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Na aanleiding van die ANB se nuusbrief nr. 65 in November verlede jaar, het die Dagbestuur 'n skrywe
ontvang van die leier van die Afrikaner Volksparty (AVP), mnr. Danie Varkevisser. In dié skrywe (opgesom
hieronder) maak die AVP beswaar teen 'n opmerking wat in genoemde nuusbrief gemaak is oor die
gewese HNP-leier, Willie Marais, en sy verraderlike optrede tydens die onverkwiklike stryd om die siel van
Afrikanernasionalisme te red, soos dit binne die HNP afgespeel het tussen 2002 en 2004. Die ANB se
Dagbestuur het hierna besluit om die geskiedenis van daardie stryd so volledig as moontlik op te som in
hul antwoord aan Varkevisser en die AVP, sodat daar te wille van die nageslag geen moedswillige mis-
verstande of verdraaide stories opgedis kan word nie. Hierdie uitgawe van die nuusbrief word dus geheel
gewy aan dié belangrike saak.

Geskiedenis van aanslag op Afrikanernasionalisme in 2004 gedokumenteer:

ANB GEE PERSPEKTIEF NÁ AANVAL
DEUR AFRIKANER VOLKSPARTY

OPE BRIEF VAN AVP-LEIER, DANIE VARKEVISSER
IN REAKSIE OP 'n ARTIKEL IN DIE ANB SE 

NUUSBRIEFNR. 65

Varkevisser skryf: “In 'n artikel van die ANB se nuusbrief nr. 62

(sic) wat op die AVP se lessenaar beland het,verskyn 'n aantyging

wat nie onbeantwoord gelaat kan word nie. Dit lees soos volg:

‘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 inge-

bring het, om uiteindelik die HNP se edele stryd tot stilstand te ruk

nie. Wat in 2004 in die HNP gebeur het, was vir baie ou strydrosse

selfs meer traumaties as die gebeure van 1969, toe families en

vriendekringe óók opgebreek en versteur is met 'n politieke begin-

selsaak.  Was dit wat in 2004 in die HNPgebeur het ook volksver-

raad, soos Vorster en sy meelopers se aksies vanaf 1966? Ja, dit

was! En diegene wat willens en wetens daarin gedeel het, sal

dienooreenkomstig deur die geskiedenis beoordeel word as die

volgende geslagte daarop terugkyk.’

Dan volg Varkevisser se reaksie: “Wat in die eerste plek belang-

rik is, is die feit dat hierdie gebeure die enigste rede vir die oor-

sprong en bestaan van die ANB is. Tweedens dat dit die ANB

leiers is wat hierdie saak op die spits gedryf het, wat die skeuring

tot gevolg gehad het. Derdens dat julle hierdie argument lewendig

hou ten einde julle bestaansreg te verantwoord. 

“Laastens dat ook die handeling en voortgesette handeling van die

ANB, deur die geskiedenis be-oordeel sal word as die volgende

geslagte daarop terugkyk, wat in alle waarskynlikheid meer nadeel

as voordeel vir u mag inhou.

“Willem Marais was die enigste van die vier oorspronklike

stigters van die HNP wat uit protes uit die Nasionale Party, self

bedank het. Wat vir feitlik tot en met sy dood finansiële voorsitter

van die HNP was en die party male sonder tal uit finansiële ver-

knorsing gered het. Wat die drukkery om die Afrikanerkoerant

bekostigbaar gedruk te kry en altyd betyds beskikbaar gehad het,

instand gehou het en wat vir baie jare as voorsitter van die HNP

gedien het. Na die dood van mnr. Jaap Marais is Willem Marais

onbestrede as leier van die HNP verkies. Nooit is hy in die tyd wat

hy gedien het verwyt dat hy van die riglyne soos vasgelê en

gehandhaaf in mnr. Jaap Marais se tyd, dat hy van enige van

daardie beleidsrigtings afgewyk het nie. Tewens, hy het onwrik-

baar daarby gestaan tot by sy oorlye.

“Om te beweer dat hy waarskynlik doelbewus die Dan Roodt-

twisappel in sy party ingebring het, om uiteindelik die HNP se

edele stryd tot stilstand te ruk, is nie net onsinnig nie maar kinder-

agtig en om daarby hierdie aangeleentheid te vergelyk met die

volkskeuring in die Nasionale Party van 1969, spreek van hiper-

bool in sy uiterste vorm.

“Om verraad te pleeg is om troueloos te handel. Om in die lig

van die gebeure waarna die ANB verwys in hulle terugskouing,

daardie gebeure as verraad te bestempel, is ewe-eens 'n oorskat-

ting wat berus op eie vertolking wat alle ander se vertolking van

die tafel moet afvee asof die enigste en beste oordeel by die lede

van die ANB bestaan”.

Hierna volg dan ‘n paar paragrawe waarin Marais se lof verder

besing word, terwyl die brief afgesluit word met die bewering dat die

skeuring in die HNP voor die stigting van die AVP (kort na Marais

se dood) eintlik die ware beginselafwyking binne die HNP was.

Laastens wend Varkevisser selfs ‘n poging aan om die ANB uit

te nooi om “die strydbyle te begrawe” en ter wille van die stryd van

Afrikanernasionalisme met die AVP geledere te sluit.             
n



Geagte mnr. Varkevisser,

OPE BRIEF (IN ANTWOORD OP U OPE BRIEF)

Dankie vir u skrywe van 13 Februarie 2020 in reaksie op ons nuus-
brief nr. 62 van November 2019.

Na deeglike oorweging het ons besluit om u skrywe te antwoord
by wyse van 'n volledige ontleding van die gebeure binne die HNP
in die era van mnr. Willie Marais as leier van die party. Sover bekend
bestaan daar nie tans 'n geskrif wat, ter wille van die notulering van
die geskiedenis,  gebeure in daardie tydperk op beknopte wyse in
een dokument opteken nie. Hierdie skrywe dien dus as ons antwoord
aan u, terwyl dit terselfdertyd ook – ter wille van verantwoordelike
historiese dokumentasie – daardie era se gebeure in een geskrif pro-
beer saamvat.
Dis goed om te hoor dat daar by die Afrikaner Volksparty se lede

'n behoefte is om uit te reik na Afrikanernasionaliste. Die ANB se
hele geskiedenis oor die afgelope 15 jaar, asook die gebeure rond-
om die aanloop tot die beweging se ontstaan in November 2004, ge-
tuig daarvan dat ons daarna strewe om alle ware Afrikanernasiona-
liste bymekaar te bring, sodat ons as een mag teen ons volk se
vyande die stryd kan voortsit.
Uit die aard van die inhoud van u skrywe het ons egter geen ander

keuse as om ernstige denkfoute, feitefoute en blote leuens in per-
spektief te stel, voordat enige saak verder gevoer kan word nie. Ons
glo dat daar 'n oorblyfsel onder die Afrikanersvolk sal wees wat in
die toekoms steeds die ark van Afrikanernasionalisme sal moet dra
en wat die goue draad van ons volk se eeuelange stryd suiwer moet
deurtrek na volgende geslagte. Daarom is dit vir ons belangrik dat
die volle perspektief van die geskiedenis aan hulle bekend sal wees.

U noem ons stelling oor 'n vergelyking tussen die Vorster-dae in
die NP en die Willie Marais era in die HNP "onsinnig" en " kinder-
agtig". Lees gerus ons antwoord en besluit dan weer oor u aanty-
gings van oordrywing (hiperbool). Dit is ons ernstige mening dat
die gebeure binne die HNP tussen 2002 en 2004 enige dag net so
skadelik was vir die momentum van die stryd van Afrikanernasio-
nalisme soos drie ander soortgelyke gebeure in die geskiedenis,
naamlik Vorster se verraad tussen 1966 en 1978; die stigting van
die KP ná die verkiesing van 1981; asook die gebeure rondom die
bestaan van die Afrikaner Volksfront en die IDASA-komplot tus-
sen 1992 en 1994.  

Die ANB se beleid, soos bepaal deur ons Hoofbestuur, was nog
altyd baie duidelik dat ons deurgaans graag met volksgenote wat
die behoefte het om met ons in gesprek te tree, om 'n tafel sal gaan
sit om gesprek te voer. Daar is egter twee duidelike en ononder-
handelbare voorwaardes tot so 'n gesprek:
lEerstens, indien hierdie gesprek gevoer word met voormalige stryd-
genote uit die HNP, hetsy dit u party is of die enkele oorblywende
persone in die HNP self of ander volksgenote wat voorheen saam
met ons 'n pad gestap het, is daar een uitdruklike voorwaarde: Daar-
die ander party sal eerstens die optrede en pad van Willie Marais, wat
hy geloop het sedert sy verkiesing as leier van die HNP ná die dood
van mnr. Jaap Marais, én sy beginseldwalings moet repudieer.
l Tweedens sal ons met enige ander Afrikanerpersoon of -groep
gesprek voer op voorwaarde dat die heel eerste punt op die agenda
vir so 'n gesprek ononderhandelbaar vasgestel moet word met die
volgende bewoording: "Wat is die aard en inhoud van Afrikaner-
nasionalisme?" As ons nie op hierdie punt met 'n persoon of orga-
nisasie kan saamstem nie, is daar absoluut géén rede om met ver-
dere gesprek of onderhandeling voort te gaan nie.

