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Jaap Marais: 1922 - 2022

Die beste Eerste Minister 
wat SA nooit gehad het nie

Henk van de Graaf

As wyle mnr. Willie Marais, opvolger van mnr. Jaap
Marais as leier van die HNP na laasgenoemde se
afsterwe, nog sou geleef het sou die opskrif hierbo
waarskynlik die kern van sy huldeblyk aan sy voor-
ganger uitgemaak het. Dié woorde het mnr. Willie
Marais tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis ge-
bruik, en ook herhaalde kere daarna.

Hierdie uitgawe herdenk die geboortedag van mnr.
Jaap Marais 100 jaar gelede, en daarom is lesers
gevra om insette te lewer oor hulle belewenisse
met mnr. Marais, na wie regdeur hierdie uitgawe
verwys word as oom Jaap.

As redakteur het ek dit myself aangematig om die
voorblad vir my ervarings met oom Jaap vir myself
uit te hou, want my joernalistieke loopbaan het begin
as gevolg van oom Jaap, en gaan waarskynlik eindig
by Die Afrikaner, waaroor oom Jaap jaloers ge-
waak het.

Toe die Herstigte Nasionale Party (HNP) gestig is,
was ek maar 8 jaar oud. My pa (wat ‘n maand na
oom Jaap 100 jaar oud sou gewees het) was ook
geen stigterslid nie. Hy het op daardie stadium na-
mens Militêre Intelligensie ‘n veldkantoor in Neder-
land hanteer om inligting in te win oor die ANC en
kommuniste se bedrywighede teen die Republiek
vanuit Oos-Afrika. Wel het ek in 1970 gesien hoe
ons radio in Sliedrecht in Nederland, gestel was op
Radio Suid-Afrika om die uitslae van die 1970-ver-
kiesing te hoor. Dr. Pieter van der Dussen, wat toe
besig was met sy doktorale studies in Nederland,
het die dag met sy gesin by ons gekuier. My pa en
Oom Piet was toe al HNP, alhoewel nog nie inge-
skrewe lede nie as gevolg van die afstand. Toe die
uitslae van daardie verkiesing bekend gemaak is,
was beide manne redelik platgeslaan.

Tog was Jaap Marais self voor ons tydelike vertrek
na Nederland ‘n huishoudelike naam. My pa het
baie baklei teen die invoer van immigrante wat die
Engelse gemeenskap versterk het, soos die Britte,
Portugese en Grieke. Hy het hom beywer vir Dietse
en Duitse immigrasie wat die Afrikanergemeen-
skap sou versterk. Soms het daar in dié verband
probleme opgeduik, dan het my pa in sy Volksie
geklim en van Potchefstroom af na Kaapstad gery,
oom Jaap gaan sien en gevra dat dié die eerste
minister, dr. Verwoerd, uit die parlement moet roep,
want my pa wil met hom praat. Dr. Verwoerd was
altyd toeganklik, en hulle het mekaar reeds etlike
jare geken toe my pa as Nederlandse immigrant
by Die Transvaler begin werk het, en dr. Verwoerd
die direksie se voorsitter was.

Met ons terugkeer uit Europa in 1971, het my pa
polities ‘n lae profiel gehandhaaf. Die Militêre In-
ligting-projek is gestop deur John Vorster en Lang-
Hendrik van den Berg, wat alles onder een sam-
breel ingesluk het, selfs teen die wil van PW Botha 

(Vervolg op bladsy 14)

24 Maart 2000, Mnr. Jaap Marais se 
laaste leierherkiesingstoespraak.

Stadsaal Lyttleton.



In hierdie uitgawe word die 100ste
verjaardag van wyle mnr. Jaap
Marais herdenk. Oral blyk dit dat
mnr. Marais sterk gestaan het op
die Afrikanervolk se rassuiwerheid.

Vermenging het al wêreldryke ver-
nietig, want dit is gewoonlik die
swakkere wat die sterkere aftrek,
en die omgekeerde gebeur selde.

Dit was een van die redes waarom
mnr. Marais sterk daarop gestaan
het dat deelname aan die ANC-
bestel, juis dit tot gevolg gaan hê.
"As jy deelneem aan die sisteem,
sal jy daarin opgaan," was telkens
sy waarskuwende woorde. 

Die HNP het daarna gewaarsku dat weens die
mindere getal witmense in die land, partye (soos
die VF Plus) 'n plafon van steun het en genood-
saak sal wees om vir ander steun as net die Afri-
kaner of die Blanke te bie. Namate die Nie-
blanke-faktor in die party groter word, sal hulle die
karakter en koers van daardie party bepaal.

Daardie voorspelling het nou waarheid geword.
Tydens ‘n munisipale tussenverkiesing in Warm-
bad, het die VF Plus ‘n setel van die DA gevat.
Die VF Plus-kandidaat was reeds ‘n proporsio-
nele raadslid. Hy word nou ‘n wyksraadslid wat
beteken dat dié party ‘n nuwe proporsionele raad-
slid kan aanwys. En daar verras hulle vriend en
vyand, en waarskynlik ontnugter hulle ook som-
mer ‘n klomp kiesers wat nou vir hulle gestem het:
‘n swart winkelassistent wat tot onlangs ‘n
grootkop was in die PAC, ene Manicks Mpun-
wana, word bo jarelange blanke VF Plus onder-
steuners gekies as raadslid.

Duidelik word mnr. Marais se woorde waar: die
stemme moet ook nou elkers getrek word. VF
Plus beskou hierdie eerste swart raadslid as ‘n
historiese gebeurtenis, nadat hulle al verskeie
kleurling lede het. 

Afrikanerbelange is lankal vervaag met minder-
heidsbelange. Selfs dié term gaan al minder ge-
hoor word namate hulle nou ook “transformeer”.
Soos mnr. Marais altyd gesê het: As die dun ent
van die wig eers in is, sal die deur oopgedwing
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. Quo Vadis, VF+? word totdat hy wawyd oop is en nie meer toege-
maak kan word nie. Dit is waarskynlik nou ook op
die VF Plus van toepassing.

Voor dit het dit soms al voorgekom of VF Plus die
opportunistiese opvangbak van ander politieke
mislukkings is: onthou nog die radio aanbieder en
DA-parlementslid, Niekie van den Berg, wat skie-
lik VF plus-kandidaat geword het, en toe ook weer
verdwyn het, net soos Pieter Vorster van die Afri-
kanerbond.

Die vraag is nou wat gaan VF Plus-gesinde instel-
lings se reaksie wees? Toe die HNP-leier, mnr.
Fritz van Graan, ‘n verklaring hieroor uitgereik het,
waarin hy gesê het dat dit die HNP nie verbaas
nie, en dat die HNP hulle ernstig aanspreek oor
die leuen wat hulle leef dat hulle glo 'n stryd vir die
Afrikanervolk voer, was Pretoria FM by navraag
nie bereid om aandag daaraan te gee nie.

Die inhuldiging van die VF Plus se eerste swart
raadslid bewys ook weer eens dat die HNP-Jeug-
strydaksie in 1996 reg was toe hulle gewaarsku
het dat die VF reeds tóé swart lede gehad het, al
het hulle destydse hoofsekretaris mnr. Flip Buys
dit ontken.  Die HNP is nou weer eens reg bewys,
het mnr. Van Graan gesê.

Pretoria FM, in die ou dae die nasionalistiese en
Boere-Afrikanergesinde Radio Pretoria, het ge-
weier om die verklaring uit te saai, omdat hulle
“geen aandag aan klein partytjies gee” en daar-
deur hulle balans wil handhaaf.

In terme van daardie “balans” word die name van
die ANC en EFF daagliks oor Pretoria FM ge-
hoor...

Die feit dat die HNP, die oudste blanke en Afrika-
nerparty, ‘n nuwe leier gekry het,

Is skynbaar ook nie nuuswaardig nie. 

Waarskynlik sou ds. Mossie van den Berg nie
gelukkig gewees het oor hierdie toedrag van sake
nie. Hy, en sy opvolger Clem de Klerk, het altyd
gesorg vir goeie Afrikanerbalans, waar selfs die
kleinste Afrikaner organisasie ‘n stem gehad het.

Die woorde van dr. DF Malan, in sy Quo Vadis
Suid-Afrika-toespraak, is ook hier van toepassing:
Gaan Suid-Afrika die markplein van die wêreld
word. In moderne terme uitgedruk: Gaan die VF
Plus en Pretoria FM ‘n nuwe markplein daarstel
waarin die Afrikaner ook maar net weer ‘n min-
derwaardige nommertjie gaan wees?
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My opdrag is nie om ‘n formele huldiging te lewer
nie; daarvoor het ons ‘n hele reeks amptelike Jaap
Marais-lesings oor die jare gehou. Dié versamel-
ing is uiters belangrik en waardevol vir navorsers
en vir die nageslag. Daarby kom nog die mooi album
oor oom Jaap wat Nancy Reinecke saamgestel
het; asook Louis van der Schyff se huldigingsbun-
del oor die HNP, wat die verloop van die party se
politieke geskiedenis boekstaaf.

Ek is eintlik gevra om ‘n klompie komiese staaltjies
te versamel, maar dit val nou buite my veld. Ek ver-
tel gou die volgende ten koste van myself: Henri van
der Cuiel het eens gesê: “Meinhard is net te ernstig.”
Iemand anders sal nou wel beter kan doen met al
die komiese insidente. 

Ek vermoed baie mense wat nie oom Jaap by stryd-
dae of dinees of aan huis ontmoet het nie, sal die
algehele indruk van hom as die kwaai en vurige
spreker op die verhoog onthou, met ander woorde
as die diep-ernstige politikus. En dit was hy natuur-
lik. As mens was oom Jaap egter ‘n baie mee-
lewende, vriendelike en geestige mens, reg met
kwinkslae en altyd gereed met ‘n grappie. Hy kon
baie gemaklik met mense omgaan, en uitvra na
almal se welstand. Selfs in sy toesprake sou hy die
erns van ’n  toespraak dan en wan onderbreek met
‘n treffende grappie. Maar nogtans, ’n ernstige mens
was hy ten diepste. Diegene wat hom van naby
geken het, sal almal daarvan kan getuig.

