledig toe die filantropiese sendelinge Van der Kemp en sy kolle-
ga, Read, hulle met valse aanklagte deur die Hottentotte voor die
Rondgaande hof gedaag het en hulle met groot ongerief hulle plase
onbeskermd moes agterlaat om voor die hof te verskyn. 

Die Swarte Ommegang het in 1811 van Van der Kemp gesê, en
daarmee erken, hy leef ’n "oordrewe vryheidsbeginsel" uit en hulle
indrukke van Bethelsdorp was dat daar barbaarsheid, luiheid en
smerigheid heers. Die koloniste het die plek beskou as ’n blote toe-
vlugsoord vir diewe en rondlopers.
Die kerkraad van Kaapstad, maak op 28 Junie 1803 melding van

’n sekere sendeling wat "met zijn aanhang gesterkt door het
Engelsche Gouverment, nog oorsaak bleef van veel twist en ver-
warring."

Sommige sendelinge het ook handel gedrywe in gewere en am-
munisie wat teen die Boere gebruik kon word. Ds. D Postma het
geskryf: "Tevens meenen zij wel te weten dat onder sommigen zen-
deling door genootsschappen groote handelsbelangen schuilen, ja
meer nog dan liefde tot Christus..." 
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dat hulle uiteindelik almal deel gehad het aan die verraad om die
Afrikanervolk uit te verkoop aan 'n hopelose spul kommuniste en ter-
roriste, wat sedert 1994 vir byna twintig jaar al besig is met die plun-
dering van ons erfenis.
Sedert 1994 het dinge op groot skaal in ons land begin verander en

die kommuniste het ook ons militêre magte oorgeneem. Baie Afrika-
ners het sekerlik geglo dat die inmenging van die geheime dienste in
die bedrywighede van die Afrikanerpolitiek hierna eintlik nie meer
ter sake was nie en dat dit afgeskaal is. Twee sages wat egter beves-
tig dat die ruggraatlose verraaiers onder die Afrikanervolk ná 1994
nuwe stukrag gekry het, bewys die teendeel. 
In die een geval, dié van die Dan Roodt-komplot in die HNP, waar-

mee dié getroue organisasie van Jaap Marais, wat die ark van Afrika-
nernasionalisme vir soveel jaar met trots gedra het, binne drie jaar
vernietig is, blyk daar beslis meer as net die strategie van binnelandse
veiligheidsdienste betrokke te wees. Die Dan Roodt-komplot stink
op 'n afstand na die inmenging van een of meer internasionale magte.
Die CIA was waarskynlik betrokke, terwyl ander dienste nie uitges-
luit kan word nie.

Die belangrike punt is egter dat daar in HNP-geledere beslis pro-
vokateurs was wat die aanvoorwerk vir die vernietigingsplan gedoen
het. Daar kan geen twyfel wees dat die HNP se destydse leier, Willie
Marais, deel van die proses was nie. Tot vandag toe bly die raaisel
egter wie almal van die begin af kop in een mus met hom was.
Die ander eietydse komplot, wat gelei het tot 'n rekordbrekende hof-

sage in Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis, is die Boeremag-sage.
Weens nuwe verwikkelinge dreig hierdie saak nou om een van die
grootste verleenthede vir die staat te word in die politieke geskiede-
nis, terwyl dit hopelik duisende Afrikaners sal laat wakkerskrik oor
presies wat vir soveel jare al agter die skerms aangaan in hierdie stryd
tussen die wêreldmagte van die Nuwe Wêreldorde aan die een kant
en volksnasionalisme aan die ander kant.
Die Boeremagsage kan vir eens en altyd die rol van provokateurs in

ons politieke samelewing ontbloot en dit kan dalk net daartoe lei dat
meer Afrikaners begin dink oor wat nou eintlik met ons volk gebeur
het oor die afgelope 40 jaar, terwyl die massas meer bekommerd was
oor wanneer hul geld sou hê vir 'n nuwe motor of 'n swembad of wie
daardie jaar die Curriebeker sou wen.
Jan Publiek is gewoonlik 'n baie naïewe wese wat byna alles glo wat