Noudat die terme van gesprek op die tafel geplaas is, sal ons die
kwessie oor Willie Marais se aandeel in die byna noodlottige knou
wat die stryd van Afrikanernasionalisme gedurende sy tyd as leier
van die HNP gekry het, volledig moet behandel. Dit moet gedoen
word sodat daar geen misverstande hieroor tussen u en ons of tussen

ons en enigiemand anders kan wees nie.
Gelukkig is die gebeure binne die HNPin die era sedert die dood van

Jaap Marais redelik deeglik gedokumenteer in vergaderingnotules,
skrywes van die verskillende partye en selfs hofdokumente, terwyl
klankopnames van verskeie byeenkomste, vergaderings en hofver-
rigtinge ook bestaan.

Willie Marais word HNP leier

Willie Marais het die leisels as leier van die HNP amptelik in Maart
2001 oorgeneem, nadat hy die party sedert Jaap Marais se dood op 8
Augustus 2000 waarnemend gelei het as heersende voorsitter.

Net soos in die geval van John Vorster ná die moord op Dr. HF
Verwoerd in September 1966, het Willie Marais ook lede van die
HNP verseker dat die stryd soos altyd sou voortgaan en dat sy pad
die pad van Jaap Marais sou wees.

Die Lapa Beraad

Die eerste ernstige krake in Willie Marais se aanslag het inderdaad
reeds begin wys kort na die sogenaamde "Lapa Beraad" wat in 'n
HNP-lid en boer van die Vastfontein strydraad noord van Pretoria
se ontspannings-lapa op sy plaas gehou is op 20 April 2002. 

By daardie beraad het Willie Marais van Louis van der Schyff ('n
amptenaar van die party) gebruik gemaak om 'n aanval op Willie
van der Grijp (een van die party se onderleiers en Van der Schyff se
meerdere in alle opsigte van party-hiërargie) van stapel te stuur.
Daarna het Van der Schyff begin om Van der Grijp van Beplannings-

komitee besluite te isoleer. Toe dit later duidelik word dat hy (as on-
derleier en volle stemgeregtigde Beplanningskomitee-lid) oor som-
mige sake in die duister gehou word deur Van der Schyff, maar wel
deur ander nie-stemgeregtigde lede van die Beplanningskomitee oor
dié sake ingelig word, het Marais hom vererg en lede van die Beplan-
ningskomitee gedreig met optrede oor hul sogenaamde "uitpratery".

Uitnodiging na KP-kongres

Die HNP en KP se kongresse is destyds naastenby in dieselfde tyd-
perk van die jaar aangebied. Tydens die HNP kongres van 2003 het
dit bekend geword dat die party se nuwe leier, Willie Marais, saam
met sy drie verkose onderleiers, Hendrik de Wet, Sydney Gregan en
Willie van der Grijp, uitgenooi is om die KP se kongres as gaste by
te woon. Willie van der Grijp en Hendrik de Wet het dié uitnodiging
dadelik van die hand gewys en waarskynlik aangeneem dat die
ander twee dieselfde daaroor sou voel. 
Op daardie stadium was dit tog duidelik dat die KP se lewe aan 'n

draadjie hang en dat hulle slegs kunsmatig aan die gang gehou word
om Afrikaners wat nie saam met die VF van Constand Viljoen deel
van die ANC-kommunistiese bestel wou word nie, te mislei om weg
te bly van die HNP. Jaap Marais het immers die verraderlike rol van
Ferdi Hartzenberg deeglik ontleed en gedokumenteer in sy laaste
dae. Ook die feite (met dokumentêre bewyse) oor KP-leiers se rol in
die gruwelike volksverraad tydens die uitvoering van die 'Concerva-
tive Dialogue Program' van IDASA – onder leiding van Viljoen se
tweelingbroer, prof. Braam Viljoen – is deur Jaap Marais ontbloot.
Dié program, wat deur Jaap Marais die "IDASA Komplot" gedoop
is, het onteenseglik verskeie KP-leiers, waaronder Hartzenberg en
ander senior manne, se aandeel in volksverraad ontbloot. 

Terloops, u sal onthou dat voormalige KP-leiers (wat teen die laat
1990's toe die IDASAkomplot onthul is, reeds oor die hele politieke
spektrum versprei was) aanvanklik alles daaroor ontken het. Tog is ver-
skeie inligting daaroor later openlik in koerant-artikels gepubliseer. Toe
ene Moira Levy in 2007 die amptelike geskiedenis van IDASAin haar
navorsing-dokument genaamd "From Dakar to Democracy: A histo-
ry of IDASA" met die medewerking van dié verraderlike organisasie
aangeteken het, is die verhaal van die 'Concer-vative Dialogue Pro-
gram' doodluiters en sonder enige ontkenning daarby ingesluit.
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Jaap Marais het hierdie feite rondom die IDASAkomplot in een van
sy besprekingsdokumente "die ergste verraad wat in die ganse geskie-
denis teen die Afrikanervolk gepleeg is" genoem.
Willie Marais het egter, toe hy gekonfronteer is oor sy kuiery by die

KP-kongres, woedend gereageer dat hy nie Jaap Marais is nie en dat
hy sal kuier saam met wie hy wil! Wat sou Jaap Marais hieroor te sê
gehad het? Die HNP het tog op daardie stadium juis niks met die KP
in gemeen gehad nie. Trouens, Jaap Marais het die bestaan van die
KP sonder skroom en openlik as een van die grootste struikelblokke
in die stryd van Afrikanernasionalisme beskou. Hy het ook verskeie
KP-leiers oor hul verraad ten opsigte van die IDASAkomplot gekon-
fronteer en hy is daaroor òf geïgnoreer òf die KP-manne het alles
ontken en Jaap Marais probeer brandmerk as 'n verbitterde ou man
wat almal probeer verdag maak wat nie met hom wil saamwerk nie.

Hierdie bogenoemde onsmaaklike voorval was dus nog 'n vroeë
saadjie van twyfel wat oor Willie Marais se politieke oordeel en sy
leierskap-rol in die HNP geplant is, al het net sekere mense in die
binnekring daarvan geweet.

Marais en Van der Grijp stamp weer koppe in Junie 2003

Tydens die HNP se Hoofbestuursvergadering van 21 Junie 2003
het die krapperigheid tussen Willie Marais en Willie van der Grijp
weer na die oppervlak geborrel.
Van der Grijp, wat groot respek afgedwing het in 'n wye spektrum

van Afrikaner- en landbou-organisasies in die Noord-Transvaal, het
uiteraard ook inligting ontvang oor die bedrywighede van verskil-
lende rolspelers in die politieke-, kulturele- en landboukringe waar-
by Afrikaners betrokke was
Nadat hy ingelig is oor die bedenklike wyse waarop Dan Roodt en

ander randfigure uit ou KP-gekontamineerde kultuur- en landbou-
organisasies besig was om nuwe planne te maak om Afrikaners soge-
naamd "bymekaar te probeer bring" of "gesprek te laat voer", het hy
besef dat Willie Marais met vuur speel deur die HNPook aan iemand
soos Roodt te koppel. 
Van der Grijp het dus op daardie Hoofbestuursvergadering sy kom-

mer hieroor uitgespreek, waarna hy baie aggressief deur Marais
aangeval is. 'n Ongemaklike debat het tussen die twee leiers ontstaan,
spesifiek oor hierdie aangeleentheid. 
Later het Marais se 'spindokters', veral met die skryf van die bedenk-

like sogenaamde "Fritz van Graan-dokument", probeer om Van der
Grijp verdag te maak as sou hy toe reeds (Junie 2003) begin het met
sy veldtog om Marais se leierskap uit te daag.