Ek gaan in my praatjie net enkele herinneringe
aanraak, meestal uit my persoonlike kontak met
hom en uit ervarings deur die jare.

Waar en hoe het ek oom Jaap ontmoet, en wat ont-
hou ek daarvan? 

Dit was die jaar 1966.  Ek het skool gegaan in Hei-
delberg van 1961-1965.  Dr. HF Verwoerd was ons
Lid van die Volksraad. My diensplig het begin in
Januarie 1966. Dit was ‘n gebeurtenisvolle jaar.
Die algemene verkiesing het plaasgevind op 30
Maart 1966. My broer, Freddie Peters was as stu-
dent by UP betrokke by die verkiesing in Rissik en
het huisvriende geword met mnr. Daan van der
Merwe, wat toe die kiesafdeling Rissik ingepalm
het vir die NP.

Jaap Marais: ’n paar persoonlike herinneringe

Tydens die pas afgelope HNP-kongres, waaroor breedvoerig in die vorige uitgawe verslag
gedoen is, het mnr. Meinhard Peters sy persoonlike ervarings met mnr. Jaap Marais met die
kongres gedeel, as deel van die herdenking van wyle mnr. Marais se 100ste verjaardag in
November. Ons plaas hiermee mnr. Peters se toespraak.

Ek het opleiding ontvang op Youngsfield-basis, naby
Wynberg in die Kaap en is gekies as kandidaat-offi-
sier. Die opening van die Parlement in Kaapstad
volg in Juliemaand na die verkiesing, en daar het ek
erewag gestaan. Op 6 September 1966 was ek offi-
sier van diens, en moes die wagparade waarneem
asook die wagte uitplaas. Ek hoor oor die radio om
ongeveer 02:20 na 02:30 die noodberig in die offi-
siersmenasie, dat die eerste minister in die parle-
ment aangeval is. In die teekamer het totale ongeloof
geheers.

Na my diensplig verby is, is ek na Pretoria om ek-
samen te skryf in Frans Spesiaal by UNISA, en
gaan tuis by my broer in Kerkstraat. In daardie tyd
ontmoet ek vir Daan van der Merwe. In dié tyd be-
soek senator Barry Goldwater Suid-Afrika, en ons
verneem dat ‘n uitgesoekte klompie Afrikaners
hom sou ontmoet een aand. Ons wou terstond reël
om by te wees. Daan van der Merwe laat weet ons:
nee ongelukkig sal dit nie werk nie, maar reël toe
dat ons mnr. Jaap Marais sien wat betrokke sou
wees by die vergadering met Barry Goldwater. Dié
afspraak is gereël op die vierde vloer van die Con-
stantiagebou in Andriesstraat, Pretoria Middestad.

Daar gekom word ek en Freddie ingenooi, en daar
begin toe die interessantste gesprek. ‘n Foto van
president Paul Kruger pryk teen die muur van die
taamlik Spartaanse kantoorruimte vol koerante en
boeke. Die gesprek het wyd gegaan oor Goldwater

Mnr. Meinhard Peters
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se rol, die konserwatisme en die liberalisme; oom
Jaap lees ‘n stuk voor uit ’n toespraak van gene-
raal Douglas MacArthur; daarna gesels ons oor die
oorlog in Viëtnam en Korea, en voorstelle word ge-
maak oor goeie leesstof: Brainwashing; en toe
Richard Weaver se boek, Visions of Order, waar-
van ek toe ’n nota maak.

Ek was deur hierdie gesprek diep beïndruk. Oom
Jaap het ons gevra om kontak te maak met die
Dirkie Uys Stigting deur oom Piet Malan.

Hierdie was ‘n gebeurtenis van 56 jaar gelede. Ek was
18 jaar oud, het pas stemgeregtig geword en is skielik
diep betrokke by die konserwatiewe vleuel van die
Nasionale Party. Dit was iets nuuts en vreemd dat ons
nie meer eensgesind was soos onder dr. HF Ver-
woerd nie.

In my studentejare van 1967 tot 1972 was ek be-
trokke in die Kiesafdeling Rissik en dien op die
afdelingsbestuur. Ek was lid van die Betsie Ver-
woerdtak van die NP, waarvan prof. PFD Weiss
die voorsitter was. Daar was talle gesprekke aan
huis van Daan van der Merwe, en spoedig het die
hele omstredenheid tussen Verligtes en Verkramp-
tes sy verskyning gemaak met debatte en briewe
in die koerante; die vergaderings van die Nasio-
nale Jeugbond en dies meer. Gereeld is besoeke
aan oom Jaap in sy kiesafdeling Innesdal afgelê
as ek met die fiets oor Meintjieskop na Rietondale ry.

Een aand het ‘n vergadering van die Rapportryers in
die Kanseliersgebou van UP plaasgevind, met as
spreker mnr. Jaap Marais. Sy hooftema was dat daar
in ’n volk altyd ‘n harde binnekern is, ’n minderheid
wat leiding gee en die karakter van ’n volk beskerm.
Die identiteit van ’n volk is iets konkreet: “soos hier-
die glas water”. Dat die stryd van die dag juis daar-
om gaan: Wie en wat is die harde kern van die
Afrikanervolk?

Tydens ‘n vergadering van die Nasionale Jeug-
bond, is ‘n debat gereël oor die wenslikheid al dan
nie om TV ingestel te kry in Suid-Afrika. Dr. Albert
Hertzog is verkwalik dat hy dit nie wou toelaat nie,
maar in wese was dit natuurlik die hele kabinet se
besluit. Maar dr. Hertzog word alleen verkwalik.
Ons wen toe die debat met sprekers mnr. Jaap
Marais en mnr. Deacon.  Daardie stryd is egter in
die media en veral die Sondagkoerante, voortgesit.

In Augustus 1968 volg die beroemdgeworde inligt-
ingskonferensie van die Nasionale Party in Preto-
ria en die Nasionaliste in Pretoria is die moeilikheid-
makers.

In dieselfde tyd verskyn ’n artikel uit die pen van
oom Jaap in Die Perdeby se buitemuurse uitgawe.

Dit is ‘n besonder rigtinggewende artikel. Ek lees
en lees en lees hierdie artikel, dra dit oral saam,
bespreek met mede-studente en selfs dosente en
versprei afdrukke. Oom Jaap kom haal ons ‘n paar
keer self in sy swart Volkswagen Carmangia, met
die skuins ruggie.

Die mite van die groepie in Pretoria

Ek was dus gou bewus daarvan dat daar ‘n groe-
pie konserwatiewes in Pretoria was, maar wie was
hulle? En waar was hulle? Ek het hulle nooit as so-
danig beleef nie, ook nie bymekaar sien kom nie.

Daar was sommige prominente konserwatiewe lede
van die NP; niks vreemds aan hulle nie. Bespre-
kings en woelinge het ons wel van kennis geneem.
By die Junior Rapportryerskorps HF Verwoerd het
oom Jaap se toespraak opslae gemaak. Dan was
daar ook die stryd binne die Partyraad om die voor-
sitterskap in Pretoria. Oom Jaap sou dit loshande
gewen het, maar het onttrek ter wille van die vrede.

Veral rondom The South African Observer; en mnr.
SED Brown, was daar woelinge en verdagmakery.
Konserwatiewes is gebrandmerk as hulle enigiets
met SED Brown te doen gehad het. Ons het by mnr.
Jaap Marais kers opgesteek oor die SA Observer
en dit ook gekoop. Oom Jaap is verkwalik omdat
sy kantoor in dieselfde gebou was as dié van SED
Brown, wat op die vierde vloer was. Oom Jaap het
hom geensins laat afskrik nie; en het ‘n lang stuk
geskryf: “Vanwaar die aanvalle teen die SA Obser-
ver?” Dit was maar die Kaapse liberaliste se taktiek.

In 1968, te midde van woelinge verskyn boonop VEG,
onder Barry Botha. Die vet was behoorlik in die
vuur. Maar geen vergadering van die sogenaamde
ondermynende groepie in Pretoria nie! Eers na dr.
Hertzog se Calvinistiese toespraak in April 1969,
word ek en Freddie een aand gestuur (deur Daan

1969 se vier parlementslede: Louis STofberg,
Jaap Mariais, Albert Hertzog, Willie Mariais.
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van der Merwe) na ‘n vergadering in Monument
Park; waar ek toe ‘n klompie manne te siene kry
wie se name dikwels in die koerante verskyn het.
Dit was ‘n boekbekendstelling by oom Gert Beetge
se huis. Teenwoordig was mnr. Louis Stofberg,
oom Piet Malan, Andries Breytenbach en andere.
Die kongres van die NP volg ’n rukkie later in 1969.

Die sitkamer van oom Jaap word ’n besige plek wat
baie besoekers ontvang, veral oor naweke. Ons ry
oor en weer vanaf Kerkstraat. Luister en leer van
die politiek.

Na die skeuring was ons daar een Saterdagaand.
Daar was baie mense, waaronder Danie Goosen,
Pieter Grobler, oom Hannes Venter en andere van
Innesdal. Oproepe stroom in van takke wat bedank
en steun van oral. Oom Jaap trek aan die punte
van sy onderbaadjie: “Dit lyk my as ons nie vinnig
beweeg nie, sal die volk self beweeg...!!”

Een aand in 1968 gaan koop ons Sondagkoerante vir
oom Jaap, laataand wanneer dit reeds in sekere
kafees verskyn sodat hy voorbereid is om die me-
dia die volgende dag te woord te staan. Op daardie
stadium het hy al vir ons gesê: “Daar kan ‘n skeuring
kom; en moontlik selfs ’n nuwe party.” Ek het dit
stil gehou; regdeur tot vandag. 

