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Hy was voorheen aktief betrokke by die politiek en die stryd van
Afrikanernasionalisme en tot met die stigting van die ANB was hy
een van die ondervoorsitters van die HNP.
Brink sal veral onthou word as 'n sterk en onbuigbare leier met baie

sterk beginsels. Hy was onopgesmuk en ook nie 'n man vir die kol-
lig nie, maar op sy stil manier het hy dinge laat gebeur en op beson-
der dinamiese wyse leiding gegee.
Hy was veelsydig, wyd belese en diep gelowig met 'n oop hand en

'n oop hart vir volksgenote wat sy hulp nodig gehad het – op watter
wyse ookal.
Sy skielike dood is 'n reuse verlies vir die ANB, die Afrikanervolk

en die stryd van Afrikanernasionalisme. 
Die ANB huldig hom hiermee as ‘n volksheld, wat nie terugge-

deins het toe die wekroep gekom het en sy volk hom nodig gehad het
nie.Hy sal in die annale van die ANB en die Afrikanervolk onthou en
geëer word vir sy edele bydrae tot die stryd vir vryheid en reg.
l Jannie Brink is in Johannesburg gebore en voltooi sy skoolloop-
baan aan Randburg Hoërskool. Hy kwalifiseer in 1976 as elektriese
ingenieur aan die Universiteit van Pretoria, waarna hy homself in
Randburg vestig.
In teenstelling met sy bydrae op die volksakker is weinig oor sy pro-
fessionele loopbaan bekend. Hy het sy beroep sonder uiterlike ver-
toon, getrou aan sy geaardheid en die voorbeeld deur sy ouers gestel,
met nederigheid beoefen. Juis daarom is die versoek tot 'n blik daarop
soos heiligskennis pleeg, veral die uitwys van sy veelsydigheid ten
opsigte van ander ingenieurs-dissiplines.
Sy professionele loopbaan het oor meer as 40 jaar gestrek en hy het

dit by verskeie organisasies en firmas uitgeleef, hoofsaaklik as raad-
gewende ingenieur. Ontwerpwerk, die uitvoering daarvan en projek-
bestuur was sy forte. Hy het vir 'n ruk, met die hulp van sy broer, sy
eie raadgewende firma bedryf en daarna met tussenposes as 'n on-
afhanklike ingenieur gewerk.
Sy loopbaan het begin met die rol wat hy gespeel het in winkelsen-

trums, waaronder Randburg se oorspronklike middedorp asook
Crestasentrum. Later volg die ontwikkeling van die Bruma- en
Randburg waterfronte. Ander bakens waar hy sy ontwerp- en toesig-
houdende vermoëns aangewend het, was die beligting van sportsta-
dions, die N1 snelweg tussen Johannesburg en Pretoria asook die
aanliggende hoofkantoor en gimnasium van Vodacom. Weens begin-
selvastheid weier hy onder moeilike ekonomiese omstandighede 'n
versoek deur Vodacom se hoofuitvoerende amptenaar om pri-
vaatwerk vir hom te onderneem.

Later in sy loopbaan het industrieë van sy kundigheid gebruik ge-
maak. Buiten sy bydrae met die oprigting van enorme projekte soos
die Mozal Smelter in Mosambiek en die opgradering van SAB se
grootste brouery in suidelike Afrika, was hy by fabrieke en projekte
in al die buurlande betrokke. Verder was hy by kernkrag, chemiese

vervaardigingsaanlegte en 'n verskeidenheid mynboubedrywighede,
waaronder steenkoolmyne vir Medupi kragsentrale, asook proses-
aanlegte by onder andere platina- en diamantmyne, betrokke.
Hy tree as ingenieursbestuurder af nadat die Kanadese firma, SNC-

Lavalin (mynbou en minerale) vir wie hy gewerk het, hul kantore in
Sandton sluit. In 2018 word hy deur dieselfde firma se olie- en
gasafdeling te Vanderbijlpark teruggeroep om hul by te staan met die
verkryging van 'n tender, nadat 'n brand die "semi Coke"-prosesaan-
leg by die Grootegelukmyn op Ellisras beskadig het. Siende hy voor-
heen gangbaarheidstudies daaroor gedoen het, slaag die tender en
was hy tot en met sy skielike siekbed en dood, as ingenieursbestuur-
der daarmee gemoeid.
Op die kantlyn het hy so bietjie argitektuur beoefen met die ontwerp

van sy eie twee huise. Hy het ook houtwerk as stokperdjie by sy
skoonpa aangesteek. 
Bogemelde is maar net 'n voëlvlugblik op sy begenadigde loopbaan.

Wat blywend is, is die opmerkings deur twee Engelse, 'n eertydse
werkgewer en 'n chemiese ingenieur. Eersgenoemde sê van Jannie:
"Hoogs professioneel en hoogs beginselvas" en laasgenoemde
tydens sy eie aftreerede: "Om saam met Jannie te kon werk, was die
hoogtepunt van my professionele loopbaan".
Hy laat sy vrou, Susan, sy broer, Andries en susters, Marie de Vries

en Petro Visagie agter.                                                               n

ANB HULDIG JANNIE BRINK 
Die ANB huldig graag hiermee sy gewese sekretaris,
Jannie Brink, wat in Mei vanjaar onverwags oorlede is.
Brink het die pos van sekretaris van die ANB vanaf die
stigting van die beweging op 6 November 2004 gevul.

Die ANB se sekretaris, Jannie Brink, is op 28 Mei vanjaar

oorlede ná ‘n kort siekbed.