Van der Schyff kry stemreg op Beplanningskomitee

Die Marais-Van der Schyff vennootskap is vroeg in 2004 versterk toe
daar – teen die beginsels van die party se grondwet – op aandrang van
Marais bewimpel is dat Van der Schyff (as amptenaar!) volle stemreg
by die Beplanningskomitee kry. Met hierdie skuif sou Marais en Van
der Schyff inderdaad effektief beheer van die party se sake kon oor-
neem en belangrike besluite op hul eie kon deurdruk, sonder dat al drie
die onderleiers noodwendig daaroor ingelig hoef te word. 
Van der Grijp en ander Hoofbestuurslede het hieroor ingegryp en

die gevaar van stemreg op dié lewensbelangrike komitee aan 'n
amptenaar (wat boonop verantwoordelik is vir die skryf van die ver-
gadering se notule!) is uitgelig. Die saak is by die party se kongres
van 2004 reggestel, toe Van der Schyff se stemreg gekanselleer is.
Marais was openlik woedend hieroor.  

Intussen het daar allerlei woelinge in die sogenaamde "regterkant"
van die Afrikanerpolitiek ontstaan. Dan Roodt, wat toe reeds op
slinkse en baie bedenklike wyse via die sogenaamde "taalstryd" met
sy organisasie Pro-Afrikaanse Aksie Groep (PRAAG) aktief geraak
het in die politiek, was saam met 'n groepie minder "verligte" karak-
ters betrokke by allerlei gesprekke en forums. Dié manne, onder
wie sommige weggebreek het by die destydse uiters bedenklike
"Groep van 63" (onthou u hulle en Jaap Marais se ontleding van hul

bedrywighede kort voor sy dood in 2000?) het hulself ewe meer-
derwaardig beskou as "Afrikaner intellektuele". 
Dit het later bekend geword dat Willie Marais sedert sy verkiesing

as leier van die HNP oorval is deur allerlei bedenklike karakters wat
uit vreemde gate gekruip het om met die HNP-leier gesprek te voer.
In beginsel is daar nie 'n probleem dat hy wel met hulle gesprek ge-
voer het nie, maar sy meestal positiewe terugvoer daaroor by Beplan-
ningskomitee vergaderings het rooi ligte laat flikker by manne in dié
vergaderings. Vrae het ontstaan of hy die politieke insig het om
manne met bybedoelings van eerlikes te onderskei. Dit was juis byna
deur die bank karakters oor wie sy voorganger, Jaap Marais, ernstige
bedenkinge gehad het.
Onder hierdie manne het erkende Broederbonders en Toekomsge-

sprek-leiers, asook liberale kultuur- en godsdiensleiers uit die NP-
en KP-dampkring soos dr. Chris Jordaan, dr. Piet Liebenberg, Christo
Landman en – les bes – die NG Kerk se mees charismatiese prediker
van die 1980's, dr. Willie Marais, getel. Laasgenoemde het selfs met
'n afvaardiging by die HNP se leier, Willie Marais, op kantoor gaan
kuier, waar die dominee vir die HNP leier die hande opgelê en hom
letterlik as die volk se toekomstige leier ingeseën het! 

Maar intussen was Willie Marais, die dominee, betrokke by die
stigting van 'n organisasie met die naam Afrikaner Alliansie (Afrial),
waar hy in 'n Afrikaner Volksfront-agtige groepering omring is met
verskeie karakters wat geen erg aan die ware stryd van Afrikaner-
nasionalisme gehad het nie. Hulle was, soos u self kan getuig uit u
waarneming as senior HNP dagbestuurslid destyds, uiters verdag.

Willie Marais (HNP leier) het hom egter al hierdie aandag laat
welgeval en hy het daarmee gespog by vergaderings van die party
se Beplanningskomitee. Dit was duidelik dat sy ego daardeur ge-
streel is en dat hy oënskynlik nooit enige onraad vermoed het oor
die skielike belangstelling en heldeverering wat hy van al hierdie
bedenklike karakters ontvang het nie. Hy is in gesprekke met som-
mige lede van die HNP se Beplanningskomitee uitdruklik gewaar-
sku om versigtig te wees vir hierdie manne, maar hy het weereens
met ergernis op dié waarskuwings gereageer. By een geleentheid
(toe die uiters verdagte oud Militêre Intelligensie amptenaar, Chris
Jordaan, ter sprake was) was sy reaksie weer ergerlik en hy het aan
'n lid van die Beplanningskomitee die volgende woorde toegesnou:
"Ek is nie Jaap Marais nie, ek loop nie sommer mense storm en
klap na hulle as hulle nie heeltemal met my saamstem nie. My styl
is om gesprek te voer met almal...".

Met die kennis wat ons vandag het, blyk dit nou dat hy nie net
gesprek gevoer het met onderduimse manne wat kontra-produktief
teen die stryd van Afrikanernasionalisme opgetree het nie, maar dat
hy inderdaad deur hulle beïnvloed is en dat hy nie die nodige poli-
tieke insig gehad het om deur hul vyandige agenda te kon sien nie.
Die gevaar wat hierdie situasie vir die HNP en die stryd van Afrika-
nernasionalisme ingehou het, is tog voor die hand ligggend.
(* Terloops, mnr. Varkevisser, 'n mens kan nogal nie help om op te
let dat u self destyds in u ontledings van dr. Willie Marais se betrok-
kenheid by die Afrikaner Alliansie 'n hou na dié teoloog gemik het
oor hy steeds 'n lid van die verloopte NG Kerk was nie. Het u vergeet
dat die destydse HNP-leier, Willie Marais, ook nog gestewel en ge-
spoor binne dié verdwaalde kerk gesit het tot en met sy dood – 21
jaar nadat hulle apartheid tot sonde verklaar het? Hy is uiteindelik uit
dié kerk begrawe.  Natuurlik ‘n teenstelling met die leiding van Jaap
Marais, wat man alleen die kerk se leierskap aangevat het oor hul
dwalings oor apartheid – en daarna uit die NG Kerk bedank het.

Die Konfederale Afrikaner Forum (KAF)

Een van Dan Roodt en sy makkers se projekte was die Konfederale
Afrikaner Forum (KAF) – 'n baie interessante naam met 'n baie
koddige en toepaslike afkorting vir wat Jaap Marais 'n tipiese
"praatwinkeltjie" sou genoem het. 
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Uiteraard het die manne in beheer van KAF probeer om die HNP
ook te betrek. Die saak is einde 2003 op 'n HNP Hoofbestuursverga-
dering bespreek en daar is 'n besluit ge-neem dat die party nie by
Roodt se KAF betrokke sou raak nie. 
Hoewel die HNP se besluit daarop berus het dat die meeste deelne-

mers aan dié forum bewese anti-Afrikanernasionalistiese agendas
gehad het, is die deurslag gegee toe Roodt in 'n verklaring prontuit
geskryf het dat die forum nie eksklusief sou wees nie, maar wel "oper
as 'n bordeel", om so veel as moontlike deelnemers te akkommodeer.
Dis net logies dat hierdie opmerking reeds genoeg moes wees om die
hare op enige Afrikanernasionalis se nek te laat rys en instinktief te
weet dat hy daarvan moes wegbly. Só het die meerderheid van die
HNP se Hoofbestuurslede dan ook inderdaad gevoel.
Maar daar was enkelinge met ‘n ander agende. Louis van der Schyff,

met die medewete en goedkeuring van Willie Marais, het teen die
besluit van die HNP se Hoofbestuur, in Januarie 2004 wel aan een
van KAF se gesprekforums in die Ou Raadsaal op Kerkplein in
Pretoria gaan deelneem. Een van die manne met wie hy daardie dag
'n podium gedeel het, was Patrick "Terror" Lekota, wat toe nog 'n
senior ANC-lid en kabinetsminister in Thabo Mbeki se kabinet was. 
Hierdie oortreding van 'n besluit van die party se Hoofbestuur – met

die medewete en seën van die leier, Willie Marais – het weer ernstige
wrywing laat ontstaan onder die senior leierskap. Ná dié voorval was
dit duidelik dat die party in die moeilikheid is en dat twee kampe be-
sig was om te vorm op grond van beginselverskille. Marais se goed-
keuring van die gebeure waar Van der Schyff 'n afvaardiging na KAF
gelei het, het gewys dat hy nié van plan was om die moeilike (maar
suiwer) pad van Jaap Marais te loop nie. Die KAF-episode was die
derde duidelike teken dat alles binne die HNP nie pluis was nie.