Wat onthou ek nog? Klein dingetjies, soos oom
Jaap se liefde vir musiek. Een aand oor Desember-
maand haal oom Jaap ou 78 rpm plate uit en speel
Jussi Bjoerling, Caruso en so aan. Maar dan ook
van Chris Blignaut. Hy het sy stem baie hoog aan-
geslaan. “O die donkie!” Wat minder bekend was,
was dat oom Jaap nie ‘n hoë dunk van die dreunende
pyporrels gehad nie. Tannie Marie het musiek stu-
deer en sanglesse geneem, terwyl sy dogter, Mar-
jorie, later pryse losgeslaan het met haar sang.

Oom Jaap was altyd gesteld gewees op wat ons
sing. Dit is aan hom te danke dat die HNP die
vierdie vers van Die Stem begin sing het en hy het
dan ook dikwels die vierde vers aangehaal in sy
toesprake.

Van Soelenlaan en 
die eerste jare van die HNP

’n Hele paar van ons jonger manne van my ouder-
dom het soms die motor bestuur vir oom Jaap na
vergaderings; heinde en verre deur die Transvaal
en die Vrystaat. Soms klein vergaderings soms groot.

Gedurende 1970 se verkiesing is oom Jaap ver-
bied om op die kampus van die UP te vergader.
Onder die vaandel van die Vierkleurkorps is ver-
gadering gehou onder die dennebome in Roper-

weg en Lynnwood. Ek, Frikkie Strauss en Fanie
van der Westhuizen het dit gereël. Op een plek het
oom Jaap selfs van ’n bakkie af gepraat.

Die Boksburg-stryddag na die verkiesing, waar net
sowat 14 mense opdaag, maar die vergadering
gaan voort.

Naby Ermelo word daar klippe in die pad gerol. Dit
slaan die Volvo se uitlaatpyp vol gate. Een aand
vanaf Nelspruit was los bande in die pad geplaas. 

Op pad na die Beplanningskomitee een aand be-
stuur ek sy Volvo. Die motor stol skielik en daar is
net niks. Ek vroetel onder die kap in die donker, kry
‘n los draadjie en steek dit terug... Daar gaan ons
weer!

Oom Jaap was ingesteld op bewaring en het ‘n groot
rol gespeel in die bewaring van die Fonteinedal se
inheemse bome, wat amper afgekap is vir ‘n be-
plande ontwikkeling.

Daar was in daardie tyd stormagtige vergaderings
soos in die Sonnestraal Skoolsaal op 4 Oktober 1969.
Die saal was gepak en raserig. Die saal was so vol
dat mense op die grond moes sit tot teenaan die
verhoog. ‘n Joernalis van Die Transvaler, Sakkie van
der Merwe, skryf die volgende dag daar was “talle
leë sitplekke in die saal”. Later kry ons ’n foto waar
Sakkie van der Merwe self op die vloer moes sit in
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dié vergadering. Hy kon self nie ’n leë stoel kry nie.

Die aand toe die Nasionale Aksiekomitee genomi-
neer was om ‘n Volkskongres te hou op 25 Okto-
ber 1969, was daar ‘n groot skare buite die stadsaal
van Pretoria-Noord.  Daar was debatte buite, en kort
toesprake is gelewer. In een stadium is oom Jaap
self na buite en het gepraat van ’n tafeltjie af. ‘n Man
probeer toe self op die tafel klim om oom Jaap
daar af te kry, maar op dié man se balanspunt gee
oom Jaap hom net so ‘n ligte drukkie op die skouer,
en hy tuimel reg agteroor op die grond. Dit was ’n
praktiese les in fisika (vir ons ingenieursstudente).

Elkeen het spesiale ervarings gehad by sulke ver-
gaderings. Elkeen het sy eie Jaap Marais geken,
het ek later besef. Tydens ‘n vergadering in Ver-
eeniging het Oom Jaap volhard teen die kwaaiste
teenstaanders, eiergooiers en die raasbekke, wat
uiteindelik kopgegee het. Eers na nege uur die
aand kon die toespraak goed voortgaan. 

Spesiale Eienskappe

Oom Jaap het ‘n goeie oog gehad vir kuns, oud-
hede, meubels en waardevolle boeke. Ek loop
eendag by ‘n galery in Noordvaal-deurloop verby
waar ‘n hele aantal werke van die beeldhouer, Jo
Roos, vertoon is. Ek sien onder andere ‘n marmer-
beeld van Totius; en die borsbeeld uit hardekool-
hout, van adv. JG Strijdom. Ek vertel oom Jaap so
terloops daarvan. Toe ek weer sien is dit aange-
koop; en dit het ‘n belangrike merker by ons HNP-
hoofkantoor geword al die jare. Wat ’n inspirasie
was dit nie om dit telkens te aanskou. Soos ek ver-
staan het oom Gert Beetge dit gekoop en aan die
party geskenk.

Oom Jaap was baie geïnteresseerd gewees in hand-
skrif: hy het voorbeelde daarvan versamel. Hy het
onder andere Louis Botha se swierige handteke-
ning op ‘n dokument besit. In 1973 sien ek een van
John Keats se manuskripte in die Britse museum
in Londen. [British Library] Ek het later in SA vir
hom ‘n gedrukte kopie aangekoop van so ’n manu-
skrip. Daar was baie boekstories tussen ons, en
oor skrywers is net so baie gesels. Aan huis was
daar dikwels besoeke van SED Brown, Ivor Ben-
son. Anthony Jacob (skrywer van White Man, Think
Again) redakteurs van oorsese tydskrifte soos The
Scorpion.

Oom Jaap het ‘n wonderbaarlike geheue gehad.
Ons trek na Emily Hobhouse-straat in Pretoria Noord.
Een van my Ierse Terriër honde ontsnap en hy is weg.
Ek vertel oom Jaap daarvan. Net mooi ‘n jaar later
ry ons een aand terug van die Beplanningskomitee.

Sal oom Jaap my nie vra: “Het jy toe ooit die hond
teruggekry?”

Hy het absoluut alles gelees in die koerante. Hy het
byna al die koerante gelees, en beslis die Sondag-
koerante is van hoek tot kant gelees, gewoonlik al
Saterdagnag. Hy het ook die rubrieke oor perdere-
sies gelees, sy broer se perde gevolg en ek het saam
met hom sy broer, oom Joppie, op sy plaas in Wes-
Transvaal besoek. Oom Jaap kon ‘n hele ingeligte
gesprek met hom voer oor die prestasie van sy perde.

Oom Jaap kon uit die mou uit formele verklarings
maak teenoor joernaliste, soms direk oor die tele-
foon. Na vergaderings word hy voorgekeer en vrae
gevra. Dan staan ek verstom hoe hy in enkele sinne
‘n standpunt kort en presies kon formuleer sodat
die joernalis dit maklik kon onthou en neerskryf.

Piet Cillié praat op ‘n keer van “’n Man in Pretoria
met ’n geheue wat hy gebruik het soos ’n gifpyl-
koker.” Daarmee het hy op oom Jaap geskimp. 

Oom Jaap was ‘n waarnemer van die natuurlewe.  Dit
is algemeen bekend dat hy geboer het met kanaries
en budgies. Ek was saam met hom by die vergade-
ring van die telersklub in Pretoria, waar hy met groot
respek ontvang is. Hy het ook met honde geteel,
en was ‘n kenner van honderasse. Een Saterdagog-
gend vroeg, dit was bewolk met sterk wind, vertel
hy my van ’n duif wat hy gesien het, hoe hy met krag
wegvlieg teen die wind in. Hy gebruik dit as ’n meta-
foor vir ons belewenis van stryd: jy moet jou kragtig
inspan, om teen die weerstand in te werk. Dit herin-
ner my aan sy bekende woorde: “Om te handhaaf
verg net soveel energie, net soveel vindingrykheid
en inspanning as om iets nuuts tot stand te bring”.

Ek het ook talle ervarings saam met hom gehad,
buite om die HNP en met besoekers: Hy het toe-
sprake by die SA Stigting se plek in Johannesburg
gehou; besoeke van Alain de Benoist by Ché Daniel;
met adv. Ben Pieters by; twee vurige nasionaliste
uit Italië in oom Gert Beetge se kantore in Sen-
traalstraat - baie indrukwekkende mense; David
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Irving se toesprake by UP en UNISA; besprekings
met die Mynwerkersunie en die opvolger van Arrie
Paulus rondom 1978/79 (wat my die vraag laat vra
het of jy werklik in krisistye kan reken op ‘n vak-
bond om by beginsels te staan?); vergadering met
senior bestuurders van die SA Spoorweë in 1991,
waar oom Jaap hulle gewaarsku het “SA kan ‘n
Swart regering hê, binne drie of vier jaar”; onder-
handelinge met die KP in die KP-kantoor, onge-
veer 1986/87 – ‘n baie vriendelike en gemoedelike
vergadering, maar die KP laat dit weer tot niks kom
nie; ek het saam met oom Jaap die begrafnis van
dr. Andries Treurnicht bygewoon.

Jonk en oud kon met hom vereenselwig, en oom
Jaap het ‘n besondere slag gehad om met jong
mense om te gaan. Dit was dikwels baie indruk-
wekkend om dit te kon sien.

Besoekers van oorsee het voortdurend by hom
aan huis gekom: Britte, Vlaminge, Duitsers. Veral
vanaf 1980 se koers toe die HNP sterk steun ge-
trek het by die stembus.

Oom Jaap se stamina

Hy kon tot baie laat werk, skryf vir Die Afrikaner
stukke tot laat in die nag, al kom hy van vergade-
rings af en dan skryf hy nog ‘n uur of twee. Tog
was hy liggaamlik kwesbaar. Een aand was daar ’n
konferensie in die sysaal van die Pretoriase stad-
saal. Oom Jaap word bleek en gaan sit. Ek en
Kobus van Tonder dra oom Jaap na my motor en
neem hom terug huis toe, en help hom die trappe
op. Hy het gou weer goed bygekom. “Lae bloed-
druk”, en die verpleegster wat ingeroep is, se
waarneming was: “Hy sal nog lank lewe”.