AfriForum is 'n selfverklaarde
vyand van Afrikanernasionalisme

“Die politiek in Suid-Afrika is tans baie deurmekaar en konsepte

soos nasionalisme, liberalisme, konserwatisme, Sosialisme en

kommunisme word op allerlei verwarrende maniere aan die pu-

bliek voorgestel in die media en deur politici. Maar daar sal 'n

dag kom wanneer al die ander '-ismes' en konsepte sal vervaag en

irrelevant sal word. Wanneer dít gebeur, sal die keuse vir Afrika-

ners eenvoudig wees – hulle sal moet kies tussen Afrikanernasio-

nalisme of kommunisme. Niks anders sal relevant of ter sprake

wees nie…”

Met hierdie woorde het die Afrikanervolk se grootste politieke pro-
feet van die 20ste eeu, Jaap Marais, kort voor sy dood 'n situasie
voorspel wat waarskynlik binnekort sal realiseer in Suid-Afrika.
Weens verskeie redes word Afrikaners tans nog wysgemaak dat

daar selfs teenoor liberalisme nog opsies na die regterkant van die
spektrum is. Die "konserwatiewes" van ouds het met die laaste
verkiesing duisende ontgogelde Afrikaners, wat die afgelope 20
jaar by die liberale DA gaan inkruip het, weer in hul geledere
terugverwelkom.

Heel ironies het hierdie natuurlike verskuiwing van denke en
stemme álles te make met rassepolitiek, terwyl daar deur die
breinspoel-mediamasjien van die liberaliste gepropageer word dat
rasse-politiek uitgewis moet word in Suid-Afrika.

Intussen het die "konserwatiewes" ook oor die afgelope 25 jaar
'n gedaanteverwisseling ondergaan. Die rede vir hulle bestaan is
eintlik hul versugting na 'n "volkstaat", soos hulle in 1994 verkon-
dig het. Dit was natuurlik net na daar besluit is om hul generaals
se krete van "maak nog net één boer dood en daar is oorlog" te
verruil vir onderhandeling met die terroriste, deelname aan die
verkiesing en 'n "Volkstaatraad", waar so 20 van hul leiers vir 'n tyd
lank as gaste van die ou terroris en kommunis, Nelson Mandela, so
bietjie sous op die soustrein kon geniet.

Daardie volkstaat-droom is deesdae eintlik maar 'n stowwerige
verslag iewers in die argiewe van die parlement. Die res van die
"konserwatiewes" het aanbeweeg. Deesdae is die volk nie meer
so belangrik nie. Hierdie kollektiewe term word so hier en daar
nog gebruik, maar die in-ding en polities-korrekte terminologie is
deesdae eerder "minderheidsregte" en "menseregte".         
As daar voorheen by denkende Afrikaners nog enige twyfel was

oor die possie van Solidariteit en AfriForum in die Suid-Afrikaan-
se samelewing, is dit onteenseglik en baie duidelik uitgespel in 'n
beleidsverklarende artikel deur AfriForum se hoof van beleid en
aksie, Ernst Roets. 
Roets en sy makkers was onder druk van die media en die kom-

muniste oor sekere van hul aksies, wat die persepsie laat ontstaan
het dat hulle eintlik 'n "regse" Afrikaner-organisasie is wat slegs
vir die regte van Afrikaners en Blankes veg.

Dié persepsie is natuurlik eintlik heel verspot, aangesien enige
Afrikanernasionalis lankal kon sien dat Solidariteit en AfriForum
'n baie spesifieke rol speel, wat inderdaad help om die geloofwaar-
digheid van die korrupte bestel in Suid-Afrika staande te hou.
Só byvoorbeeld, sal AfriForum baie vinnig inspring om onregte

te beveg wat teen Blankes gepleeg word en waar die regime se
regstelsel mense faal, òf waar ander bedenklike organisasies soos
die EFF van Julias Malema hul ding doen om die radikale Swart

massas tot konflik met Blankes aan te hits.
AfriForum speel die spel egter baie subtiel. Daar mag géénsins in
enige van hul optredes vingers na hulle gewys word as 'n moont-
like rassisties-gedrewe organisasie nie.
Hierdie punt word bewys met hul optrede in die saak teen Elana

Barkhuizen, die Blanke skooljuffrou in Schweizer-Reneke wat in
die moeilikheid beland het oor 'n foto van "klaskamer-apartheid".
Toe die ware feite bekend word, het AfriForum en Solidariteit in
hul karretjies gespring en Wes-Transvaal toe gejaag om tot die juf-
frou se redding te kom.

In 'n ander geval nie ver daarvandaan nie, moes Pieter Doore-
waard en Phillip Schutte egter hul vernederende stryd teen die staat
se duidelik skeefgetrekte regstelsel alleen veg, ten spyte daarvan dat
'n blinde man met 'n stok kon aanvoel dat hierdie hofsaak bekook
word om van die twee Blanke mans 'n voorbeeld te maak en die
persepsies oor Blanke boere se geweld teen Swartes lewend te hou.
Hulle is uiteindelik op grond van die twyfelagtige getuienis van een
man skuldig bevind aan moord en swaar tronkstrawwe opgelê.

Eers nadat die media onthul het dat die einste getuie, wat in die
hof al uitgevang is dat hy weersprekend getuig, by verskeie mense
gebieg het dat hy in die hof gelieg het, was AfriForum op die wa
met 'n groot gejuig en toe het hulle skielik betrokke geraak – met
die nodige media-aandag, natuurlik.
Terug by Ernst Roets se artikel wat so twee maande gelede ver-

skyn het. Daarin maak Roets dit baie duidelik dat AfriForum hulle
sonder skroom van Afrikanernasionalisme distansieer. Trouens,
die opskrif van sy artikel skree dit reeds uit: "AfriForum se ver-

werping van Wit nasionalisme". 

Roets verklaar dat AfriForum in wese 'n burgerregte-organisasie
is wat hom op die beskerming van minderheidsregte toespits.

"AfriForum fokus nie op die regte van die "wit gemeenskap" nie

en verwerp so 'n beskrywing, onder andere op grond van die feit dat

lidmaatskap nie tot enige bepaalde rassegroep beperk is nie – en

dat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie," gaan Roets voort

Hy skryf verder dat beskerming van die belange van kultuur-,

godsdiens- en taalgemeenskappe en aanmoediging van weder-

sydse erkenning en respek tussen sodanige gemeenskappe in die

algemene belang is, maar dat organisering op grond van velkleur

"vernietigend vir maatskaplike samehorigheid" is.