hy op TV sien en in koerante lees. Hierdie feit is een van die pilare
waarop geheime dienste hul sake bou, wat gewoonlik grotendeels
van leuens en persepsies afhanklik is. Hier is een voorbeeld: Dis
April 2004. Piet Pompies, toevallig 'n man met bekende "regse" affil-
iasies, gaan jag saam met sy vriende 'n paar springhase op 'n boer se
plaas. Hul maak gebruik van die boer se wapens en Piet kry 'n .22 ge-
weer en 'n handvol patrone om mee te skiet. Na afloop van 'n lekker
kuiernaweek op die plaas keer Piet en sy maters terug stad toe, want
Maandagoggend moet hulle weer terug werk toe. Maandagoggend
om 06:00 is daar 'n klop aan Piet se deur. Hy maak oop en 'n taak-
mag van polisiemanne storm by die deur in. Piet word kortliks inge-
lig dat hy 'n verdagte is in 'n komplot om die staat omver te werp, want
hy het onlangs 'n vergadering van "regses" bygewoon waar sulke
planne bespreek is. Arme Piet is benoud en verward en verduidelik
dat hy net saam met 'n vriend na die vergadering is. Die polisiemanne
keer sy huis om, maar behalwe vir 'n paar nasionalistiese boeke en
pamflette kry hulle niks. Skielik kom 'n polisieman uit Piet se slaap-
kamer met sy broek wat hy die vorige dag aangehad het. Hulle het
twee .22 patrone in sy broeksak gekry. Piet verduidelik die naweek
se bedrywighede, maar hy word steeds in hegtenis geneem. Die aan-
klag: Besit van onwettige ammunisie, want Piet het self nie 'n lisen-
sie vir 'n .22 geweer nie.

Piet se vriend Jan het dieselfde ondervinding gehad. In sy geval is
daar ook niks gekry nie, maar in sy sitkamer was 'n reuse gepoleerde
ou patroondop van 'n weermagkanon wat Jan twintig jaar tevore van
die grens afgebring het en wat deesdae as 'n asbak-houer in sy

sitkamer dien. Jan kon geen dokumentasie toon wat bewys dat hy dié
patroondop wettig bekom het nie en hy is dus in hegtenis geneem vir
die onwettige besit van weermagtoerusting. 
Die volgende dag basuin die koerant uit dat die polisie op regse ter-

roriste toegeslaan het en dat hulle binnekort in die hof sal verskyn.
Piet word daarna uitgewys as een van die manne wat met onwettige
ammunisie betrap is, terwyl sy vriend Jan, glo gesteelde weermag-
eiendom in sy besit gehad het. Hoewel Piet en Jan in die volgende
weke stil-stil vrygelaat word sonder verdere vervolging, swyg die
koerante hieroor. Die persepsie is gevestig dat daar doodgewone
manne tussen ons beweeg wat besig is om 'n staatsgreep te beplan.
Piet en Jan was egter die gelukkiges, want ander manne wat die aas

van provokateurs van die geheime dienste gevat het, sit reeds langer
as tien jaar in die tronk. Hulle word hof toe begelei soos geharde mis-
dadigers en hulle is deel van 'n hofsaak wat steeds regsgeskiedenis
maak. Hulle word die Boeremag-samesweerders genoem. Baie van
hulle het dokumente in hul besit gehad wat eintlik opgestel is as 'n
plan om hul gemeenskap te beskerm in geval van revolusie en
anargie, maar wat later deur provokateurs en senior offisiere in die
geheime dienste verander is om soos planne vir sabotasie en 'n "regse
staatsgreep" te lyk.

Ander Boeremag-manne was selfs meer naïef. Hulle sou gebruik
word om die bogstorie oor 'n Boeremag, wat uiteindelik in die kan-
tore van laakbare spioene in die staat se intelligensiedienste uitge-
broei is, selfs meer geloofwaardigheid te gee, want hulle was bereid
om "oorlogvoorraad" (kos, plofstof, medisyne en ander voorraad) in
besit te neem in voorbereiding vir die vuil spioene se planne. 
Nou het een oud Afrikaner polisieman, Deon Loots, egter ná tien jaar