Skinderveldtog teen Willie van der Grijp kry momentum

Dit het in Januarie 2004 duidelik geword dat Marais teen reeds met
Roodt gesprekke gevoer het, maar hy het dit eers heelwat later
openlik erken. Marais het egter rondom die tydperk van die HNP se
2004-kongres, wat in Maart daardie jaar plaasgevind het, bekendge-
maak dat, as gevolg van sy gesprekke met Roodt, daar oorweeg
word om Roodt as gas-rubriekskrywer by die party se amptelike
mondstuk, Die Afrikaner, betrokke te kry.
Intussen het Willie van der Grijp vir Van der Schyff gekonfronteer

en ook amptelik by die Beplanningskomitee 'n skrywe ingedien
waarin hy sy kommer en afkeuring van die HNP se teenwoordig-
heid by KAF laat notuleer het, asook die voorgenome plan om Roodt
as rubriekskrywer by Die Afrikaner te betrek.  
Van der Schyff en Willie Marais het egter onmiddellik begin met 'n

veldtog om Van der Grijp se optrede verdag te maak en sy bona fides
te verdraai, deur te beweer dat hy besig is met 'n plan om die party se
leierskap oor te neem.
Intussen het die Dan Roodt-sage in HNP-geledere ontplof en twee

duidelike kampe het regdeur die party oor dié saak ontstaan. 

Die Dagbestuursvergadering van 15 Mei 2004

Die saak is op 15 Mei 2004 op die spits gedryf tydens 'n vergadering
van die HNPse Dagbestuur, wat in die party se hoofkantoor plaasge-
vind het. U sal onthou dat daar op dié dag baie robuuste debat binne
die party se Dagbestuur plaasgevind het oor die saak. 

Heelwat anti-Roodt manne het voorbereid gekom om dié bedenk-
like karakter se betrokkenheid by die HNP af te keur met feite oor
hom en sy bedrywighede wat intussen bekend geword het. Onder
hierdie manne was die HNP se Penningmeester, Koos Hough. Dit
bly natuurlik tot vandag 'n raaisel waarom Hough enkele dae ná daar-
die vergadering 'n honderd-en-tagtig grade omgeswaai het en 'n baie
bedenklike bondgenoot van Willie Marais geword het.

Nadat daar deur een van die Dagbestuurslede uit die vulgêre boek
Kontrei van ene Kleinboer (uitgegee deur Roodt se Praag – sien be-
sonderhede hieronder), voorgelees is, het 'n senior Dagbestuurslid,

oom Jaap Malan, opgestaan en aan die voorsitter gesê dat hy nie kan
insien hoe die HNP hom met Roodt kan vereenselwig nie, want die
Bybel leer ons immers dat daar "uit dieselfde fontein nie vars en
troebel water kan kom nie..."
Sommer vroeg tydens daardie vergadering het dit duidelik geword

dat Marais teenkanting gaan kry en dat baie manne begin twyfel het
toe hulle die feite oor Roodt begin aanhoor.
Dis toé dat Louis van der Schyff en ander bondgenote van Marais

ingegegryp het en die vergadering is skielik, sonder behoorlike
rede, voortydig vir tee verdaag. Ná die teetyd is die koers van be-
spreking op uiters verdagte wyse verander, toe Francois Muller ('n
junior Dagbestuurslid) gebruik is om uit die bloute 'n mosie van
vertroue in Willie Marais te stel! Net daar is die saak op sy kop ge-
keer. Skielik het dit toe gegaan oor Willie Marais en nie meer oor
die Roodt-rubriek nie. 
Die dilemma waarin Dagbestuurslede ná dié truuk verkeer het, was

dat hulle onmoontlik vír dié mosie kon stem en agterna kon omdraai
en steeds teen die Roodt-rubriek kon stem. As hulle hul vertroue in
Marais verklaar het, sou hulle ook sy oordeel ten opsigte van die
Roodt-rubriek moes aanvaar. Dié mosie was natuurlik 'n meesterlike
plan so uit die John Vorster-boeke.   
Willie van der Grijp het nie die vergadering bygewoon nie, maar

skriftelik die Dagbestuur ingelig dat hy die aangeleentheid van Dan
Roodt se betrokkenheid by Die Afrikaner as 'n beginseldwaling be-
skou en dat hy homself in die openbaar daarvan sou distansieer
indien die Dagbestuur die voorstel oor Roodt sou goedkeur. 
Hieroor is Van der Grijp toe deur die Willie Marais-faksie aangeval

en hy is daarvan beskuldig dat hy die Dagbestuur wou afdreig.
Daarteenoor het Willie Marais egter so ver gegaan om óók 'n ulti-

matum aan die Dagbestuurslede te stel. Hy het (vóór die mosie-
truuk) openlik gedreig om as leier te bedank en selfs sy finansiële
steun aan die party te heroorweeg as die voorstel om Roodt by Die
Afrikaner te betrek, afgekeur sou word. Ironies genoeg het dié optre-
de van Marais nie net op afdreiging van Dagbestuurslede neergekom
nie, maar dit het ook die aksent van die beginselbesluit geskuif na 'n
oënskynlike keuse wat dié lede tussen twee persone moes maak. 
Marais en sy bende het dus op slinkse wyse hul agenda deurgevoer

by daardie vergadering. Toe Willie van der Grijp oor al hierdie ge-
beure ingelig is, het hy voortgegaan om hom in die openbaar van
die agnostiese pornograaf, Dan Roodt, te distansieer.
Die aksie wat daarop gevolg het, was nog 'n blad uit die skurkagtige

boeliepolitiek van John Vorster. Van der Grijp is die week na dié Dag-
bestuursvergadering, sonder enige verdere gesprek met hom (as een
van die party se onderleiers wat deur die kongres verkies is!), deur
Marais en enkele van sy agterryers uit die party geskop! Selfs
Hendrik de Wet, as mede-onderleier en stemgeregtigde Beplannings-
komitee lid, is nie in hierdie besluit geken nie. Só het Marais en Van
der Schyff se vendetta teen Van der Grijp uiteindelik geslaag en hulle
het hul doelwit behaal om van dié "laspos" ontslae te raak. 

U was op daardie stadium adjunk-voorsitter van die party. Was u
deel van die Marais-bende wat hierdie infame besluit geneem het,
mnr. Varkevisser?

Twyfel ontstaan oor Roodt se karakter en verlede

In daardie tydperk het artikels en resensies in die hoofstroom media
verskyn oor Roodt se roman, Moltrein, wat kort tevore deur Praag
uitgegee is. Die inhoud van dié boek het 'n reuse tameletjie vir Marais
en sy faksie geword. Dié roman was deurspek met blatante porno-
grafie en immoraliteite wat lynreg met die lewens- en wêreldbe-
skouing van elke Christen en Afrikanernasionalis gebots het.

Intussen het dit bekend geword dat Roodt se Praag nóg 'n smerige
roman van ene Kleinboer sou uitgee en dat die inhoud van dié boek
selfs erger is as Roodt se eie roman. Die tema van Kleinboer se boek,
genaamd Kontrei, was basies 'n rits detail-beskrywings van 'n Blanke
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Afrikaner se kapperjolle met Swart prostitute.
Verskeie lede van die party se Beplanningskomitee het benoud be-

gin raak oor die reperkussies wat kan kom as die meerderheid van die
party se Hoofbestuurslede ingelig word oor die realiteite van Roodt
se lewens- en wêreldbeskouing. Toe 'n paar van hulle egter hul be-
denkinge daaroor uitspreek, het Marais woedend gereageer. Hy het
met sy hand op die tafel in die party se hoofkantoor-raadsaal geslaan
en gebulder: "Ons gaan voort! Ons kan nie nou omdraai nie!"
Die Marais/Van der Schyff-faksie in die HNP se Hoofbestuur, wat

Marais se agenda gedryf het, het hierdie nuwe verwikkeling rond-
om Roodt omseil met 'n set waardeur die enigste pro-Marais onder-
leier, dr. Sydney Gregan, glo die Roodt-boek sou ondersoek en dan
'n aanbeveling sou maak aan die Hoofbestuur. 

Nodeloos om te sê het Gregan toe met netjiese semantiese voet-
werk aan die HNP-mense die bogstorie verkoop dat die inhoud van
Roodt se boek wel afkeurenswaardig is, maar dat dit niks met sy
politieke oortuigings te doen het of sy standpunte oor aktuele sake
in Die Afrikaner sou beïnvloed nie. 
Die waarheid daaroor is inderdaad dat Willie Marais se ongesonde

oordeel, waarmee hy besig was om die HNP as sodanig – én boonop
ook Jaap Marais se lewenswerk – te vernietig, swaarder geweeg het
as eenvoudige morele beginsels en dat manne soos Van der Schyff,
Erasmus en Gregan hulself laat misbruik het om die "man met die
tjekboek" sy sin te gee. 

Uself, as adjunk-voorsitter van die HNP op daardie stadium, kan
ook nie u hande in onskuld was nie. U was een van die manne wat
bankvas agter Marais gestaan het, al het u in privaat gesprekke vir
ander partylede laat weet dat u nie van Roodt as persoon hou nie.