Roets sê dan dat hulle nie 'n probleem het om "konserwatief" te

wees nie, maar dat AfriForum hulself nie vereenselwig met die

"stigma wat deesdae aan konserwatisme geheg word as synde 'n

ideologie wat na die verlede hunker, of wat teen verandering

gekant is bloot omdat hy verandering nie kan hanteer nie". 

Nouja, dié stemmetjie het ons mos al gehoor. Dit klink darem baie
na die "verligtes" tussen John Vorster, PW Botha en FW de Klerk...

Dan, ter afsluiting van sy artikel, klim Roets kaalvuis in onder
Afrikanernasionaliste wanneer hy skryf: "Rasgegronde nasiona-

lisme staan in die pad van juis die dinge wat AfriForum wil be-

reik. Dit is in die nastrewing van die dinge wat AfriForum koester,

en ook in sy teenkanting teen 'n eendimensionele rasgegronde be-

nadering, dat AfriForum al herhaaldelik stappe gedoen het vir die

beskerming van die regte van ander gemeenskappe. Voorbeelde

hiervan sluit in AfriForum se veroordeling van wit nasionalistiese

groepe en rassistiese kommentaar deur wit nasionaliste... Afri-

Forum het die ideologie van wit nasionalisme nog altyd verwerp

en sal voortgaan om dit te doen..."

Dáár het ons dit. AfriForum het hulself in die openbaar verklaar

as vyand van Afrikanernasionalisme. Regdenkende Afrikaners be-

hoort hulle dus dienooreenkomstig te beoordeel en te hanteer. 

As Jaap Marais reg was met sy voorspelling dat Afrikaners se

keuse uiteindelik eenvoudig sal wees, is dit tog duidelik dat Afri-

Forum deel is van 'n stelsel wat sonder emosie en met gesonde

verstand beoordeel moet word.                                                n
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DIE ANB SE HELDEDAG-FEES IN BEELD

Rentia Erasmus en drie van haar kinders deel in die ver-
rigtinge by die ANB se Heldedag vieringe.

Samesang was oudergewoonte deel van die ANB se Heldedag-fees 
en die feesgangers kon heerlik saam volksliedere sing voor die formele 

verrigtinge begin het.

Nog feesgangers sing volksliedere by die ANB se
Heldedag-fees op Moloto buite Pretoria.

Hennie en Annie van der Walt is gereelde besoekers aan
die ANB se Heldedag feeste.

Emil de Viliers het opgetree
as voorsitter by die ANB se

Heldedag-fees.

Ds. Boeta Erasmus het die
feesrede gelewer en die gehoor
daaraan herinner dat geloof en 

nasionalisme twee faktore is wat
altyd teenwoordig was by die

ontwikkeling van ons volkshelde.



Die Dagbestuur van die ANB het besluit om hierdie uitgawe van
die nuusbrief grootliks te wy aan meer moderne helde in ons stryd
om die behoud en beskerming van Afrikanernasionalisme. Met só
'n oefening kan 'n mens nie anders as om by Jaap Marais, die groot-
ste Afrikanernasionalis van sy tyd, te begin nie.

Die goue draad van die geskiedenis

Omdat elke geslag Afrikaners (en waarskynlik ook ander volke)
gewoond geraak het om volkshelde te vereer wat deel is van die ge-
skiedenis, besef 'n mens nie altyd waar eietydse helde in die geheel-
prentjie van die volk se bestaan inpas nie. 
Ons het gewoond geraak om manne soos Jan van Riebeeck, Adam

Tas, Andries-Henrik Potgieter, Andries Pretorius, Sarel Cilliers,
Paul Kruger, genl. Christiaan de Wet, genl. Koos de la Rey, genl.
JBM Hertzog, Jopie Fourie, dr. DF Malan, adv. JG Strijdom en dr.
Hendrik Verwoerd (om 'n paar hoof-figure te noem) uit te lig as ons
oor Afrikanerhelde gesels.

Hierdie manne – en al die ander groot geeste wat verantwoorde-
lik was om die goue draad van Afrikanernasionalisme regdeur ons
volk se geskiedenis lewend te hou – is vir ons heldefigure wat ons
kan bestudeer en vereer, aangesien hulle deel is van die verlede
waarvan die meeste van ons net in geskiedenisboeke gelees het.

Die geskiedenis is egter nie 'n wetenskap wat stagneer of ophou
nie. Geslagte volg op mekaar en die geskiedenis vleg deur die
lewens van elke geslag. In die geval van die stryd van Afrikaner
nasionalisme was daar die afgelope 50 jaar ook leiers en rolspelers
wat gesorg het dat daardie goue draad deurgetrek word om aan die
volgende geslag 'n konneksie te verskaf waarmee hulle hul weg
vorentoe kan bepaal.

Marais se roepingsbewustheid

As die lewens van ons volkshelde uit die verre verlede bestudeer
word, is daar een gemene deler wat by hulle almal voorkom. Al hier-
die manne (en vroue) was bewus daarvan dat hulle nie as enkelinge
in die verloop van die geskiedenis ronddobber nie, maar dat hulle
ingebind is as deel van 'n volk. Omdat dié volk so 'n unieke ge-
skiedenis gehad het wat nou verweef is met sy geloof, kon daardie
helde daarom ook nie anders as om hul roeping as gelowiges met
hul roeping as Afrikaners te verenig nie.

Elkeen van daardie helde het opgetree met hul nageslag in ge-
dagte, want dít is tog die kern van hul roeping as Afrikaners.
Of 'n mens dus praat van Jan van Riebeeck, wat waarskynlik besef

het dat dit sy roeping was om 'n groeipunt vir die Blanke- en Chris-
telike beskawing aan die suidpunt van Afrika te verstig, of die Voor-
trekker-leiers, wat besef het dat hul aard en kultuur as unieke volk
deur die Engelse imperialisme verswelg sou word as hulle nie die
binneland in trek nie – by elkeen sal daar 'n roepingsbewustheid
gevind word.
Dieselfde geld vir die helde van die Vryheidsoorloë en die manne

wat weer oor die eerste vyf dekades van die twintigste eeu geveg
het om die Afrikaner as unieke volk se identiteit, taal en kultuur te
beskerm.