Indrukwekkende geloof en volharding,
veral in tye van krisis

Ons het landwyd swak gevaar in die algemene
verkiesing van 1977. Wye moedeloosheid het in
die party posgevat, selfs in die hoofkantoor. Ek het
pas voltyds begin werk saam met Beaumont

Schoeman in Januarie 1978, en het die eerste
vergadering van die Beplanningskomitee byge-
woon. Daar was ‘n voorstel dat ons nie meer Die
Afrikaner sal kan uitgee nie, want dit is te duur,
en ons kan nie die personeel betaal nie. Oom
Jaap het vasgeskop en gesê volstrek nie. Ons
mag dalk afskaal of kleiner formaat oorweeg,
maar nie staak nie. Ons kan minder bladsye hê,
ja, maar ons moet die gehalte van die inhoud ver-
hoog, noukeuriger werk en skryf!

Oom Jaap het lêers vol knipsels bygehou en daar-
uit gewerk, nie net vir die vergaderings nie maar
ook vir gesprekke oor die telefoon en vir sy skryf-
werk. Dit is gebruik by die opstel van pamflette ty-
dens verkiesings. “Waar’s jou bewyse?” is dikwels
geskreeu op vergaderings, en dan wys hy dit.

Sy knipsels het handig te pas gekom wanneer om-
strede kwessies opgeduik het. Een knipsel, geel
en verweer, was ‘n rubriek uit Die Burger, geda-
teer 1937, waarin Hebreërs 11 vers 1 behandel word.
Dit gaan naamlik oor die aard van geloof. Die ge-
loof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons
hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.  

Dit was seker die mooiste eienskap van oom Jaap
dat hy nooit moedeloos geraak het nie; dat hy
mense altyd moed ingepraat het en vertroue ge-
skep het; vertroue in beginsels en in die waarheid.
Daarop kan ’n volk bou, in goeie en in slegte tye.
Dit hou steeds vir ons vandag hoop in, in die ver-
warrende en moeilike tye wat ons beleef.

Posbus 70770, Die Wilgers, 0041
Vuurklipstraat 541, Die Wilgers

www.hutten.co.za 
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Dr. Sydney Gregan

“A man’s method of argument is a truer index in his
beliefs than his explicit profession of beliefs …
Therefore, it is of first importance whether a leader
has the courage to define…”

Richards Weaver, The Ethics of Rhethoric

Dit is gepas dat ons in 2022, 100 jaar na Jaap Ma-
rais se geboorte en 22 jaar na sy afsterwe, oor sy
rol in ons volk se politiek besin. Die afstand wat tyd
bring, bring groter objektiwiteit in ons beoordeling.

Met voormelde in gedagte plaas ek Jaap Marais
steeds in dieselfde kategorie van volksleiers as
Paul Kruger en Hendrik Verwoerd. Waarom dan so? 

U sien, daar was veral een kwaliteit wat Jaap Ma-
rais gehad het wat hom, soos Kruger en Verwoerd,
van die res onderskei het. Hy was te eniger tyd
netso onverskrokke. Hy het eenvoudig vir niks
teruggedeins nie. Ek dink nie ons besef aldag hoe
belangrik daardie kenmerk is nie.

Ek het Jaap Marais baie goed leer ken en was be-
voorreg om baie gesprekke met hom te kon voer.
Sy wyse van beredenering het van ‘n karakter ge-
tuig wat onvergelyklik was – trouens, ek het in my
lewe niemand anders teëgekom wat met hom ver-
gelyk kon word nie. Daar was iets van ‘n ingeboude,
instinktiewe, eerder as ‘n berekende, onverskrok-
kenheid, te bespeur. Jaap Marais het eenvoudig vir
niks teruggedeins nie. En dit is omdat hy die moed
gehad het om te definieer, om onderskeid te tref
tussen wat reg en verkeerd was vir ons volk. 

Daar is ‘n wesenlike verskil tussen opportunisme
en onverskrokkenheid. Opportunisme is kortston-
dig en boonop dikwels nie gebaseer op ‘n vaste,
onkraakbare karakter nie. Veel eerder spruit dit uit
selfsug, hoogmoed, arrogansie of selfwaan, aan-
gevuur deur die gedreun van die handeklap van
die massas.  Ons weet goed wie diesulkes in ons
geskiedenis was. Onverskrokkenheid daarenteen,
is gesetel in ‘n nasionalistiese beginselbasis - die
karaktertrek wat ‘n Paul Kruger genoop het om Groot-
Brittanje aan te durf en ‘n Hendrik Verwoerd wat
die hele wêreld aangedurf het. Jaap Marais het, vir
sover dit vir hom beskore was, nie ‘n duim vir enig-
een teruggestaan nie. 

Sy toespraak oor die twaalf beginsels van Afrikan-
erskap (“Wat verwag die jeug van ons?”), vergelyk
enige dag met prof. Tobie Muller se “Geloofsbely-
denis van ‘n Nasionalis”. In daardie toespraak alleen
bespeur mens die diepte van sy denke, die strek-
king van sy visie, die omvang van sy kennis, en sy
suiwer begrip en intense meelewing vir ons volk se
saak. Jaap Marais het gedefinieer, hy het grens-
lyne getrek - elkeen het presies geweet wat hy be-
doel en sy vyande veral, waar hulle met hom staan.
Dit het hom uniek gemaak. Dit het van hom ‘n leier
gemaak.

Hy het soos generaal de Gaulle (na wie hy dikwels
verwys het), wat in “vegtende Frankryk” geglo het,
in sy wekroep “stryd is lewe” die onverskrokken-
heid openbaar wat so raar sedert 1966 in ons volks-
lewe te bespeur was.

Waarom het hy dan nooit eerste minister geword
nie? Omdat die Nasionale Party van Vorster (en
ook daarna) geteer het op die morele kapitaal van
Verwoerd en min mense wou glo (danksy die poli-
tieke prostitute in die media) dat daardie party ‘n
kriminele bende was wat as Judasbokke die volk
ter slagting gelei het. En hierdie feit kan nooit ge-
noeg herhaal word nie. Dit wat Vorster, Botha en
De Klerk aan ons volk gedoen het, was verraad.
Dink bietjie daaroor: In ‘n oorlog word sulke per-
sone tereggestel! Om te midde van daardie oor-
mag op te staan en weerstand te bied, soos wat
Jaap Marais gedoen het, is enige dag netso ‘n groot
hededaad soos enige ander in ons geskiedenis. 

As ons vandag soek na iemand wat die Afrikaner
uit sy slawerny moet lei, kyk verby die opportuniste,

Jaap Marais, die onverskrokkene

Maart 1995. Oorhandiging van ‘n Protesskrif aan
koningin Elizabeth via die Britse konsul; 

Jaap Marais se onderhoud met SAUK TV.
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diegene wat gemeensaak met die vyand maak,
wat sagpraat as harde woorde nodig is, wat weg-
hardloop van ons rasverwantskap, wat nie meer
praat van “ons land” nie. Hulle is nie te vertrou met
die toekoms van ons volk nie.

Soek na onverskrokkenheid wat gesetel is in ‘n
vaste karakter, iemand wat so onverskrokke was
soos Jaap Marais. So ‘n leier sal die Afrikaner weer
op die regte koers bring.

Jose Ortega Y Gasset skryf in The Revolt of the Mas-
ses:

“All countries have passed through periods when
someone who should not rule has made the at-
tempt to rule over them, but a strong instinct force
them at once to concentrate their energies and to
crush that irregular claim to exercise power. They
rejected the passing irregularity and thus reconsti-
tuted their morale as a people. But the Spaniard
have done just the opposite, instead of resisting a
form of authority which his innermost conscience
repudiated, he has preferred to falsify all the rest of
his being in order to bring it into line with that initial
unreality.”

Dit is ‘n baie belangrike opmerking wat ons ter harte
moet neem. Ons bemerk nou ook by talle volksge-
note ‘n kleinverraad waar daar gemeensaak met die
vyand gemaak word, eerder as om instinktief en
onverskrokke in die bresse te tree vir ons volk en ons
vaderland. Daarmee word ons geskiedenis “vervals”
en ons erfenis vermink. Daarom moet ons met nuwe
ywer kyk en vashou aan die voorbeeld van Jaap
Marais. Dis die morele grond wat ons moet betree. 

Gustave le Bon skryf in The Crowd: A Study of the
Popular Mind: 

“Civilizations as yet have only been created and di-
rected by a small intellectual aristocracy, never by
crowds. Crowds are only powerful for destruction.”

Die gepeupel is besig om hierdie land stuk vir stuk
af te breek. Die aristokrasie is gesetel in die na-
sionale Afrikaner; dit is ons taak om die beska-
wing weer te herstel in hierdie land.

As ons dit met mekaar roerend eens is dat ons nie
hierdie regime en hierdie bestel aanvaar nie, geen
solidariteit daarmee kan betoon nie, geen gemene
deler vind met sy gepeupel se waardes nie en geen
entoesiasme het vir ‘n toekoms in hierdie bose
bestel nie, dog ons ontbreek aan ywer en optrede
om dit te weerstaan, weet dan; ons gaan mank aan
onverskrokkenheid. Ons is dan, soos die destydse
Spanjaarde, besig om ons hele wese te vervals.

Die nasionale Afrikaner kon nog altyd, deur die gawe
van onderskeiding wat hy besit het, onderskei tussen
die vroompraters en die onverskrokkenes. In hier-
die droewige tyd van ons volksbestaan is die hel-
derheid van insig en die onverskrokkenheid van
moed dit wat ons van ons leiers sal verwag. Vra u
dan self die vraag af waar Jaap Marais van u sal
verwag om vandag te staan. Nasionale Afrikaners
ken tog die antwoord! Begeester dan u volksge-
note deur te definieer, deur grenslyne te trek, deur
onverskrokke in die bresse vir ons volk te tree!

27 Oktober 1990. 21ste Party-verjaardag. Jaap en Marie Marais se aankoms in ‘n oop motor.
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Jaap Marais se merkwaardige geheue
Johan Wiesner

Dit is 1974. Dit is die tweede algemene verkiesing
waaraan die HNP deelneem.