Hoofbestuursvergadering van 19 Junie 2004

Hierdie sage is op die spits gedryf by die HNP se Hoofbestuursver-
gadering van 19 Junie 2004 in die Lyttelton Stadsaal.
Reeds weke voor dié vergadering het die Willie Marais-bende hul-

self skuldig gemaak aan vuilspel – grensend aan bedrog – wat manne
soos Albert Hertzog en Jaap Marais in hul grafte sou laat draai het.
Marais en sy volgelinge het geweet dat hulle dalk pakslae kon kry

by die Hoofbestuur en dat dit selfs so ver sou gaan dat Marais uit
die kussings gelig kon word met 'n mosie van wantroue of iets
dergeliks. Van der Schyff het toe die party se amptelike hulpbronne
en data gebruik om 'n horde lede op te roep om die vergadering by
te woon met die valse verskoning dat daar gekeer moes word dat
Willie van der Grijp die leierskap "kaap".
Willie Marais en sy makkers het egter hul bedrog een stappie verder

geneem toe Van der Schyff gereël het dat bestaande strydrade van die
party wat oor genoeg lede beskik het, in twee gedeel word. Só het
"nuwe" strydrade skielik in die weke en dae voor die vergadering
ontstaan binne die jurisdiksiegebied van bestaande strydrade. Dit het
egter beteken dat meer stemgeregtigde afgevaardigdes by die Hoof-
bestuursvergadering beskikbaar sou wees om Marais te beskerm as
daar moontlik 'n mosie van wantroue teen hom ingestel word, of as
die pro-Roodt groep nie 'n stemmery oor Roodt se betrokkenheid by
Die Afrikaner sou kon afweer nie.  

Op Saterdag 19 Junie 2004 het die Lyttelton stadsaal dus vol gesit
met HNP lede wat opgekommandeer is om die partyleier se begin-
selversaking te kom kondoneer, terwyl baie van hulle nie 'n benul
gehad het waaroor die stryd werklik gegaan het nie. Hulle is almal
vooraf met leuens opgesweep om Marais onvoorwaardelik te steun. 

Daar was egter wel 'n paar wat, ná al die debat en na gesprekke
met die sogenaamde anti-Roodt groepering se manne, tot ander in-
sigte gekom het. Sommige van hulle was só ontnugter dat hulle daar
en dan besluit het om hul bande met die HNP te verbreek, terwyl
ander weer besluit het om hulle by die "anti-Roodt" groep te skaar.
Vir baie van diegene wat van ver gereis het om dié vergadering by

te woon en vir die eerste keer ook die ander kant van die saak kon
aanhoor, was daar een groot kwelvraag na aanleiding van die verloop

van daardie vergadering. Dit was toe reeds duidelik dat die party gaan
skeur as Marais se faksie sou voortgaan met hul planne. Maar Marais
het daar voor in die saal met 'n mond vol tande gesit. Rondom hom
het jarelange strydgenote mekaar verbaal verskeur en al verder uitme-
kaar gedryf, maar Marais was bereid om onverbiddelik daarop te bly
aandring dat 'n liberale vreemdeling met 'n verdagte poltieke verlede
en morele karakter een rubriek per week vir Die Afrikaner moes skryf.
Hierdie agenda moes met alle mag deurgevoer word, al sou dit bete-
ken dat Marais en sy makkers ten minste 'n derde van hul getroue stryd-
genote binne die party sou vervreem. Klink dit vir u na die optrede van
'n goeie leier met suiwer bona fides? 
Die voorsitter van die party, Kosie Erasmus, het daardie dag blatant

geweier om gehoor te gee aan amptelike voorstelle deur verskeie
Hoofbestuurslede uit die "anti-Roodt" groep dat daar gestem moes
word oor die besluit of Roodt as skrywer by die party se mondstuk be-
trek moes word. Hoewel die Hoofbestuur (naas die kongres) grond-
wetlik die hoogste gesag in die party was, is die flou verskoning be-
konkel dat die besluit van die Dagbestuur van 15 Mei 2004 nie veran-
der kon word nie. Soos reeds genoem is die uitslag van die betrokke
stemming van die Dagbestuur bewimpel deur Willie Marais se af-
dreig-taktiek dat hy sou bedank as leier as hy nie sy sin sou kry nie
en die truuk, a la John Vorster, met die mosie van vertroue in hom.
Ook is geïmpliseer dat hy ook sy ruim skenkings aan die party sou
onttrek om sy afdreiging te versterk. Dié "skenkings" was, soos dit
later duidelik geword het, eintlik oëverblindery. *Later meer hieroor.
In teenstelling met die anti-Roodt manne se voorstelle het onder-

steuners van Marais saamgespan om 'n voorstel oor 'n mosie van
vertroue in Marais te steun. Só was dit juis die pro-Roodt manne
wat van die aangeleentheid 'n leierskap stryd gemaak het – wat dit
nooit moes wees nie – terwyl die HNP as party besig was om oor
'n beginselsaak uitmekaar te val.
Ná Erasmus se ongrondwetlike hantering van die saak het 'n groep

lede, wat 'n onderleier, 'n onder-voorsitter en 'n senior Hoofbestuurs-
lid ingesluit het, besluit om 'n dringende hofbevel/interdik te probeer
verkry om die Marais-faksie se waansinnige optrede en beginsel-
versaking te stuit. Dit was immers duidelik dat hulle besig was om
die party te skeur ter wille van 'n liberale pornograaf met 'n geskiede-
nis as 'n bedenklike kommunisties-georiënteerde studente-aktivis. 
Die daaropvolgende hofsitting, waartydens regter Eberhard Bertels-

mann moes besluit of die interdik toegestaan sou word, was weer
gedompel in omstredenheid wat Van der Schyff en Erasmus se ka-
rakter onder verdenking kon bring. Hulle het naamlik albei beëdigde
verklarings ingedien waarin hulle gekonstateer het dat die HNP en
Die Afrikaner twee aparte entiteite is en dat die direksie en redaksie
van die koerant dus die reg sou hê om besluite te neem sonder dat die
party daarby kon inmeng. Daar is egter verswyg dat dit juis 'n party-
liggaam, die Dagbestuur, is wat die besluit geneem het wat in die
eerste plek in die hof-aansoek ter sprake was. Die Afrikaner was ook
die HNP se amptelike mondstuk en die koerant kon in praktyk nooit
van die party geskei word nie, maar  hierdie tegniese punt is op
bedrieglike wyse gebruik om die saak in die hof te swaai.

Hierdie soort oneerlikheid het alles plaasgevind om Willie Marais
se beginselafwyking te ondersteun en te beskerm, en nie een van julle
het die moed van julle oortuiging gehad om 'n piepgeluid daaroor te
maak nie! Uiteindelik het die regter geoordeel dat die saak nie drin-
gend is nie en hy het gevra waarom die saak nie maar in eie geledere
met nugter gesprek uitgesorteer kan word nie!

Die skandalige "Fritz van Graan dokument" en sy gevolge

Nadat die dringende interdik in die hof misluk het, het die Willie
Marais-faksie in die HNP geweet dat hulle hulself moet vetsmeer vir
nog 'n reuse geveg by die party se Hoofbestuursvergadering van 28
Augustus 2004. Dit het nie veel geverg om te besef dat dié vergader-
ing 'n waterskeidings-gebeurtenis vir die HNP sou wees nie.
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Enkele weke voor die Hoofbestuursvergadering van 28 Augustus
2004 is in die Beplanningkomitee besluit om 'n dokument op te stel
waarmee die Willie Marais-faksie dan Hoofbestuurslede wat na dié
vergadering genooi sou word, met 'n eensydige relaas teen Willie
van der Grijp en die anti-Roodt faksie sou aanhits.

Dié brief sou dan selektief op verskillende datums gepos word,
sodat daar sekerheid sou wees dat Hoofbestuurslede wat bekend was
as anti-Roodt, dit nie betyds sou ontvang voor die vergadering nie.
Die res se dokumente sou egter vroegtydig gepos word, sodat hulle
met weens die misleiding sou opruk met die idee dat hulle die leier
se eer moes kom beskerm.

Daar is voorgegee dat dié dokument geïnisieer is deur Fritz van
Graan en dat hy en ander Dagbestuurslede dit in hulle naam as soge-
naamde "besorgde" Dagbestuurslede sou versprei. Dit is selfs onder
Van Graan se privaat adres versprei, hoewel dit vanuit die HNP kan-
toor georkestreer is. Die dokument is deur die kantoorpersoneel en
lede van die senior leierskorps versorg en uit die kantoor versend.

Toe dié bedrogspul later ontbloot is, het dit aan die lig gekom dat
sommige Dagbestuurslede uit die uithoeke van die land, wat oninge-
lig was oor die feite van die hele sage, vanuit die HNP kantoor gebel
is en met waninligting oorreed is om hul name te laat byvoeg as deel
van die "besorgdes" wat die dokument uitstuur. Een van hulle was 'n
baie sieklike Attie Treurnicht, gewese onder-leier van die party, wat
woedend gereageer het toe hy uitgevind het hoedat hy misbruik is. 