Met die reuse kennis wat Marais gehad het van die geskiedenis,
sal sy unieke stryd in die toekoms waarskynlik uitstaan, juis omdat
hy sy roeping met gehoorsaamheid en deeglikheid vervul het in 'n
era van baie misleiding en verwarring.

Marais het die insig gehad om, die oomblik toe dr. Verwoerd sy

laaste asem uitblaas, te besef wat presies die aanslag teen die Afri-
kanervolk op daardie stadium behels het. En hy het geen oomblik
gehuiwer om daarvandaan die bitter moeilike pad te stap as advo-
kaat vir sy volk se helde uit die verlede, maar ook vir die toekom-
stige geslagte wat nog moes kom nie.
Omdat die Afrikaner in daardie tyd nog op 'n golf van voorspoed

en vooruitgang gery het, was Marais se taak waarskynlik baie
moeiliker as ander volkshelde voor hom.
In die meeste ander gevalle was daar geen twyfel by die volk oor

die aanslag van die vyand nie. Maar in die laat 1960's en vroeë
1970's het Afrikanernasionaliste soos Marais en Albert Hertzog vir
baie Afrikaners effens verspot voorgekom. Die Afrikaner was dan
so sterk en ten volle in beheer van Suid-Afrika – hoe kon dié manne
dan kom waarsku oor die gevare wat ons toekoms bedreig?
Dit was egter Marais se vermoë om die verraad van binne raak te
sien en teen die magtige propaganda-masjiene van die verraderlike
NP regerings van Vorster, die Bothas en De Klerk staande te bly,
wat hom so 'n unieke held maak.

Persoonlike opofferings

Enige mens wat in die openbare lewe as leier of rolmodel beland,
het ekstra druk op sy of haar persoonlike lewe, waarvan die gewone
volk bittermin verstaan.

Hiervan het Jaap Marais in oorvloed gehad. In die eerste dekade
van die HNP se bestaan, toe dié party baie prominent in die vyandi-
ge media gefigureer het, moes Marais en sy hele gesin soms bitter
moeilike opofferings maak ter wille van die stryd waarin hy on-
wrikbaar geglo het. 
As politieke vegter moes hy dae en nagte lank uitstedig wees om

by sy volk uit te kom om die verraad van die Vorster- en Botha
regerings aan hulle te probeer openbaar. Dan was sy familie uit-
gelewer aan die boelie-taktiek van die NP-regering en hul lafhar-
tige meewerkers. 

Dit is nie algemeen bekend hoe sy gesin soms middernagtelike
dreigemente per telefoon en andersins ontvang het om hulle te
intimideer nie. Maar dit het gebeur en dit het waarskynlik bygedra
om spanning in sy huis te bring. Tog het hy onverpoos voortgeveg
ter wille van sy volk.
Marais is ook skaamteloos in die media en van verhoë af gespot oor

sy gebrek. (As gevolg van die polio wat hy as kind gehad het, het hy
probleme met sy voete gehad, terwyl sy een been korter as die ander
was). In hierdie verband is hy gereeld as "Ou Jaap Horrelpoot"
gespot. Hy het egter nie soos vandag se openbare figure daaroor 'n
bohaai gemaak en in die howe probeer wraak neem nie. Nee, hy het
eenvoudig onverpoos sy stryd voortgesit.

Selfs sy eie mense twyfel soms

Weens Marais se besondere insig en sy vermoë om politieke ge-
beure te ontleed, was hy gereeld sy tyd vooruit en kon hy deur elke
skelmstreek of politieke bedrogspul van die vyand sien.

Hierdie feit het sy teenstanders woedend gemaak van frustrasie,
maar dit het ook gelei daartoe dat hy soms 'n bitter eensame stryd
moes voer en selfs vriende en vertrouelinge moes verloor.
So byvoorbeeld, moes Marais binne sy eie party 'n stryd voer teen

sommige junior leiers wat in die vroeë 1990's nie, soos hy, deur die
skelm plan van die vyand kon sien toe die Afrikaner Volksfront  
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Oor twintig of dertig jaar van nou af, wanneer die ouer geslagte van die twintigste eeu geheel uitgesterf
het en die jonger geslagte uit die later dekades van dié eeu ook yler gesaai is, sal die oorblyfsels onder
die behoudende Afrikaners waarskynlik eers werklik besef watter reus Jaap Marais as volksheld van die
Afrikanervolk was. JOHANNES BARNARD bespreek die rol wat Marais gespeel het en sy betekenis vir
die toekoms.



(AVF) gestig is en bedenklike figure soos "Die Generaals" op die
politiek toneel verskyn het nie.

Baie Afrikaners was bevange en desperaat, want veral ná die ont-
banning van die ANC en die vrylating van Nelson Mandela was die
skrif teen die muur vir die Afrikanervolk. Tipies van die denkpatroon
onder sommige Afrikaners het hulle toe geglo dat "Die Generaals"die
leiding moes neem om die oorgawe te keer.
'n Mens kan jou net indink hoe gefrustreerd en selfs gebelg Marais

moes wees oor sy eie volgelinge se gebrek aan insig. Hy het die
erns van die aanslag raakgesien en dadelik deur die bedrog gesien,
maar ander wou na hierdie strooihalms gryp. En sommige hét ook,
net soos sommige strydgenote in die ANB ook 'n paar jaar na die
stigting van dié organisasie moeg geraak het vir die stryd. Toe draai
hulle terug om die verloopte HNP en hulle "Volksverkiesing"-foe-
fies te volg en te ondersteun.
Marais het egter vroeër die hele spektakel rondom die stigting van

die KP oorleef en hy het waarskynlik teen die tyd van die verskyn-
ing van "Die Generaals" reeds verstaan dat al hierdie gebeure deel
is van die smeltkroes waardeur sy volk moes gaan, sodat die goud
van die draad wat deur die oorblywende nasionaliste deurgetrek
word na die volgende geslag, so suiwer as moontlik sou bly.