van die geheime dienste en die regime se hofspeletjie (en al die intrige
intussen) 'n knuppel in die hoenderhok gegooi, omdat sy gewete hom
begin pla het. Loots het 'n beëdigde verklaring afgelê waarin hy vertel
hoe die Boeremag-operasie deur die veiligheidspolisie beheer en be-
stuur is, hoe getuienis geplant is en hoe niksvermoedende naïewe jong
Afrikaners betrek is by die plan om die "regse gevaar" teen die ANC-
regime geloofwaardig te maak. Die Boeremag saak staan nou weer
stil vir maande, want die regeringsmagte moet ten alle koste 'n manier
vind om Loots as ongeloofwaardige persoon te brandmerk. Hy is im-
mers weens stres uit die polisie met vroeë pensioen gestuur. Dit behoort
nie moeilik te wees om hom as nog 'n malletjie te brandmerk nie...
Enigiemand wat die pad in die Afrikanerpolitiek gestap het, wat die

ontmaskering van die IDASA-komplot beleef het en wat selfs net 'n
basiese kennis het van die werking van intelligensiedienste, sal gou
by die deurlees van Loots se verklaring van 17 getikte bladsye besef
dat hierdie man se storie nie sommer uit die duim gesuig is nie. Blaai
maar deur uitgawes van Die Afrikaner van die afgelope twintig jaar
en Loots se legkaart sal begin sin maak as hy die name soos Johan
Niemöller en sy agterryer, ene Jan Viljoen, Adriaan (At) van Wyk en
Jannie Smuts begin noem en hul bedrywighede begin beskryf. Ons
ken moes dié name en ons weet mos waarmee hulle besig was.    

Loots beskryf hoe daar na 1994 nuwe strukture geskep is om
"regses" te infiltreer. Hy beskryf ook hoe hulle "regse" vergaderings
eers begin bywoon het en later invloed op leierspersone begin uitoe-
fen het om die vuil planne, wat deur verraderlike Afrikaners se breine
in intelligensiekantore uitgedink is, te implementeer. Hy beskryf selfs
hoe provokateurs jong "regses" opgelei het om bomme te maak, net
sodat hulle later gevang kan word en as "regse bomplanters" ge-
brandmerk kon word!
Les bes, beskryf hy selfs hoe die veiligheidspolisie Boeremag-aan-

geklaagdes en hul regsverteenwoordigers in die tronk afgeluister het
om "een stappie voor" hulle te bly.

Dis onmoontlik om die hele Loots-dokument in een artikel te
bespreek. Feit is egter dat sy inligting die legkaart netjies voltooi. Dit
maak heeltemal sin, net soos die dokumentasie rondom die IDASA-
komplot ons destyds laat uitroep het: "Natuurlik, dís hoe hulle dit
gedoen het!" n
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pornograaf, dr. Dan Roodt, riskeer.
Die reeds genoemde liberalis, dr. Anthea Jeffery, skryf dat daar nie

soos wat voorgegee word in 1994 'n "miracle" in Suid-Afrika ge-
beur het nie. Inteendeel, daar het 'n "People's War" plaasgevind,
wat deur die ANC uitgevoer is onder leiding van Kommuniste en
revolusionêre. 

Die oorgang van 'n minderheidsregering na 'n meerderheidsre-
gering in 1994, was volgens Jeffery, die produk van 'n "merkwaar-
dige suksesvolle strategie", waarin liberale geen geringe rol ge-
speel het nie ('n mondvol vir 'n liberalis!).
Jeffery wys in haar boek daarop dat bogemelde strategie, die ANC

van relatiewe onbekendheid verhef het tot 'n posisie van "onbelem-
merde politieke mag".

Nou sit ons met 'n regering wat rede het om te glo dat hul sal
regeer "until Jesus comes again", soos pres. Zuma dit verwoord
het. Jeffery skryf: "The most important political consequence was
that South Africa acquired a hollowed-out democracy, a shell with-
out the substance" – " ... thereby introducing the Soviet model of
governance in South Africa". 
Jeffery se ontdekking, geboekstaaf in 2009, is egter nie nuwe nuus

vir Afrikanernasionaliste nie. SED Brown (by uitstek), dr. Verwoerd
en Jaap Marais het die kommunistiese oorname van Suid-Afrika,
reeds sedert die sestigerjare korrek voorspel.