Die Van Graan dokument boemerang, misleiding word ontbloot

Tydens die proses om hierdie dokument te verwerk het Koos Venter,
wat in diens was van Die Afrikaner, toevallig tydens 'n teepouse op
die hoop gefotostateerde dokumente afgekom in die kantoor van die
party-werknemer, Kobus van Tonder. Hy het een dokument geneem
en dit gelees en onmiddellik besef wat aan die gang is.
Venter was onbeskaamd in die anti-Roodt kamp en hy het daar en

dan – openlik uit die HNP-kantoor – die dokument aan een van die
party se onder-voorsitters, Jannie Brink, gefaks. Brink kon toe betyds
skriftelik op dié dokument reageer en al die misleiding daarin punt-
vir-punt weerlê, terwyl hy dit ook betyds aan partylede kon pos.

Hierdie verloop van sake was vir Willie Marais en sy bende 'n
reuse terugslag en ook 'n enorme verleentheid. Dit het hulle saak
ernstig geskaad, want enige lid met 'n bietjie perspektief kon die
ongerymdheid en oneerlike taktiek rondom die sage insien.
Marais het daarna wraak gesweer en van die vuilste en laakbaarste

taktiek (wat administratiewe bedrog, leuens, misleiding en karak-
terskending ingesluit het) gebruik gemaak om Koos Venter onreg-
matig af te dank. Daarvoor het Strydpers Bpk. later duur betaal toe
hulle by die KVMAverneder is en gedwing is om met Venter te skik.

HNP Hoofbestuursvergadering van 28 Augustus 2004

Die HNP se Hoofbestuursvergadering van 28 Augustus 2004 het
uiteindelik baie dieselfde verloop as dié van 19 Junie daardie jaar.
Wéér was HNP-lede, wat vir 35 jaar saam 'n harde, eerlike volkstryd

vir die behoud van die saak van Afrikanernasionalisme geveg het, in
vurige debatte en onaangename verbale gevegte betrokke en is vriend-
skappe vernietig, terwyl die groot indoena met die vet tjekboek agter 'n
tafel gesit het en die situasie dopgehou het, sonder om enige teken van
daadkrag of leierskap te wys deur in te gryp om sy party te red. 
Die uiteinde was onafwendbaar, en die HNP het daardie dag amp-

telik geskeur toe sowat 'n derde van die Hoofbestuurslede die saal
verlaat het om nooit weer terug te keer nie. 

'n Bietjie meer as twee maande later is die ANB gestig op 'n ver-
gadering in Akasia, Pretoria, waar sowat 250 oud HNP-lede en
ander belangstellendes saamgetrek het vir die stigting.

Pakslae in die hof

Die nadraai van die onverkwiklike sage van binnegevegte in die
HNP sedert die dood van die groot Afrikanernasionalis, Jaap Marais,

getuig ook nie juis positief oor Willem Tobias Marais se poging om
'n Afrikanerleier te wees nie. 

Dié verloop van sake bewys dat hy inderdaad die hoofkarakter
was in 'n tragiese verhaal waarin die lewenstaak van Jaap Marais in
enkele jare verwoes is, juis in 'n tyd toe die Afrikanervolk die HNP
so ontsettend nodig gehad het.

In die uitgawe van Die Afrikaner wat verskyn het op 20 Augustus
2004, 'n week voor die skeuring van die party op 28 Augustus 2004,
het 'n artikel verskyn waarin die redakteur, Jakkie Basson, blatante
laster gepleeg het. Basson het by die Beplanningskomitee vergade-
ring van 16 Augustus 2004 aan die vergadering onderneem om Susan
Brink, vrou van een van die party se onder-voorsitters en op daardie
stadium self 'n Hoofbestuurslid van die HNP, "te ontbloot vir wie sy
is", nadat sy 'n dokument onder HNP-lede versprei het waarin sy, ná
deeglike navorsing, vir Dan Roodt ontbloot het as 'n humanistiese
pornograaf met bedenklike politieke sentimente wat ver verwyder is
van die HNP se basis van Christenskap en Afrikanernasionalisme.

Basson het in sy artikel oor Susan Brink en haar skrywe met
leuens en verdraaiings van feite vorendag gekom, waardeur hy haar
openlik belaster het. Hy is vooraf deur sy destydse kollega, Koos
Venter, gewaarsku dat hy laster pleeg teen 'n eggenote van 'n senior
Dagbestuurslid van die party. Venter het ook vir Louis van der
Schyff, wat op daardie stadium ook Besturende Direkteur van
Strydpers Beperk was, gekonfronteer en homself as redaksielid van
die skrywe gedistansieer.

Daarna het Venter 'n afskrif van die artikel aan Susan Brink ge-
stuur, waarna sy Basson gekontak het en gewaarsku het dat sy hom
vir laster aanspreeklik sal hou as hy voortgaan met die publikasie
van die artikel. Hy het haar geignoreer.

Uiteindelik het die lastersaak vroeg in Maart 2006 voor die hof
gekom. Nadat die klaer en haar getuie eerste aan die beurt gekom
het en 'n baie sterk saak gestel het (bandopnames van dié hofsaak
is beskikbaar), is Willie Marais as die HNP-leier en voorsitter van
Strydpers Bpk. eerste geroep as getuie vir die verdediging. 

Dít was 'n ramp! Marais is uitmekaar geskeur deur Brink se ad-
vokaat. Hy is verneder en moes verskeie keer tot orde geroep word,
waarna hy self onder eed erken het dat hy weersprekende getuienis
gelewer het. (Bandopnames en hofdokumente is beskikbaar.)
Uiteindelik was die vernedering só groot vir Marais, dat sy regspan

(wat 'n senior- sowel as junior advokaat ingesluit het) moes ingryp en
Strydpers Bpk. het die handdoek ingegooi in die saak. Die regter het
'n bedrag van R40 000-00 aan skadevergoeding vir mevrou Brink
toegestaan en Strydpers Bpk. ook beveel om haar amptelik in Die
Afrikaner om verskoning te vra en haar regskostes te betaal, wat
uiteindelik meer as R400 000 beloop het. 
Kort nadat die lastersaak het Jannie Brink 'n verklaring uitgereik om

die verloop en uitslag daarvan bekend te maak. In reaksie hierop het
Louis van der Schyff (waarskynlik in samewerking met Sydney
Gregan, wat as opdraggewende prokureur vir Strydpers se saak be-
trokke was) hul eie verklaring uitgereik. Daardie verklaring van Van
der Schyff sal waarskynlik in die geskiedenis-annale as een van die
grootste skandvlekke op die eens trotse HNP se reputasie bekend-
staan. Soveel misleiding en leuens verwag 'n mens dalk van 'n party
soos FW de Klerk se NP of selfs die ANC. Maar Jaap Marais se
HNP! Dit was skokkend en Brink het dit ook dienooreenkomstig uit-
mekaargetrek en stap-vir-stap verrinneweer in sy antwoord. 

Dan Roodt appeltjie word suur, terwyl die HNP en Die Afrikaner sink

Nadat die HNP in Augustus 2004 geskeur het, het Dan Roodt voort-
gegaan om sy rubriek weekliks vir Die Afrikaner te skryf. 
Dinge het egter nie makliker geword nie, want vroeg in 2005 het 'n

sogenaamde "alternatiewe rock"-musiekgroep opslae gemaak by ‘n
kunstefees met 'n lied genaamd Volksvreemd. Dié lied is toe onthul as
inderdaad 'n omstrede vulgêre gedig wat deur die einste Dan Roodt 
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geskryf is in sy dae as liberale, kommunistiese-gesinde studente-
aktivis en dit is later deur die rockgroep getoonset. Dit het nog 'n
reuse verleentheid in die "konserwatiewe" HNP-kringe veroorsaak
toe afskrifte van dié banale "gedig" tydens die HNP se kongres van
2005 aan lede versprei is. Hulle moes lees hoe een van die rubriek-
skrywers van hul koerant (mondstuk/spreekbuis) die Voortrekker-
vrou onder haar rok in vloek en met die mees banale en vulgêre taal-
gebruik die spot dryf met Afrikaners en hul geskiednis.
Wat het die leier van die HNP gedoen nadat dié dokument bekend

geword het? Het hy Roodt gekonfronteer? Het hy sy fout regge-
maak? En wat het julle, sy aanhangers gedoen? 