Wat was die alternatief?

Die status van 'n volk se heldedom word gereeld bepaal deur die
latere analiste van hul bydrae in die stryd. As 'n mens dan, met die
voordeel van die nawete (hindsight in Engels) kan terugkyk op die
verloop van die geskiedenis, besef jy hoe groot dié held sal uitstaan
as daardie geskiedenis opgeteken moet word.
Dink in hierdie opsig maar oor die voorbeeld van die Voortrekker-

leiers of die Bittereinders in die Tweede Vryheidsoorlog. Wat sou
van ons as Afrikanervolk geword het as die Voortrekkers se vry-
heidsdrang hulle nie noord oor die Drakensberge gedryf het nie? Of
wat sou van ons geword het as die Bittereinders soos die hensop-
pers en vredepraters aan die Engelse hul sin gegee het?
Die antwoord hierop is eenvoudig. Daar sou waarskynlik nie van-

dag 'n Afrikanervolk bestaan het nie. Ons sou, soos die Blankes in
Rhodesië, 'n klein groepie oorblywende Engelssprekende Blankes
in Suid-Afrika gewees het met 'n wesenlike liberale lewens- en
wêreldbeskouing en 'n kultuur en godsdiens wat deur Engeland en
die Engelse kerk voorgeskryf word.

"Is dit nie maar hoe die deursnee Afrikaner vandag lyk nie," sou
baie van ons deesdae kan vra.
Natuurlik, dit ís. Die deursnee Afrikaner is 'n vrywillige wêreldbur-

ger, wat vasgevang sit in 'n liberale kommunistiese stelsel wat Engels
praat en 'n humanisties-omgedopte godsdiens aanhang, sonder dat hy
die waardes van Afrikanernasionalisme enigsins verstaan. 

Dán besef 'n mens egter die waarde en status van Jaap Marais as
volksleier, want danksy hom is daar nog 'n kerngroep Afrikaners
wat tussen die beginsels van Afrikanernasionalisme en die liberalis-
me kan onderskei. Danksy Jaap Marais en sy stryd, kan die goue
draad van Afrikanernasionalisme deurgetrek word na 'n volgende ge-
slag, al is hulle hoé gering. Daar is altyd hoop, want daar is nog lewe.

Politieke stryd lewer helde net soos oorlog

Deur die geskiedenis van die mensdom het die meeste volkshelde
na vore getree in tye van fisieke konflik en oorlog.
Dit was in 'n groot mate ook so vir die Afrikanervolk. Die verskil

is natuurlik dat die Afrikaner een van die wêreld se jongste volke is
en dat die ontwikkeling van ons volk as sodanig, maar ook ons taal
en kultuur, redelik vars in ons geheue is as dit met ander volke ver-
gelyk moet word.
Ons het 'n stewige kwota oorlogshelde opgelewer, maar baie van

die Afrikaner se helde was ook manne wat betrokke was by die vor-
ming van ons taal, kultuur en ander aspekte van ons vryheidstryd.

Regdeur ons stryd van die afgelope 367 jaar het ons vyande – of

dit nou die Engelse establishment, Swart inboorlinge of die kom-
munisme is – se aanslag presies dieselfde doelstelling gehad. Dít is
om ons as volk te vernietig. Of hulle nou probeer het om ons fisies
uit te wis en of hulle ons geestelik en as kulturele entiteit wou ver-
woes, die aanslag het basies dieselfde doelstelling gehad.

In elke era was daar helde wat hierdie aanslae kon afweer, maar
om een of ander vreemde rede dink baie van ons oor hierdie helde-
dom net tot by die moord op Verwoerd.

Besef ons dus watter enorme rots ons in die Afrikaner-volkslewe
en in ons eie geledere gehad het in die persoon van Jaap Marais?

Vir langer as 40 jaar het hy grootliks as volksleier 'n alleenstryd
gevoer. Eers was daar die stryd teen John Vorster en sy vuilspelery,
terwyl hy as agent van die Britte en Henry Kissinger sy verraad
gepleeg het. 

Toe kom PW Botha met sy dubbelsinnige aanslag, wat baie ver-
warring onder Afrikaners gebring het. 
In dieselfde tyd was daar die koms van die KP en al die bedrog en

manipulering van die openbare opinie, wat dit wou laat lyk asof Ma-
rais te hardkoppig en te trots was om met dié spulletjie saam te werk.

Die volgende fase was FW de Klerk se openlike verraad en die
wyse waarop die "regses" in die KP, Afrikaner Volksfront en later
Vryheidsfront hom gehelp het om sy agenda uit te voer.
Les bes, teen die einde van Marais se lewe was daar sy stryd om sy 
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Jaap Marais se status as Afrikanerheld wat die stryd van
Afrikanernasionalisme vir langer as 40 jaar byna man-alleen
staande gehou het, sal waarskynlik eers deur toekomstige

geslagte na waarde geskat word.

(Vervolg op bl. 6)



Die politieke denke van Afrikaners in Suid-Afrika het in 2004, kort
na die derde algemene verkiesing in die nuwe kommunistiese bedel-
ing onder die ANC/SAKP-regime, 'n nuwe wending begin inneem.

Die euforie van die bedrieglike Nelson Mandela era was verby,
die plundering van ons ekonomie was in volle swang en Suid-
Afrika het een van die gevaarlikste lande ter wêreld geword. 