Ek en Maarten Pretorius is studente by RAU en die
enigste twee openlike HNP-ondersteuners, waar-
deur ons natuurlik ons mede-studente se spot en
hoon elke dag op ons trek.

As deel van die verkiesingstryd, nooi die studente-
politieke vereniging, Forum, elke paar dae sprekers
van verskillende politieke partye om hulle partye
se standpunte te kom stel, en waar studente vrae
aan hul kan stel: Pik Botha van die NP, Sir De Vil-
liers Graaff van die VP, Theo Gerdener van die
destydse Demokratiese Party, en ook ‘n spreker
(ek kan nie onthou wie nie) van die Progressiewe
Party. Die HNP kry egter GEEN uitnodiging nie!

Ek en Maarten probeer met verskeie pogings om
Forum so ver te kry om ook die HNP ‘n billike kans
te gee. Maar met die flouste denkbare verskonings
en jakkalsdraaie, weier Forum om aan die HNP ‘n
spreekbeurt te gee. Wat ons twee ‘n onderhoud
met die studentedekaan laat aanvra. Die dekaan
is sigbaar ongemaklik, maar weier uiteindelik óók,
onder die ylste denkbare verskoninkie dat ‘n spreker
van die HNP mag kom. Die universiteit maak glo
nie sy lokale beskikbaar aan politieke partye nie,
sê hy. Dit, nadat al die vorige sprekers van ander
politieke partye wél in die universiteit se lokale
toegelaat is om hulle standpunte te stel!!!

Met al hierdie toutrekkery, breek die tyd vir die ver-
kiesing intussen aan. En gaan. Die HNP kry NIE ‘n
beurt om sy standpunte te stel nie!

Net buite die RAU se terrein, is Hoërskool Vorentoe
geleë. Maarten en ek reël dus, sowat ‘n week ná
die verkiesing, ‘n openbare vergadering dáár, met
Oom Jaap Marais as spreker. Die RAU-owerhede,
en Forum, kan niks doen om dit te keer nie! Dié
aand is die saal tjok en blok gepak met studente.
Aanvanklik is hulle maar redelik luidrugtig. Vanaand
gaan lekker sports wees, dink hulle: hulle gaan van
die HNP, en Jaap Marais lekker groot gekke maak.
Dink hulle. Gelukkig het hulle darem nie vrot eiers
en tamaties by hulle nie...

Oom Jaap begin praat. Hoe meer hy praat, hoe stiller
raak die oproerige studente... Met elke tussenwerp-
sel trap oom Jaap hulle tjank af, sodat dié tussen-
werpsels naderhand ook opdroog. En toe kom
vraetyd. Koos Davel staan op. Koos is egter lekker

opgewerk; hy is een van dié wat nog nie kalmeer
het nie. Koos vra een of ander belaglike vraag aan
oom Jaap. Oom Jaap luister geduldig en aandagtig,
en toe trek hy los! Jaap Marais bombardeer vir
Koos met sy antwoord! Hy maak vir Koos totaal be-
laglik, soveel só, dat Koos beteuterd gaan sit en sy
mede-studente hom openlik in sy gesig uitlag.

Niemand anders waag dit verder om vir Jaap Ma-
rais vrae te vra nie. Niemand wil ‘n tweede Koos
word nie...

Ongeveer 18 maande verloop waarin Oom Jaap
hóéveel vergaderings, op hóéveel plekke, met hóé-
veel mense toespreek. Maar nou is dit nie meer
verkiesingstyd nie. En die studente, en Koos, het
die Vorentoe-vergadering nou al vergeet. Forum
sien nóú kans om ‘n middaguur-byeenkoms te
reël, waarin hulle vir oom Jaap uitnooi om die HNP
se standpunt oor een of ander onderwerp te kom
stel. Oom Jaap is nóú goed genoeg om na geluis-
ter te word... Die saal is wéér gepak. En Koos
Davel is daar. Wéér... Maar Koos het skynbaar nie
die vorige keer sy les geleer dat jy nie met Jaap
Marais swaarde kruis nie; nie moet probeer kragte
meet met hom nie, want jy gaan sleg tweede kom...

Vraetyd kom, en wéér staan Koos op. En wéér vra
hy ‘n simpel vraag. Oom Jaap luister geduldig. En
toe: “Meneer die voorsitter, ek is só jammer om te
sien dat hierdie vriend nie daardie aand in Voren-
toe Hoërskool se vergadering te kenne gegee het
dat hy nie my antwoord verstaan het nie... So, laat
ek weer verduidelik...” En hierdie keer maak oom
Jaap nog ‘n groter gek van Koos, en vernietig hy
hom polities geheel en al.

Oom Jaap het, selfs na verloop van al hierdie tyd,
vir Koos onthou, die geleentheid, die vraag wat
Koos in Vorentoe vir hom gevra het, EN wat hy wat
Oom Jaap is, geantwoord het!!! Ek is self totaal
verstom oor hóé skerp oom Jaap se geheue is!!

Wat my later jare sou laat begryp wáárom geen
politieke opponent ooit oom Jaap se uitdagings om
op dieselfde politieke verhoog saam met hom te
verskyn, wou aanvaar nie: hulle kon dit nie waag nie...

Ek weet nie of Koos ooit daarna weer gewaag het
om Oom Jaap te probeer konfronteer nie...

(Baie dankie aan mnr. Johan Wiesner vir sy moeite
om uit sy argief feitlik al die foto’s van mnr. Jaap
Marais wat in hierdie uitgawe geplaas is, uit te
soek en beskikbaar te stel. Red.)
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Deur Jan-Tinus Smuts

Wyle mnr. Jaap Marais, tweede leier van die Her-
stigte Nasionale Party (HNP), was beginselvas en
sy aand en môre praatjies het áltyd ooreengestem.
Hy het nooit histeriese uitlatings gemaak nie, maar
altyd weldeurdagte uitsprake in lyn met die begin-
sels van Afrikanernasionalisme en witmanskap ge-
lewer.  Dit is hoe ek oom Jaap Marais destyds, toe
ek 'n werknemer van die Die Afrikaner en 'n HNP-
jeugleier was, leer ken het. Hy het ook 'n groot
liefde vir die Afrikanerjeug gehad.

Elke jaar op my verjaarsdag dink ek aan oom Jaap,
want ons albei is op 2 November gebore. Hierdie
jaar sou oom Jaap 'n hele 100 jaar oud gewees het
en ek is dankbaar dat die HNP 'n gedenklesing oor
die gróót volksman gehou het. Dit is 'n groot eer
om so 'n volksman en leier soos oom Jaap te kon
geken het.

Ek het oom Jaap die eerste keer persoonlik op 15 Mei
1995 ontmoet.  Dadelik het ek besef watse waardige
heer hy is. Ek was 'n jongman van 19 jaar en ek
het kort voor die dag van ontmoeting vir wyle mnr.
Louis van der Schyff, destydse HNP-hoofsekre-
taris, gevra of dit moontlik sou wees dat ek oom
Jaap kon ontmoet. Hy het oom Jaap gekontak wat
toe ook dadelik ingestem het.  Op 15 Mei het wyle
mnr. Kobus van Tonder oom Jaap HNP-hoofkan-
toor toe gebring, waar ek hom toe in die raadsaal
ontmoet het.

Dit was vir my 'n baie groot oomblik en wonderlik
dat so 'n groot volksleier spesiaal die tyd ingeruim
het om my te ontmoet. Dit was die tipe persoon wat
oom Jaap was:  Hy was 'n baie besige man maar
sou altyd tyd inruim vir 'n jong Afrikaner wat graag
met hom wou gesels.  Geduldig het hy geluister na
al my baie vrae en gedagtes en dan geantwoord.
Twee dae nadat ek oom Jaap ontmoet het, het ek
formeel aangesluit by die HNP.

Op 21 September 1996 was die HNP se Pretoria-
Jeugraad gestig. Ek was verkies as voorsitter, mnr.
Emil de Villiers as ondervoorsitter en Hester-Marie
van der Schyff as sekretaresse.  By die geleent-
heid het ons twee sprekers gehad: wyle mnr. Leon
Strydom (toe HNP-woordvoerder oor Buitelandse
Sake) en dan natuurlik oom Jaap as leier van die
HNP.

Dit was by daardie jeugbyeenkoms waar oom Jaap

Jaap Marais se boodskap 
aan die Afrikanerjeug

'n wonderlike boodskap oor nasionalisme vir spe-
sifiek die Afrikanerjeug gebring het.  Oom Jaap het
gesê dat "binne 'n volk is die nasionalisme die
ongeskrewe kontrak tussen dié wat dood is, die
wat leef, en dié vir wie die lewe wag."  Hy het gesê
dat vir die HNP is dit die nasionalisme waarom dit
gaan en dat dít die grondslag van goeie verhou-
dings tussen volke in die wêreld is.

Oom Jaap het voortgegaan en gesê dat, anders
as met ander "ismes" soos kommunisme, gaan na-
sionalisme oor die werklikheid van volke-verskeiden-
heid. Volgens oom Jaap kan daar sonder hierdie
basiese feit van die lewe géén sprake van nasio-
nalisme wees nie.

"Nasionalisme beoog om vir toekomstige geslagte
te bewaar en te beskerm wat aan 'n volk en sy
mense behoort.  Die nasionalis redeneer vanuit die
werklikheid van volke-verskeidenheid wat tot stand
gekom het as 'n skeppingsdaad," het oom Jaap
verder in sy toespraak gesê.  Die jongmense het
almal aandagtig na élke woord geluister.

Volgens oom Jaap het die nasionalisme ontspring
aan drie dinge:  Grondgebied, gemeenskaplike ver-
lede en kultuur.  Die beginsels van nasionalisme
was (1) identiteit, (2) kontinuïteit, en (3) vryheid.