Die antwoord? Julle het nie 'n vinger gelig of 'n woord gespreek
nie, want die gevolge sou natuurlik, in die woorde van John Vorster
"too ghastly to contemplate" wees... 
Sake binne die HNP het egter meer ongemaklik begin raak en kort

voor lank was Roodt se twisappel-rubriek 'n volslae verleentheid
vir die HNP en Afrikanernasionaliste wat Die Afrikaner gelees het. 
Reeds so vroeg as Maart 2006, tydens Susan Brink se hofsaak teen

Strydpers Bpk., het die krake al onomwonde gewys en ongure de-
batte het plaasgevind tussen Roodt en Sydney Gregan, wat steeds
'n HNP-onderleier was.
Roodt het egter sy rubriek in Die Afrikaner, die amptelike mond-

stuk van die HNP, misbruik om die HNP en sy lede uit te tart, hulle
te beledig en die spot met hulle te dryf. Hy het byvoorbeeld open-
lik verklaar dat hy homself polities links van die HNP posisioneer,
hy het openlik sy humanistiese lewens- en wêreldbeskouing in sy
rubriek gepropageer en hy het boonop die edele stryd van die HNP,
wat oor meer as drie dekades die verraad teenoor Afrikanernasiona-
lisme bestry het, blatant beledig.

Willie Marais en sy bende (wat uself en verskeie Afrikaner
Volksparty lede ingesluit het) kon egter net verslae en verleë toekyk
hoe Roodt se semantiese braaksels die party se monstuk besoedel.
As julle toe sou optree, sou julle moes erken dat die hele sage on-
nodig was en dat die anti-Roodt faksie in die HNP in 2004 reg was. 

Intussen het die HNP stadig maar seker die effek van die 2004
skeuring begin wys met al hoe meer strydrade wat gekrimp het of
onaktief geraak het, terwyl die sirkulasie van Die Afrikaner ook dras-
ties gedaal het, soos amptelik in die Susan Brink-hofsaak getuig is.
Die HNPhet 'n spoggerige nuwe "Afrikanersentrum" met ruim kan-

tore en lekker partytjie-sale gehad (wat natuurlik alles as sekuriteit
gedien het vir daardie ruim lae-rente lening van Willie Marais – sien
inligting hieronder), maar die funksies en vergaderings het al hoe
kleiner geword, terwyl Afrikanernasionaliste begin belangstelling
verloor het in dié party, wat sy grootste bate – sy geloofwaardigheid
– vir 'n rubriek deur 'n humanistiese pornograaf verruil het.
'n Mens kan ook nie nalaat om te noem dat Dan Roodt tot vandag

nog nêrens op enige wyse in die openbaar sy verlede as liberale
kommunisties-gedrewe studente-aktivis, sy agnostiese lewens- en
wêreldbeskouing óf sy vulgêre en pornografiese "letterkunde" gere-
pudieer het of daarvoor verskoning gevra het nie. 

ANB geskiedenis vs AVP geskiedenis

Ons sien dat u en die Afrikaner Volksparty (AVP) die geskiedenis van
die ongelukkige gebeure en uiteindelike skeuring van die HNP in
2004 op u webwerf afmaak as sou dit 'n kleinigheid gewees het.

Daar word genoem dat daar kort na die oorlye van mnr. Jaap
Marais glo "dislojaliteit" binne die HNP ontwikkel "teenoor mnr.
Willie Marais se leierskapstyl, wat verkeerdelik vertolk is as sou hy
beginsels versaak het deur 'n rubriekskrywer, dr. Dan Roodt, toe te
laat om in Die Afrikaner-koerant te skryf, terwyl hy die Dagbestuur
se goedkeuring daarvoor gehad het..." 
Dan word Willie Marais se lof besing en daar word gesê dat hy  se-

dert die stigting van die HNPonbaatsugtig sy tyd, krag en toewyding
geoffer het en "enorme finansiële bydraes tot die Party gemaak het".
Hierdie aanslag is baie interessant en ironies. U wil die skeuring van

die party in 2004 – waartydens sowat 'n derde van die Hoofbestuurs-
lede en 'n horde gewone lede die HNP verlaat het en by die ANB
aangesluit het – afmaak as 'n kleinigheid wat niks met beginsels te
doen gehad het nie. 
Dan erken u egter in die geskrif op u webwerf dat slegs 'n "twintig-

tal" van beswaarde HNP-lede op 18 Oktober 2008 bymekaarge-
kom het om die Afrikaner Volksparty te stig. 

Terwyl dit ironies is dat u die groot skeuring van 2004 as onbe-
nullig afmaak, is dit ewe ironies dat dit algemene kennis is dat die
wegbreek van die "twintigtal" HNP's wat die Afrikaner Volksparty
gestig het juis oor leierskapstryd gegaan het! 
Gaan kyk gerus weer na die name wat genoem word in die artikel

in ons nuusbrief van November 2019, waaroor u klagte teen ons han-
del. Willie van der Grijp, Hendrik de Wet, Jannie en Susan Brink,
Roelf Martins, Johan en Suzette de Ridder, Piet en Petro van den
Berg, 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... asook
Bertus Radford, Gansie van Deventer, Manie Liebenberg, John
Stephens, Joppie Marais, Daantjie Mentz, Simon Scheepers, Herman
Steyn, Nick en Faan Theunissen en andere. U het as leiersfiguur in
die HNP vir jare hierdie mense leer ken. Is dit werklik mense wat
"dislojaal" sou word oor 'n "misverstand", aan 'n party waarvoor
hulle so baie geoffer het? Is dít wat u van hierdie eerbare Afrikaners
en hul beginselvaste oortuigings dink?

Dis ook ironies dat, ná Willie Marais se dood in Desember 2007,
die feite oor sy sogenaamde "reuse finansiële offers" vir die volksaak
soos 'n emmer yswater in die gesigte van sy ondersteuners onthul is.
Hy het toe nooit die "reuse" bydraes vir die volksaak "geskenk" nie,

maar verreweg die meeste daarvan is hanteer as lenings aan die party,
wat teen rente terugbetaal moes word! Hy het inderdaad skaars sy kop
neergelê, toe die Marais-familie hul geld, met rente, kom terugeis het.
Dit het glo 'n bedrag van meer as R2-miljoen beloop. Só het die HNP
toe die imposante Willie Marais Afrikaner-sentrum verloor. Dis aan 'n
ontwikkelaar verkoop en die sentrum is tot op die grond afgebreek om
plek te maak vir 'n laekostebehuising projek. Hoe ironies!
Wat oorgebly het van die HNP en Willie Marais se nagedagtenis

as Afrikanerleier is 'n leë dop, gekrenkte ego's en 'n facebook blad!
Dit wat na Marais se dood in 2007 gebeur het, was irrelevant. Die
HNP is dodelik verwond in 2004, toe die party sy standvastige basis
van 35 jaar verlaat het onder 'n leier met bedenklike bona fides. 

Implikasie van WT Marais se leierskap vir Afrikanernasionalisme

Nou kom ons by die implikasie van dit wat in 2004 binne die HNP
en gevolglik ook met die stryd van Afrikanernasionalisme gebeur
het, asook die kern van u klag teen die artikel in die ANB se nuus-
brief van November 2019.  
As daar vandag teruggekyk word op die gebeure binne die HNP

sedert Jaap Marais se dood in 2000 tot by Willie Marais se afster-
we in 2007, kan daar nie twyfel wees dat Willie Marais 'n skadu
van die party agtergelaat het wat bestaan het in Augustus 2000 nie.
Hoe het dit gebeur? En die groot vraag: Was Willie Marais net nie

opgewasse met genoeg politieke insig nie, of het hy opsetlik – of
selfs in opdrag van 'n ander mag – só destruktief opgetree dat die
HNP ná sy dood basies ook graf toe is?

Dit was vir enige ernstige waarnemer duidelik dat die HNP ná
1994 besig was om stadig maar seker die vertroue van Afrikaner-
nasionaliste regoor Suid-Afrika terug te wen. In die 10 jaar na die
kommunistiese swart regime se oorname het al die ander foefies en
politieke bedrog uitgebak geraak in die gemoed van Afrikaners en
diegene wat kon sien dat hul volk afstuur op 'n oorlewingskrisis, het
stadig maar seker hulself buite die bestaande orde en stelsel begin
posisioneer. Dáár waar die HNP op hulle gewag het.
Die HNP het, anders as al die ander partye wat voorgegee het om
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vir Afrikanerbelang te veg, sedert 1994 daarin geslaag om telkens die
regte keuses te maak en beleid-standpunte in te neem. Dít het die
volk met nuwe oë na die HNP laat kyk. Die HNP het gegroei, want
hy was die enigste politieke tuiste vir Afrikaners waar geloofwaar-
digheid aan hulle 'n vorm van morele en sosiale sekuriteit gebied het.  