Vir enige Afrikaner met die vermoë om die situasie met logiese
denke te beoordeel was dit duidelik dat ons land op 'n ramp afstuur
en dat Afrikaners gemarginaliseer word in hul geboorteland, terwyl
hul erfenis stuk vir stuk van hulle gesteel word.
Op daardie stadium was die HNP se strategie om Afrikaners te oor-

tuig om buite die bedrogvolle bestel te bly en nie aan verkiesings deel
te neem om sodoende legitimiteit aan die stelsel te gee nie, baie suk-
sesvol. Daar is bereken dat baie naby aan 'n miljoen Blankes die
verkiesing van 2003 geboikot het.
Die magte agter die skerms het natuurlik ook hulle beplanning ge-

doen en hulle het besef dat Afrikaners ten alle koste deel van die
bestel moet bly, anders sou die teelaarde vir verset teen die bloed-
lose oorname van die kommuniste al hoe groter gegroei het. Die
HNP was dus 'n klippie in die skoen, wat verwyder moes word,
want dié party het een ding gehad waarop geen ander politieke
groepering aanspraak kon maak nie – 'n onkreukbare rekord en
geloofwaardigheid.
Teen hierdie agtergrond het die onverkwiklike gebeure van daar-

die jaar binne die HNP afgespeel. By terugskouing kan 'n mens nie
anders as om te besef dat die destydse HNP-leier, Willie Marais,

waarskynlik doelbewus die
Dan Roodt-twisappel in sy
party ingebring het, om uit-
eindelik die HNP se edele
stryd tot stilstand te ruk nie. 
Wat in 2004 in die HNP ge-
beur het, was vir baie ou stryd-
rosse selfs meer traumaties as
die gebeure van 1969, toe fa-
milies en vriendekringe óók
opgebreek en versteur is met
'n politieke beginselsaak. 

Was dit wat in 2004 in die
HNPgebeur het ook volksver-
raad, soos Vorster en sy mee-
lopers se aksies vanaf 1966?
Ja, dit was! En diegene wat
willens en wetens daarin ge-
deel het, sal dienooreenkom-
stig deur die geskiedenis be-
oordeel word as die volgende
geslagte daarop terugkyk.

Net soos in die geval van
die era na Verwoerd se dood,
was daar natuurlik ook die
naïewes, banges en slappes
wat eenvoudig nie die wil of
moed gehad het om teen die
verraad op te staan nie.

Maar, soos in elke geval in
die geskiedenis wanneer die
volk getoets word en deur 'n
smeltkroes gaan, het die ge-
beure van 2004 ook nuwe
leiers en helde opgelewer.
l Willie van der Grijp, die
ANB se eerste voorsitter: Hy
was die eerste top leiersfi-
guur in die HNP (een van die
drie onderleiers) wat destyds
besef het dat daar 'n groot
skroef los was. Soos dit 'n be-
ginselvaste volksman be-
taam, het hy onmiddelik be-
gin alarm maak. 
Byna net soos 'n Jaap Marais

van ouds, moes hy verguising
en belastering verduur, terwyl
sy gesin en familie ook moes
ly onder die aanslag teen
hom. Maar hy het onwrikbaar
bly staan en standpunt inge-
neem teen dit wat verkeerd
was – dit wat verraad was
teen die beginsels van Afri-
kanernasionalisme en ook 
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Met die herdenking van die ANB se 15de verjaardag is dit ook goed om weer hulde te bring aan die helde van die

onverkwiklike en onverbiddelike stryd van 2004, toe daar 'n reuse aanslag gemaak is op die oorlewing van die stryd

van suiwer Afrikanernasionalisme.

volk se selfrespek te behou en hulle te oortuig om weg te bly van
die kommuniste se stelsel, wat geskep en ontwerp is om hulle te
verswelg en te verslaaf. 

Marais se nalatenskap

Jaap Marais se grooste sterkpunt was sy ongelooflike produktiewe
vermoëns as skrywer en openbare spreker. Nie net het hy 'n horde
boeke en brosjures die lig laat sien nie, maar hy het ook Die
Afrikaner koerant gebruik om sy korrespondensie met politieke
opponente en ander openbare figure te publiseer. Baie ure se toe-
sprake van hom is ook op band en videoband opgeneem. Op hier-
die manier het hy inderdaad die geskiedenis gedokumenteer soos
dit ontplooi het.
Terselfdertyd het hy ook die beginsels van Afrikanernasionalisme

in detail opgeteken met genoeg riglyne oor die toepassing daarvan
vir toekomstige geslagte.

Hierdie eienskap van Jaap Marais sal waarskynlik die padkaart
wees vir toekomstige geslagte, wanneer die huidige verdoemde be-
deling vernietig is. Die volgende geslag Afrikaners sal nie nodig hê
om die wiel weer uit te vind nie. Al wat hulle hoef te doen is om
die lewe en werke van Jaap Marais te bestudeer en die antwoord
op hul vrae sal klokhelder beskikbaar wees.
Kom ons hoop en glo dat die dag sal aanbreek waarop die Afrika-

nervolk vir Jaap Marais sal plek maak in ons heldegalery, saam met
reuse soos Andries-Hendrik Potgieter, genl. Christiaan de Wet, Paul
Kruger, genl. JBM Hertzog, dr. DF. Malan en dr. HF Verwoerd, want
net soos hulle het hy 'n deurslaggewende invloed op die koers van
die Afrikanervolk se vryheidstryd gehad.                                n

Jaap Marais – die grootste Afrikanernasionalis van sy tyd (vervolg)

(Vervolg op bl. 7)

Willie van der Grijp

Hendrik de Wet

Roelf Martins



teen die Christelike beginsels van die Afrikanervolk.
Van der Grijp was 'n tipiese onbaatsugtige volksleier, wat oor baie

jare groot offers in die stryd gebring het. Hy het nooit sy eie per-
soonlike terugslae of probleme as verskoning gebruik om nie sy
deel in die volkstryd te doen nie.
Net soos Jaap Marais het Willie van der Grijp 'n roeping gehad en

hy het nie daarvan weggeskram nie. Selfs in sy laaste dae van siek-
te en pyn, het hy nie maklik oor homself en sy persoonlike stryd
gepraat nie, maar hy het steeds met vuur en drif sy volk se saak
probeer bevorder.