Die oproep van nasionalisme, het oom Jaap aan die
jongmense verduidelik, is eerstens selfbehoud,
tweedens selfrespek en derdens selfbetuiging.  Hier-
naas, het oom Jaap gesê, is daar die waardes van
die nasionalisme wat dit onderskei van die ander
politieke filosofieë en ideologieë, naamlik gesag,
gesin, godsdiens en geskiedenis:  die vier G's.  Die
aksente van nasionalisme was weer die vier V's:

1992, Vrystelling van Era van Verwoerd 
deur Jaap Marais.

Hatfield, Pretoria - Hoofkantoor.



verinniging, verdieping, veredeling en versterking
(wat teenoor die liberale aksente van aanpassing,
verandering en hervorming staan).

Saam met die waardes gaan ook die verhouding
met ander: voorkeur van die eie, begrensing en
diskriminasie. Oor laasgenoemde het oom Jaap
die volgende in sy toespraak gesê:  "Dis een van
die woorde wat vandag baie onder verdenking ge-
bring word. Diskriminasie is egter net die teenhang
van voorkeur.  Elke volk en elke mens in die wêreld
diskrimineer elke dag tussen goed en kwaad en
tussen mooi en lelik. Daar word gediskrimineer ten
gunste van wat mooi en goed is; en ten gunste van
wat beskou word as aanvaarbaar, en téén wat ver-
werplik is.  Elke voorkeur wat betuig word, is uiter-
aard verwerping van, of diskriminasie teen 'n ander.
As 'n volk nie diskrimineer ten gunste van sy eie
taal, sy eie godsdiens, sy eie kultuur, sy eie land
nie, sal so 'n volk verdwyn van die aarde.  Hy kan
nie bestaan as hy nie ten gunste van sy eie dis-
krimineer nie."

Oom Jaap het toe die jeug direk aangespreek:
"Laat die jeug aanvaar dat daar 'n begeestering is
in die trompetwoorde van die nasionalisme:  vader-
land, vryheid, heldedom.  Laat die ideale hoog ge-
stel word onder 'n vaandel wat aan die wêreld sê:
dié land is ons land; ons sal nie berus in die be-
drogvolle wyse waarop ons ons vryheid verloor het
nie; ons sal, soos die sterk voorgeslag waaruit ons
kom, weer veg om vry te wees om onsself te wees
as Witman en Christen en Afrikaner in Afrika.

"Geen meer uitdagende, meer opwindende oproep
kan daar aan jong mense wees nie as die oproep
van nasionalisme; en geen meer verheffende en
veredelende daad as om in plig en eer en trou te
staan waar Kruger en Steyn, De la Rey en De Wet
en Hertzog en Malan en Strijdom, die groot Afri-
kanerleiers van hierdie eeu, verwag om hulle na-
sate te kry."

Oom Jaap het sy uitstekende toespraak afgesluit
met die volgende bemoedigende woorde: "Die
jongmense van vandag staan aan die drumpel van
'n nuwe Afrikaans nasionale beweging, wat na die
herwinning van ons vryheid moet lei. Laat dit 'n
inkantasie wees van Jong Suid-Afrika. Die stryd
wat ons vaders begin het, sal woed tot ons sterf of
oorwin het. Dít is die eed van Jong Suid-Afrika."

Dit is die plig van diegene van ons wat oom Jaap
persoonlik geken het, om sy wysheid met die ge-
slagte wat kom te deel. Oom Jaap se boodskap
aan die jeug van destyds is steeds geldig vir die
jeug van vandag. Laat ons dus veg dat die erwe
van ons vaad're vir ons kinders erwe bly.  Ons moet
die vlam van Afrikanernasionalisme weer hóóg laat
brand!

’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar

Bestellings en navrae:

Tel  079 752 4898 
(voormiddag)

hnpvansa@gmail.com

Bankbesonderhede vir betalings

HNP    Absa Tjekrekening 
Takkode 632 005
Rekeningnommer 020 001 348
Verwysing: U van + Album 

Op 2 Februarie 1990, 30 jaar gelede, het mnr FW de Klerk sy bekende Rooi Vrydag-toespraak gehou.
Op daardie dag het hy aangekondig dat die SAKP ontban gaan word en dat die kommunis, Nelson Man-
dela, vrygelaat gaan word.

Dié toespraak, met die daaropvolgende onderhandelings met die ANC en die SAKP, die skryf van ’n
nuwe grondwet en die onwettige een mens een stem-verkiesing in 1994, het daartoe gelei dat die eens
vooruitstrewende Suid-Afrika tot rommelstatus verval het.

Maar dit was nie net mnr FW de Klerk wat verantwoordelik was vir dié toestand nie. 
Na die moord op dr HF Verwoerd was daar vir 25 jaar politieke toegewings wat gelei het tot mnr De Klerk

se oorgawe. 

Hoe lyk dié politieke geskiedenis? 
Wat was die politieke toegewings wat oor 50 jaar plaasgevind het? 

Is daar teen dié toegewings gewaarsku, wal gegooi, weerstand gebied?
► Lees dit alles in die HNP se Gedenkalbum: ’n Politieke voëlvlug oor 50 jaar!
► Die koste is R600 per boek. Koerierkoste is R100.

HNP se landposadres:
Posbus 18826, 

Pretoria-Noord, 0116
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Hermanus van der Schyff

In die vorige uitgawe van Die Afrikaner het ek oor
'n toespraak van mnr. Jaap Marais geskryf. Hierdie
week gaan ek uit 'n ander toespraak van hom aan-
haal aangesien sy 100ste verjaardag in hierdie uit-
gawe herdenk word.

In 'n referaat wat mnr. Marais tydens die Afrikaner
Volkskongres in 1994 gelewer het, het hy onder
andere oor die erkenning van ras gepraat. Hy sê die
volgende, "So vriende, moenie vir u laat vertel dat
ras en kleur weggewens kan word nie. Die merk-
waardige ding is, daar word gepraat van nie-rassig-
hede, maar selfs die gebruik van die woord nie-ras-
sigheid, is 'n erkenning van ras. Hoe kan jy praat
van rassigheid as jy nie die erkenning van ras gee
nie. Maar dit is die soort gekheid waarmee 'n mens
te doen het. Die Afrikaner veral het in Afrika sy
staanplek gekry omdat hy sy Witmanskap gehand-
haaf het, anders as in Suid-Amerika, waar ander
gemeenskappe anders gedoen het, en dit is alleen
omdat ons ons Witmanskap gehandhaaf het, dat
Suid-Afrika uitgebou is tot die sterk staat in Afrika
en die Afrikaners tot die sterkste enkele gemeen-
skap in Afrika. Net op grond daarvan".

Ons moet mooi oplet wat mnr. Marais hier sê. Om
ons apart te hou van ander rasse het ons die krag
gegee om die sterkste gemeenskap in Afrika te word.
So, vir dié mense wat nou maar wil vermeng, neem
kennis dat julle jul volk verswak.

Mnr. Marais gaan verder: "Die grootste perversie
van ons tyd is die wanopvatting oor die rol van de-
mokrasie: dat demokrasie mense kan verenig as
blote telbare eenhede. Die demokrasie het te maak
met burgerskap, en burgerskap is die mees gees-
teslose hoedanigheid van 'n mens se bestaan. Dit
raak net die dinge wat gedoen moet word, sodat jy
in staat is om ander, hoër dinge te doen. Wanneer
demokrasie, soos nou by ons, uit sy regte plek ge-
haal en toegelaat word om die hele horison te vul,
wek dit enorme haat, nie net van alle onderskeid nie,
maar later van alle verskil. In plaas van te verenig,
lei dit tot verbrokkeling en tot nydigheid. Dis dwars-
deur die wêreld so. Demokrasie is verhef tot 'n soort
alternatiewe geloof in Suid-Afrika, waaraan alle
godsdienste kan glo, tot 'n godsdiens of 'n filosofie."

Onder die hoof: "Reg op voorkeur vir eie", sê mnr.
Marais die volgende:

"Teenoor die demokratiese voorskrifte wat hulle op
ons wil afdwing, is daar ons reg op voorkeur vir ons
eie wat dieper en groter waarde het as enige poli-
tieke gelykheid: die reg op voorkeur vir jou eie. As
daar 'n mensereg is wat onvervreembaar is, dan is
dit 'n gemeenskap en 'n mens se reg op voorkeur

vir sy eie. Hy het geen verduideliking daarvoor nodig
nie, geen verskoning nie, hy gee voorkeur daaraan
net om een rede: dit is sy eie. En dit bots met die
demokrasie, dit bots met die Menseregte-akte, daar-
om wil hulle dit uit die pad uit hê en mag jy in die
Menseregte-akte jou nie beroep op die reg op jou
voorkeur vir jou eie nie. Die reg op onderskeiding
moet staan téén die aandrang van gelykheid.

“En u weet van die grootste illusies wat daar in die
wêreld bestaan, is dat gelykheid gelyk is aan gereg-
tigheid. Gelykheid, gelykmaking is juis die grootste
onreg teenoor die wat hoër is, wat afgedruk word
om hulle gelyk te maak met die ander. In die 'nuwe
Suid-Afrika', moet ons besef dat die multikulturele
samelewing net 'n versuikering is wat aan ons voor-
gehou word. Dis dan nou so 'n ryk samelewing, die
multikulturele. Hulle het dit nou begin toepas in
Suid-Afrika, en in plaas van 'n multikulturele same-
lewing, het ons 'n multikriminele samelewing!"

Oor een taal wat nie een volk maak nie, sê mnr.
Marais: "By ons word daar gesê almal wat Afri-
kaans praat, moet nou as een volk beskou word.
Hier by ons is daar ook mense wat Afrikaans praat
naas die Afrikaner, maar hulle is nie Afrikaners nie
en nooit deel word van Afrikaner-nasionalisme nie".

Ons mense en vriende moet hierdie woorde mooi
lees en besef dat daar ander volke is wat Afrikaans
praat. Hulle is egter nie Afrikaners nie. Hierdie be-
ginsel moet streng oorgedra word aan ons kinders
en kleinkinders sodat vermenging nie plaasvind nie.