Gaan kyk gerus na uitgawes van Die Afrikaner wat gerapporteer
het oor HNP kongresse tussen 1994 en 2004. Daar was 'n bewys
van lewe en groei. 'n Nuwe geslag jonger gesigte het skielik op
foto's van kongresse verskyn. Soos voor 1981, het die HNP weer
'n faktor geword teen die vyande van Afrikanernasionalisme.  

Die HNP het boonop tydens sy kongresse en op openbare ver-
gaderings daarin geslaag om relevante kwessies aan te spreek waar-
oor Afrikaners bekommerd was en wat hul daaglikse lewenswandel
geraak het. Dinge soos die plundering van die ekonomie en die mis-
daadsituasie wat buite beheer geëskaleer het. Die res het begin
wegsink in die maalkolk van hul eie ongeloofwaardigheid, namate
dit duidelik geword het vir Afrikaners dat daar binne die stelsel en
die parlementêre politieke sirkus geen hoop vir hul heil is nie.

Die 2004 algemene verkiesing

Suid-Afrika se derde algemene verkiesing van die nuwe kommu-
nistiese bedeling het plaasgevind op 14 April 2004. Vir die Afrika-
nervolk was dit 'n waterskeidings-verkiesing. Afrikaners se rol in die
plaaslike politieke bedeling sou daarna noodwendig moes verander.
As die somme egter gemaak is met betrekking tot die hoeveelheid

potensiële Blanke stemgeregtigdes, was dit duidelik (en is dit ook
in die media gerapporteer) dat baie naby aan een miljoen Blankes
weggebly het van die stembus in 2004.
Dit was dus duidelik dat die HNP se aktiewe veldtogte in die ver-

kiesings sedert 1994 om Afrikaners te oortuig om nie by die ANC-
kommuniste se verkiesings betrokke te wees en dus nie die nuwe
bedrogvolle bestel, wat op ons afgedwing is deur verraad, te aan-
vaar nie, sukses behaal het.
Die HNP was dus na die verkiesing van April 2004 in 'n baie sterk

posisie. Die NP, KP, AWB en alle ander partye of groeperinge wat
voor 1994 deur Afrikaners ondersteun is, is vernietig en binne die
parlement was die VF 'n onbenullige groepie.

Afrikaners se keuse ná April 2004 sou dus wees om die DA, 'n
veelrassige party met 'n sekulêr-humanistiese grondslag onder die
leiding van 'n Jood te ondersteun òf om die stryd saam met die
HNP te pak buite die bestel.

Nou is daar drie vrae wat opkom by enigiemand wat vandag, 16
jaar later, die geskiedenis van gebeure binne die HNP in die era
2002-2004 wou bestudeer.
lAs daar binne die geledere van organisasies soos die intelligen-
siedienste, wat bewysbaar vir dekades al by samelewings inmeng
en politieke gebeure deur middel van lobbying manipuleer, besluit
is om die HNP nek-om te draai, hoe sou hulle dit kon doen?
lMet die voordeel van realistiese terugblik (hindsight, in Engels) –
kon daar 'n meer suksesvolle intelligensie-operasie (Nasionale Intel-
ligensiediens van Suid-Afrika òf CIA van Amerika òf Mi6 van En-
geland òf almal in samewerking) gewees het as dit wat wel binne die
HNP gebeur het? Wat die logiese antwoord op hierdie tweede vraag
so skrikwekkend maak, is die feit dat só 'n operasie nie moontlik sou
kon wees sonder die samewerking/medepligtigheid van 'n paar baie
senior leiers binne die HNP nie!
l Derdens, weer met die voordeel van terugblik – wat sal enige
ontleder se antwoord wees op 'n vraag oor wat Willie Marais se rol
was in die vernietiging van die HNP?

Kom ons speel verder speurder van die geskiedenis. As die HNP
eers uit die pad gekry is, met watter soort strategie sou die magte
agter die skerms vorendag kon kom om te verhoed dat Afrikaners
wat die bedeling wil beveg, die stryd op grond van Afrikanernasiona-
listiese beginsels aanpak?

Onthou, hierdie soort organisasies beplan lank vooruit. Hulle sou
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hulself dus lank vooraf reeds iewers in Afrikanergeledere geposisio-
neer het met 'n organisasie wat die potensiaal het om Afrikaners se
daaglikse handel en wandel te manipuleer en reguleer. Iets soos 'n
vakbond wat reeds in Afrikanergeledere gevestig was. Hulle kon by-
voorbeeld die Blanke Mynwerkersunie infiltreer en dan met nuwe
energie en planne dié organisasie se invloed onder Afrikaners uitbou.

Dan maak die SA grondwet ook voorsiening vir die skepping van
organisasies wat (binne die reëls van die ANC-bestel en sy grondwet,
natuurlik) vir burgerlike regte kan veg. As jy dus wil verhoed dat
Afrikaners saamstaan op die beginsels van nasionalisme en vir hul
regte as 'n volk veg, wat beter as om só 'n sogenaamde "burgerregte"
organisasie te skep en dit toe te rus met genoeg hulpbronne. Kry dan
sommer ook 'n paar energieke jong Afrikaners, skerp van verstand en
oënskynlik gereed om vir "minderheidsregte" te veg (maar baie dui-
delik enige beginsels van Afrikanernasionalisme verwerp) om binne
dié organisasie te opereer. Nou kan jy die Afrikaner massas laat glo
dat daar vir húlle regte geveg word met nimmereindigende hofsake,
petisies binne én buite Suid-Afrika en selfs raakvat operasies soos om
prakties betrokke te raak by dinge wat die gewone Afrikaner grief.
Siedaar! Met die HNP wat besig is om stadig maar seker heen te

gaan, word AfriForum vroeg in 2006 geskep en dié burgerregte or-
ganisasie word sommer gou die Afrikaner se nuwe kampioen wat
die ANC kan opfoeter... maar natuurlik geen blou duit verskil kan
maak aan die hede of toekoms van die politieke status van gewone
Afrikaners in hul vaderland nie. 
Vandag spog AfriForum met meer as 200 000 lede, terwyl sy moe-

der-liggaam, Solidariteit, homself stewig ingegrawe het as rigtingwy-
ser in die lewe en sosiale bestaan van die Afrikanervolk met hul ten-
takels in arbeidsake, onderwys op alle vlakke, die media, die sake-
wêreld ens. As handlangers van die kommunistiese stelsel en spreek-
woordelike usefull idiots, het hulle hulself geposisioneer om Afrika-
ners aan nuwe Suid-Afrika met sy bose grondwet verslaaf te hou.
Dít, mnr. Varkevisser, is die realiteit van 2020 en die pad wat byna

moeiteloos deur die Afrikaner se vyand met ons volk gestap is. Die
een groot faktor wat die nasionalistiese stryd van die Afrikaner kon
laat herleef, is met die hulp van 'n skatryk sakeman, 'n paar krui-
pende handlangers en 'n humanistiese pornograaf vernietig.    

Was Willie Marais 'n verraaier?

U maak die stelling in u skrywe aan ons dat, "om verraad te pleeg
is om troueloos te handel". In die lig van al die feite wat hierbo aan
u gestel is, sou u steeds kon beweer dat Willie Marais nié troueloos
gehandel het teen sy volk, sy party, sy geloof, sy gewese vriend
Jaap Marais en die stryd van Afrikanernasionalisme nie?
Ons herhaal dus graag ons standpunt in die ANB se nuusbrief van

November 2019. Ja, met die voordeel wat ons vandag het om terug
te kan kyk op die gebeure binne die HNP tussen 2002 en 2004
(soos in hierdie dokument uiteengesit) is dit vir ons duidelik dat
Willie Marais sy party en sy volk verraai het met die duidelike doel
om die HNP te vernietig.
U, en andere binne die Afrikaner Volksparty, sit vandag ironies ge-

noeg in dieselfde posisie waarin die manne wat die KP in 1982 ge-
stig het, teenoor die verraad van Vorster verkeer het. Julle was aan-
dadig aan Marais se optrede tydens sy leierskap-periode. Daar is van
beginsles afgewyk en julle kon of wou dit nie erken nie en daardeur
het julle meegehelp om die stryd van Afrikanernasionalisme onbere-
kenbare skade te berokken.
Daar het u ons antwoord. Ons hoop u en elke lid van die AVP sal

ernstig hieroor besin. As u bereid is om aan ons twee basiese voor-
waardes (soos uiteengesit heel aan die begin van hierdie skrywe) te
voldoen, sal ons graag met u verdere gesprek voer oor die reuse taak
wat vir ons voorlê om Afrikaners in hierdie uitdagende tye koers in
die krisis te probeer gee.
Afrikanergroete.
ANB Dagbestuurlede                                                            n