Hendrik de Wet, die ANB se eerste
ondervoorsitter: Hier was nog 'n man
onder die manne, 'n ware leier en 'n be-
ginselvaste Afrikanernasionalis.

De Wet was oral geliefd en dit het
veroorsaak dat hy vir die Willie Marais-
groep in die HNP 'n redelike tameletjie
geword het. Maar in sy gemoed het hy
nooit getwyfel nie.  Hierdie vurige Afri-
kanernasionalis het as een van die drie
onderleiers in die HNP ook die party se
binnekring geskud met sy vurige toe-
sprake om die Willie Marais-groep tot
orde te roep.

Diegene wat hom van nader leer ken
het, het geweet dat De Wet oor jare deur
die stampe en stote van die lewe gebrei
is tot 'n harde, onversetlike boer, maar
dat hy as beginselvaste Afrikanernasio-
nalis net so onversetlik was.

Beide Van der Grijp en De Wet het,
soos Afrikanerhelde voor hulle, hul
roeping in die volkstryd verstaan en dit
met ywer en beginselvastheid tot die
einde van hul lewens uitgevoer.
Daar was natuurlik baie ander helde wat

uit die geskiedenis van 2004 se gebeure
in die HNP gebore is. Vooraanstaande
leiers en Afrikaners soos Roelf Martins,
Johan en Suzette de Ridder, Jannie en
Susan Brink (sien voorblad), Mornay
Jansen, Joop Brown, dr. Gert Reinecke
en sy vrou, Nancy, Hans Kumpf, Stienie
Bosua, Johan en Rentia de Villiers, Sarie
Els, Annie Olivier, Johan Grobler, Carel
van der Grijp en vele ander. 
Baie van hierdie strydrosse in die stryd

van Afrikanernasionalisme het op 28 Au-
gustus 2004, die dag waarop die HNP
amptelik geskeur het, verwese in die
Augustuswind gestaan en huil daar in
die parkeerarea van die Lyttelton stad-
saal. Hulle kon nie glo dat hulle geliefde

party só van koers af geforseer is deur strydgenote wat só maklik
agter 'n verdwaalde leier aan op die verkeerde pad gestap het nie.

Maar skaars twee maande later, op 6 November 2004, het hulle
weer skouer aan die wiel gesit en begin werk aan die bou van 'n
nuwe organisasie waarmee die stryd van Afrikanernasionalisme
voortgesit kon word.
Nou, 15 jaar later, kan ons al daardie strydrosse huldig as helde en

ons glo dat baie van hulle nog die oorwinning sal smaak as die Afri-
kanervolk die kans gaan kry om sy eer en posisie te herstel wan-
neer die huidige bestel in duie stort.                                        n
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Oom Piet en tannie Petro van den Bergh het eintlik geen bekendstelling in ANB-geledere

nodig nie. Hulle is reeds vanaf die stigting van die ANB in 2004 betrokke by die begweging

as beskermheer en -vrou. Daarby word die ANB se amptelike Heldedag-viering al jare lank

gereeld op dié twee staatmakers in die volkstryd se plaas naby Moloto buite Pretoria aange-

bied. Vanjaar was dit wéér die geval.

Die Van den Berghs is al baie jare by die stryd van Afrikanernasionalisme betrokke en het

oor sowat 50 jaar reeds hul deel gedoen op elke moontlike vlak van hierdie stryd.

Net soos ander name wat in die artikels op hierdie blaaie genoem word, sal dié besondere

egpaar ook in die annale van die Afrikanervolk onthou word as volkshelde vir hul onbaatsug-

tige diens aan hul volk.

Oom Piet en tannie Petro was onlangs, kort ná die viering van Heldedag op hul plaas, in die

bevoorregte en geseënde posisie om hul Diamantbruilof (60ste huweliksherdenking) te vier. 

Van die ANB se kant word dié twee staatmakers nog baie gelukkige en gesonde jare saam

toegewens.                                                                                                                        n

ANB beskermheer en -vrou vier
hul Diamantbruilof

Besoek gerus die 
ANB se webwerf  by:
www.anbsa.co.za
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige enige inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

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

l Carel vd Grijp (Ondervoorsitter)     - Tel  081-501-6696

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

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris, Afrikaner Nasionalistiese Beweging

Posbus 62, Thabazimbi, 0380

e-pos:  Afrikanernasionalis@gmail.com

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES

Donasies is welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening by ENB. 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Thabazimbi. (Takkode 26 03 46)
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Om die huidige gebeure en die moontlike toekoms van die DA as
amptelike opposisie in Suid-Afrika te bespreek is dit nodig om 'n
vinnige voëlvlug oor dié groepering se geskiedenis te maak.
Die DA het in 2000 ontstaan, nadat die verloopte Nasionale Party

(NP) van FW de Klerk binne slegs ses jaar na die oorname van die
Swart kommuniste kapoet was. Die NP, onder leiding van die poli-
tieke karikatuur Martiens van Schalkwyk, kon nie hond haaraf
maak by die 1999 algemene verkiesing nie en dit was duidelik dat
die einde van die pad vir dié verraaiersparty aangebreek het.
Hoewel die NP kort na die stigting van die DAonder Van Schalk-

wyk se leiding die alliansie verlaat het, het die meeste lede en leiers
daar gebly, terwyl Kortbroek (soos Van Schalkwyk bekend was) en
enkele ander karikature by die ANC gaan inkruip het.