'n Kruisie agter die naam van Jaap Marais was al wat nodig was
na die dood van dr. Verwoerd, om die ou Suid-Afrika ongeskonde
te laat voortleef vir die nageslag.
Nou het die tyd vir 'n kruisie-trekkery op ons uitgeloop. Indien die

ANC/SAKP/Cosatu-alliansie in 2014 'n tweederde meerderheid by
die stembus behaal, hoef hulle hul nie aan die grondwet wat hul
ieder geval nie eerbiedig nie, te steur nie. Daar is niks wat hul dan
kan verhinder om die beplande tweede Nasionale Demokratiese
Revolusie (NDR) uit te voer nie. Benewens moord en doodslag, sal
die gevolg van die NDR 'n volbloed wedergebore ou Sowjetstaat
wees! 
Kan 'n stem vir die DA of 'n koalisie van opposisiepartye in 2014

'n verskil maak? NEE – "een mens, een stem" in 'n verenigde Suid-
Afrika, kan géén ander resultaat oplewer as die huidige nie. Afrika-
nernasionaliste uitgesluit, is een en almal wat nie die ANC-regime
steun nie, tevrede met die kommunistiese grondwet. Beleidsgewys
sal daar dus in praktyk niks verander nie. Die enigste moontlike
verskil kan dalk korrupsievlakke wees. Regstellende aksie, grond-
gryp en dies meer sal volgens die grondwet voortduur.
Miskien is dit tyd om te aanvaar, dat niks minder as om jou lewe

op die spel te plaas, sal weer ons selfrespek herwin en ons vryheid
verwerf nie! Aanvaar dit, glo dit, drink dit in en werk daaraan, soos
dr. Verwoerd en Jaap Marais gedoen het.
"Ons sal lewe, ons sal sterwe - ons vir jou, Suid-Afrika"? n

*Beskikbaar by Hutten-Buchdienst, Tel & Faks: 012-807-0434.

Onder die tweede Britse besetting (vervolg)
Onderwysbeleid

Die onderwys sou ook gebruik word om die verengelsingsbeleid te
help deurvoer. Lord Charles Somerset het deur middel van dr.
George Thom nie net predikante nie, maar ook Engelse en Skotse
onderwysers ingevoer. 

In 1840 sê dr. ANE Changuion in verband met die invoer van
Skotse onderwysers: Gij hebt er wellicht ook geen erg in, dat
onderwijzers, uit Schotland ontboden, met aanzienlike jaarwedden

[jaargeld = salaris] in de buitendistricten aangesteld zijn, een maa-
tregel om de Hollandsche taal als een verderflijk onkruid met wor-
tel en tak te helpen uitroeien..." (Kruger, 49).
Kommentaar: In al hierdie veranderinge het die Engelse nie die
burgers se fisiese of geestelike welsyn of belange op die hart gedra
nie. Hulle moes net vir die Engelse 'Empire' (Ryk) tot voordeel
wees, daarin opgaan, daardeur hulle identiteit verloor en in die niet
verdwyn. 

Dr. O'Kulus skryf: "Die Engelsman van dié dae was, seker met
baje uitsonderings, die beliggaming van ‘n wêreld- en lewensbe-
skouing, wat op elke gebied oneindig laer gestaan het als die ver-
hewe standpunt van die ou Boerevolk. Die Britse gees was tiran-
nies, materialisties, vrijsinnig en grotendeels sedeloos. Die voor-
lopers van die Britse beskawing hier was waarlik geen modelle van
sedelike verhewenheid nie, veral nie in hulle verhouding tot die
gekleurde rasse en in hulle behandeling van die Boerevolk [nie]." 

"Hierdie nuwe Britse faktor, gepaard met ‘n wêreldwye liberale
gety, het ‘n wind van verandering deur elke hoek van die Kaapse
lewe laat waai. Die reaksie van die konserwatiewe elemente
daarop, het vérreikende gevolge vir staat, kerk en volk gehad. In
breër perspektief is daar ‘n innerlike ooreenkoms tussen die Groot
Trek (1836), die stigting van die Boere-republieke (1852, 1854), die
onafhanklike Hervormde staatskerk in Transvaal (1853) en die
kerklike 'groot trek' van die Gereformeerdes (1859). Elkeen van die
bewegings probeer een of ander eiendomlike geestesbesit beskerm
deur dit in isolasie te onttrek aan die bedreiging van die gees van
‘n veranderende eeu"                                                               n

MNR. JAAP MARAIS EN 
DR. HENDRIK VERWOERD –

GODSMANNE ÉN VOLKSMANNE
VAN WELEER (vervolg)