Onder die hoof, "Minderhede maak die geskiede-
nis", sê mnr. Marais die volgende:

"Die keuse is: bly binne en sterf stadig of tree buite
en veg terug teen die aanslag wat op ons volk ge-
maak word. Moenie skrik vir die groot getalle nie, dis
die minderhede wat altyd die geskiedenis maak. Hier-
die Volkskongres is die regte eerste stap. Daar sal
geleenthede kom, hierdie regering is so lendelam dat
daar enige dag 'n ineenstorting kan kom. As ons in
die regte gemoedstemming is om die geleentheid te
ontwikkel wat sal verskyn, sal ons waarskynlik — en
baie gouer as wat dit nou lyk — in 'n toestand kan
kom waarin ons baie nader kan wees aan wat ons
wil bereik."

Hy sluit só af: "Ons hoef nie teenoor die wêreld
skaam te wees vir wat ons volk is en wat hy in hierdie
land verteenwoordig nie. Laat ons ons Boere-trots op
ons geskiedenis weer in ons harte skryf en laat ons
opstaan en ons selfrespek teenoor mekaar toon, en
laat die wêreld weer vir ons respek kry omdat ons op-
staan vir wat ons het en wat ons is in hierdie land."

Laat ons weer kennis neem van mnr. Marais se
woorde en weer krag kry vir die stryd om weer oor
onsself te regeer.

Vanaf die lessenaar van die Hoofsekretaris
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Jaap Marais, 1922 - 2022

(Van bladsy 1)

wat toe minister van verdediging was. My pa is op
byna 50-jarige ouderdom op straat, maar kry toe
‘n pos by die RGN se Instituut vir Taal, Lettere en
Kuns – destyds ‘n semi-staatsinstelling wat poli-
tieke betrokkenheid (veral na regs) ten sterkste
verbied het. Tog het my pa ondervoorsitter geword
van die HNP in die kiesafdeling Koedoespoort, en
het hy as joernalis vir Die Afrikaner geskryf, onder
die skuilnaam destyds van F Grondeur. Later, toe
ek nuusredakteur geword het by Die Afrikaner,
het Jan van de Graaf die buitelandse rubriek hanteer,
en die laaste artikel het ‘n week na sy dood in 1993
verskyn. Toe Die Dietse Federasie in 1992 die CR
Swart-prys aan my pa toegeken het, is die funksie
gehou in die HNP se raadsaal in Hatfield, met oom
Jaap as die hoofspreker.

Ek het dus in wese in ‘n HNP-huis groot geword,
het pamflette gestrooi in die 1974 en 1977-verkie-
sings, en in die tyd as kind baie met oom Jaap te
doen gekry. Hy was altyd uiters vriendelik teenoor
ons kinders.

Nadat my ma oorlede is net voor die 1977-ver-
kiesing, het my pa ‘n pos in Bloemfontein aanvaar
by NALN. In my matriekjaar het ons spesiaal van
Bloemfontein na Pratoria gekom vir die tussen-
verkiesing in Koedoespoort, waar oom Jaap kan-
didaat was teen Sybrand van Niekerk, en waar hy
die HNP se steun geweldig verbeter het. Ek het
gematrikuleer in Bloemfontein en is toe Kovsies
toe, waar ek in 1980 die Hans Strijdom-studente-
tak op die kampus gestig het, en sodoende het ek
lid geword van die HNP Jeugstrydaksie se Opper-
raad, waarop ek as eerstejaartjie gedien het met
seniors soos die huidige proff. Koos Malan en
Danie Goosen, asook destydse redakteur van Die
Afrikaner, ZB du Toit, en vanselfsprekend die ander
ook. Oom Jaap was altyd daar. 

Mettertyd is ek Philippolis toe waar ek die HNP se
voorsitter was in die kiesafdeling Fauresmith waar

Charl Hertzog ons kandidaat was. Ek kry dit so-
waar reg om ongeveer 1985 oom Jaap as spreker
te kry in ‘n volgepakte stadsaal.

Vroeg in 1990, net na De Klerk se Swart Vrydag-
toespraak, hou oom Jaap saam met Eugene Ter-
re’Blanche ‘n vergadering in Kimberley. Dit was nie
té ver nie, en slaggate in paaie was nog ‘n nie-be-
staande konsep, dus ry ons deur daarheen. By die
deur groet ons die sprekers, en stap na binne. Oom
Jaap roep my terug. “Henk”, sê hy, “ek het al jou
skryfwerk gesien en ek dink jy het potensiaal om ‘n
joernalis te word. Ons het ‘n pos by Die Afrikaner
oop. Wil jy nie aansoek doen nie? Gesels met
Louis van der Schyff vir die besonderhede.”

Totaal verbluf het ek daardie aand nie veel van die
toesprake gehoor nie, maar het dié kompliment en
betuiging van vertroue my bygebly, en om ‘n lang
verhaal te verkort, het ek toe op 1 Junie 1990 as
nuusredakteur by Die Afrikaner begin, en daar oom
Jaap van ‘n heel ander kant leer ken.

(Vervolg op bladsy 15)

Kongres, 17 Maart 1995.
Van der Walt-teater, Pretoria.
Leierherkiesingstoespraak.

Oom Jaap se skerp geheue
Hermanus van der Schyff

Ek het mnr Jaap Marais in 1970 in Vryburg ontmoet. 'n Paar jaar later toe die Jeugstrydaksie van die
HNP gestig is, het ek na Pretoria gereis om die kongres en stigting van die Jeugstrydaksie by te
woon. Tot my verbasing kry ek mnr. Marais op die stoep van die saal en steek sy hand uit en sê,
"môre Hermanus". Dat iemand so 'n goeie geheue met name gehad het, was vir my 'n openbaring.
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Jaap Marais, 1922 - 2022

(Van bladsy 14)

Donderdag was sakdag. Die oggend vroeg bel oom
Jaap die redakteur, oom Hannes Ferguson, om te
vra wat die voorbladberig is... dan word oom
Hannes redelik breedvoerig gedikteer oor hoe om
die berig te hanteer. Dan word ek gebel en gevra
oor die tweede berig, en dan daaroor redelik gelei
dat dit inpas by ons standpunte. Interessant ge-
noeg het oom Jaap feitlik nooit ingemeng met die
Hoofartikel/Kommentaar nie, en ook nie met Gawie
wat op die hoofartikelblad was nie.

Dikwels is Kobus van Tonder na oom Jaap ont-
bied, en dan kry ons ‘n handgeskrewe dokument,
op afval rekenaarpapier, wat ons kan gebruik in
ons berigte en gedagtegang.

Oom Jaap was egter ook in sekere opsigte baie
ydel. Ons kon Maandagaande op die beplannings-
komitee reken op ‘n stewige uittrap as sy foto na sy
mening té onvleiend was, of as FW de Klerk se
foto na sy mening té vleiend was. Ek het eendag ‘n
artikel oor oom Jaap gedoen, lank by hom gesit en
‘n onderhoud gedoen, notas geneem. Twee dae
later bel hy my en sê hy wil graag die artikel sien
voor publikasie. Ek stuur dit vir hom, en sy dood-
trek of byvoegings was verstommend min. Tog op
een plek het ek gepraat oor oom Jaap se netjiese
taalgebruik en dat hy keurige Afrikaans skryf. Dit
is doodgetrek en vervang met: “Mnr. Marais se
skryfwerk is afgeronde prosa”, wat dit inderdaad
was! Ek sou wat wou gee om in hierdie dae oom
Jaap se afgeronde prosa wou sien as hy die Brak-
panse dogtertjie, Charlize Theron, sou geantwoord
het op haar belaglike 44 Afrikaanssprekendes-stel-
ling. In sulke stukkies kon oom Jaap in die keurigste
taal, met ‘n hoop vol dodelike spot, humor, sarkas-
me en onbetwisbare feite, die vloer vee met iemand.

Ritte na openbare vergaderings was baie interes-
sant as ek as bestuurder opgetree het. Daar is min
oor die politiek gesels, baie oor mense, die natuur,
taal, letterkunde en musiek. Tot ‘n half uur voor die
bestemming. Dan word die dakliggie aangeskakel,
die gesprek gestaak en dan berei oom Jaap finaal
sy toespraak voor, met sy klein velletjie aan-
tekeninge, en dik lêer koerantknipsel-bewysstukke.

Op ‘n mooi dag kan ons nie by die kantoor in Pre-
toriusstraat uitkom nie. Die boere van die Trans-
vaalse Landbou-Unie en Boere Krisis Aksie, het
die hoofstrate versper met trekkers, vragmotors en
bakkies. ‘n Pragtige storie vir ‘n joernalis. Ek begin
stap in die rigting van die stad. Daardie tyd het ons
nog formeel ‘n das en baadjie gedra, en die dag
het ek ‘n HNP-das aan. So loop ek met my kamera
en notaboekie, en gesels met die boere. Almal vra,
as hulle my das sien, “Waar is Oom Jaap? Hy moet
kom.” Dit is nog voor die mobiele telefone, en uitein-
delik kom ek by die eiendomsagent by wie ek my
huis huur, en kon daarvandaan vir oom Jaap bel
en sê die boere soek hom.

Die middag loop almal op na die Uniegebou vir die
oorhandiging van die eise. Kays Smit laai oom Jaap
af op die hoek van Kerk- en Hamiltonstraat en ons
drie loop daarvandaan na die Uniegebou. As ge-
volg van die polio wat oom Jaap as kind gehad het,
loop hy moeilik met sy opgeboude skoene. Almal
was al feitlik by Die Uniegebou, en ons drie een-
same siele dek die agterhoede. Ek loop net en dink
waar ek môre werk gaan kry, want duidelik het ek
oom Jaap hier in ‘n ongemaklike en selfs vernede-
rende posisie geplaas. Uiteindelik is ons bo en gee
iemand hom ‘n stoel. Die verrigtinge is klaar en
almal stroom na onder. Weer eens is ons feitlik die
laastes met oom Jaap wat stadig en moeisaam die
trappies na onder aandurf. Die mense op die on-
derste terras, sien Oom Jaap en begin spontaan 

(Vervolg op bladsy 16)

16 April 1958, Algemene Verkiesing Jaap Marais
(NP-kandidaat, Sunnyside).

Kiesersry.