Op daardie stadium was dit egter ook duidelik dat die "konser-
watiewes" met hul volkstaatpolitiek self in 'n doodloopstraat is.
Afrikaners en ander Blankes uit NP, KPen Volksfront-geledere wat
graag deel wou wees van die nuwe bestel het gehou van die aggres-
siewe wyse waarop die DP-leier, die Jood Tony Leon, teen die
ANC baklei het. Afrikaners se beginsels en nasionalistiese wortels
het teen daardie tyd ook begin vervaag en dit het die massas nie
veel oorreding gekos om die Jood as hulle leier te aanvaar binne
die nuutgestigte Demokratiese Alliansie (DA) nie.
Die feit dat die NP- en KP volgelinge heeltemal herderloos in die

politiek rondgedobber het sedert die laat 1990's, het dit makliker vir
dié groepering gemaak om die leierskap van 'n liberale politikus te
aanvaar. Op daardie stadium het die politiek in Suid-Afrika ook
baie vinnig begin verander en die gefrustreerde middelgroep Afri-
kaners het al hoe meer die behoefte gehad om téén die ANC op te
tree of te versamel.
In die proses het hulle die basiese beginsels van Afrikanernasiona-

lisme maklik versaak met die verskoning dat die bevegting van die
ANC toe belangriker geword het as sekere beginsels. Die belangrik-
ste beginselfout van hierdie redenasie het by dié groep Afrikaners
verby gegaan. Hulle kon of wou nie begryp dat hulle, met hul deel-
name aan die politieke bestel, juis geloofwaardigheid en legitimiteit
gee aan die ANC-regime en dat hulle daarmee help om 'n stelsel in
stand te hou wat van die begin af ontwerp is om hulle te vernietig nie.
Selfs nadat Helen Zille die DAse nuwe leier geword het, het hier-

die meer konserwatiewe groep Afrikaners geen begeerte getoon
om hul nuwe politieke tuiste te verlaat nie. Op munisipale vlak het
opportuniste, wat skaars 15 jaar tevore nog stoere ondersteuners
van die NP en KP was, oor hul voete geval om hul self te posisio-
neer as leiers en kandidate vir derdevlak regering, want dit was
darem net té maklik om op die rug van die nuwe golf na finansiële
gerief te ry.

Zille se agtergrond het haar Afrikaner volgelinge nie gepla nie.
Dié half-Jodin se politieke loopbaan het by die kommunisties-
georiënteerde Black Sash begin, waar sy op 'n stadium deur die
destydse regering vervolg is oor haar hulp en bystand aan kom-
muniste en ander sogenaamde "anti-apartheid" aktiviste. Sy was
voorheen boonop 'n politieke joernalis by die Rand Daily Mail, die
Joods-beheerde geldmag koerant waarna Jaap Marais soms in
ligter luim as die ouma-grootjie van die liberale Afrikaner-haters se
spreekbuise verwys het.
Onder Zille het die DAdie kruin van hul bestaan beleef, maar daar

was natuurlik die een aspek wat steeds 'n krapperigheid vir die
magte agter die skerms veroorsaak het. Daar is naamlik geglo dat
die DA nooit werklik 'n bedreiging vir die ANC sou kon word as

DIE BETEKENIS VAN DIE DA SE VERBROKKELING

dit nie meer prominente Swart leiers kry nie. Om te begin, moes
die hoofleier (Zille) so gou moontlik met 'n Swart kandidaat ver-
vang word.

Vandag weet ons hoe die betreklik jong Swart leke-priester,
Mmusi Maimane, met die hand uitgesoek is om die DAte lei. Hoe-
wel hy nie die politieke ervaring en insig gehad het om so 'n groot
beweging te lei nie, was hy ten minste charismaties en die magte
wat hom na vore gestoot het, het ook geweet dat die gebreinspoel-
de Afrikaners hom as leier sal aanvaar, want hy is mos 'n belydende
Christen.
Maimane se leierskap is gerugsteun deur nóg Swart leiers wat op

provinsiale en streeksgrondslag na vore gestoot is. Die illusie moes
ten alle koste gebou word dat daar 'n sterk opposisieparty gebou
kan word waar "rassisme" nie bestaan nie en waar redelik konser-
watiewe Blankes en Afrikaners die leierskap van Swartes aanvaar
en ondersteun.

Toe bars die borrel laat in 2019 en nou steek 'n paar lelike mon-
sters sy kop uit.

Hoewel daar nou nog groot pogings is om die uitmekaarval van
die DAnié aan die rassekwessie te koppel nie, is dit juis die gefrus-
treerde en mislukte Swart leiers wat al hoe duideliker hierdie soort
beskuldigings begin maak.

Jaap Marais het in 1996, na die eerste krake in die nuwe bedeling
begin wys het toe die NP die sogenaamde Regering van Nasionale
Eenheid verlaat het, die volgende in sy verklaring oor die onderwerp
geskryf: "Die nuwe grondwet rus nie op die werklikhede van rasse.
kulturele-, taal-, en godsdiensverskille nie. Hierdie dinge is die hoof-
kenmerk van Suid-Afrika se bevolking. Die grondwet gaan uit van die
politieke bygeloof dat 'n wet sulke diepliggende hoedanighede laat
verdwyn. Dit is so 'n primitiewe konstitusionele opvatting dat dit met
die beoefening van geestesuitdrywing in Afrika vergelyk kan word..."
Wat onlangs binne die DA gebeur het, is 'n konkrete bewys dat die

beginsels van Afrikanernasionalisme die enigste oplossing vir die
Afrikanervolk se probleme in die toekoms sal wees. As rasse-integra-
sie nie eers binne die geledere van die land se mees "demokratiese"
en liberale party kan slaag nie, hoe op aarde sal dit ooit met sukses
in die Suid-Afrikaanse samelewing onderhou kan word?            n

Ons leef deesdae in tye van politieke hoogdrama, maar ook tye van ironiese veranderings en verskuiwings in die
Suid-Afrikaanse politieke opset. Die saak van Afrikanernasionalisme is egter in die laaste deel van 2019 versterk toe

die Demokratiese Alliansie (DA) op baie ironiese wyse aan sy nate uitmekaar begin torring het. Die rasse-ondertone
van die DA se probleme bewys vir die soveelste keer dat rasse-integrasie 'n onnatuurlike ding is wat wrywing
veroorsaak en vermy behoort te word.