30 Oktober 1985, Sasolburg.
Oorwinningsaluut.
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Jaap Marais, 1922 - 2022

(Van bladsy 15)

handeklap en hom toejuig, en so gaan dit van ter-
ras na terras, en die mense groet hom en gesels
met hom. Dit was ‘n soort triomfmars vir hom, en
ek het my werk behou...

Ons verneem dat FW de Klerk ‘n openbare ver-
gadering op Vryheid gaan hou. Wyle mnr. Oscar
Hartung vra of ek wil saamry, want hy gaan daar-
heen en hy verstaan die boere gaan nie vir FW laat
praat nie. Ek stem in, dit kan mos ‘n goeie eerste-
handse nuusstorie wees. Daar aangekom is dit die
eerste keer dat daar gebruik gemaak word van
metaalverklikkers en x-straal-toerusting vir hand-
sakke. Oom Oscar het sy 9-mm pistool aan sy sy,
en my pistool lê onder in my kamerasak. Wat nou
gemaak, want ons gee nie ons wapens af nie. Aan-
gesien ek voorheen by die SA Spoorwegpolisie op
die JBM Hertzoglughawe in Bloemfontein gewerk
het, en deeglik opgelei was in dié toerusting, het
ek geraai dat hierdie SAP-outjies nie regtig weet hoe
dit werk nie. Ek gee dus raad: Oom Oscar moet
voetjie vir voetjie deur die metaalveklikker skuifel,
sodat die magnetiese veld gewoond raak aan die
pistool, dan sal hy nie afgaan nie. Dit werk toe en
hy is die saal binne met sy pistool. Toe hulle my
kamerasak in die x-straal-masjien wil sit, haal ek
my perskaart uit, en sê dié masjien gaan my films
(onthou digitaal het nog nie bestaan nie) bederf,
hy kan dus nie daardeur (wat ek weet nie waar was
nie, maar die masjien sou my pistool vertoon het).
Hulle maak my sak oop, kyk vas in ‘n kamera met
‘n spul lense en flitsers, maak toe en laat my gaan.

So is ons die saal binne, waar daar chaos uitbreek
toe De Klerk op die verhoog verskyn. Ek neem foto’s,
en loop onder die verhoog verby, ongeveer twee
meter van De Klerk af – op daardie afstand skiet
mens nie mis nie... Maar ek hou maar verby. Uit-
eindelik is die vergadering uiteengejaag deur die
polisie se traanrook, De Klerk het roemloos by die
agterdeur uitgevlug en ons is in vrolike luim terug
na Pretoria.

Die volgende dag is oom Jaap op kantoor en ek
vertel hom die hele verhaal, veral natuurlik hoe ons
met die wapens daar binne was tot naby aan FW.

Hy kry so ‘n ondeunde laggie en sê: “Die tyd gaan
dalk aanbreek dat jy nie van die geleentheid gebruik
gemaak het nie toe jy kon...” Op my vraag of hy my
(op daardie stadium) vier kinders sou versorg, het
daar net ‘n laggie gekom.

As mens oor oom Jaap skryf, is daar telkens nuwe
herinneringe wat na vore kom. Dalk moet iemand
eendag ‘n boek van herinneringe oor hom saam-
stel, want ons ruimte is beperk.

Ek het een keer wel met oom Jaap verskil. Dit was
tydens die stigting van die Afrikaner Volksfront.
Oom Jaap was die middag in TLU se raadsaal toe
genl. Constand Viljoen en die KP-LV’s die AVF
aangekondig het. By sy terugkoms by die kantoor
wag ek hom by die motor in, want dit was saktyd
en ek wou sy kommentaar kry. Hy sê toe hy dink
daar is potensiaal in. Die volgende oggend op kan-
toor het hy totaal omgekeer, my berig daaroor van
die tafel gevee en gesê hy wil daar niks mee te
doen hê nie, want “Constant Viljoen is ‘n skurk”. Ek
glo steeds as oom Jaap daar sou gebly het, en net
soos die KP hulle ondersteunende organisasies
soos AKB en andere daarin getrek het, die HNP sy
ondersteunende organisasies betrek het, kon die
geskiedenis anders verloop het. Dink net: Oom Jaap
van die HNP, Oscar Hartung van MAG, Leon Stry-
dom van die GHA, Jan Pretorius van die GRA, Jan
van de Graaf van Die Dietse Federasie en nog an-
der, sou beslis vir Constand Viljoen aan bande ge-
lê het en kon dalk die geskiedenis verander het.

Later toe ek weg is by Die Afrikaner, het ek steeds
‘n punt daarvan gemaak om een keer per maand
by oom Jaap te gaan tee drink, om net weer met sy
prinsipiële denke op te vang, want dit kon ek altyd
gebruik. In my tyd by Radio Pretoria kon ek hom
heelwat kere in diepte besprekings betrek as gas
in die ateljee, of ek kon hom vinnig skakel vir ‘n on-
derhoud oor een of ander saak. Toe oom Jaap oor-
lede is, het ek ook die herdenkingsprogram saam-
gestel, en was dit ‘n voorreg op die trompet te
speel in die Paul Krugerkerk tydens die begrafnis-
diens.

En so het oom Jaap se aanbod in Kimberley se
stadsaal my lewe verander en verryk. Hoe kan ‘n
mens dan ooit so ‘n persoon vergeet, wat ‘n vriend
en ook ouderdomsgenoot van my pa ook was...
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Skrifgedeelte: 2 Kor. 12:7:  En dat ek my oor die
voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef
nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van
die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my
nie sou verhef nie. 8:  Hieroor het ek die Here drie
maal gebid, dat hy van my sou wyk. 9:  En Hy het vir
my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag
word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in
my swakhede roem, sodat die krag van Christus in
my kan woon. 10: Daarom het ek behae in swak-
hede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in
benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is,
dan is ek sterk. 

Oordenking:

So dikwels sukkel ek om te verstaan, om te ont-
hou. So dikwels moet ek probeer regmaak as
gevolg van misverstande. Ek kan met die beste wil
ter wêreld nie my ure, dae, weke, maande of jare
langer of korter maak nie. Dit is nie in my vermoë
nie! Ek is beperk in my vermoë om mense te oor-
tuig van die waarheid! Ek is nie in die vermoë om
my verlede reg te maak nie.

Ek is in my mensheid beperk!

Die wêreld en die sosiale wetenskappe probeer my
uit hierdie beperktheid lei deur my te wil leer dat ek
in myself moet glo, ek moet positief wees! Die

wêreld wil my uit hierdie beperktheid probeer uitlig
deur my te oortuig dat ek myself moet oortuig dat
ek kan! 

Die Woord leer my ek kan nie! Deur die sondeval
het daar al hierdie beperkings op en aan my ge-
kom! Jesus sê in die bergpredikasie dat ek salig is
as ek arm van gees is. Dawid leer dat God ‘n be-
hae het in ‘n gebroke en ‘n verslae hart! Klink dit na
‘n goeie sogenaamde selfbeeld?

Wie is dit wat die hande omhoog steek en biddend
pleit vir hulp, ... hy wat in sy skik is met homself, in
homself glo, ... óf hy wat juis bewus is van sy
beperkings?

Die gelowige wat sy beperkings ken, daagliks voor
hom sien en beleef, is nie die mens wat uitgelewer
is aan sy omstandighede nie, maar vierkantig bin-
ne die genade van God staan. Wat deur die bloed
van Christus nuut gemaak is en dáárdeur tot alles
in staat is. In Christus, nie deur myself nie! Daarom
dat Paulus sê: “...as ek swak is, dan is ek sterk.”

Gebed: Hemelse Vader, maak my asseblief elke
dag bewus van my beperkings, my swakhede,
maar asseblief ook van die krag in Christus Jesus!

AMEN

Woord en wêreld
My krag lê in die ken van my beperkings!

Deur Dr. Gideon Grobler

Moeg vir die stad en sy gejaag?
Breek weg vir ’n naweek, middeweek of vakansie by

Voorbegin Bosveldverblyf
Ongeveer 25km vanaf Warmbad, onder die pragtige Waterberge. Beleef die rustigheid van die pragtige Bosveld in
ons volledig toegeruste selfsorg chalét, waar kleinwild hulle amper op jou braaiplek tuismaak, en waar ons die
lekker Bosveldhout en tuisgebakte beskuit boonop gratis voorsien.

Prys: R799 per nag vir die hele Chalét (maksimum 4 persone). (Pensionarisse en lesers van Die Afrikaner kry spesiale afslag!)

Skakel ons by 076 563 3800 of bespreek by vandegraafhenk@gmail.com of besoek ons op Facebook.
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Liewe sus Katrien,

Na al die onlangse omwentelinge
was dit heerlik om Donderdag-
oggend weer rondom ons ou
Union no. 8 nes te skop, bene
lank uit te rek en my breiwerkie
uit die sak te haal terwyl Pieter-
nella om ons bene kom spin.

Op die stoof staan die groot swart
ketel alreeds en dans terwyl hy
borreltjies water op die warm
plate uitspoeg om daar verder te
dans voordat dit as stoom op-
skiet. 

Van die tafel af kom die heerlike
reuk van warm bakoondbrood
wat Sarie al voordag  gebak het.
Bettie kom aan met 'n yslike sak
vol hekelwerk. Sy het ook aldag
iets nuuts. 

"Watse mooi ding maak jy nou
alweer met daardie hope wit ga-
ring?" vra Allegro haar.

"Ag ek het gedink as ons vanjaar
Geloftefees vier, moet ons darem
'n ordentlike kanselkleed hê, nou
hekel ek vir ons hierdie een met
die woorde van die Gelofte in
kraletjies ."

"Bettie dis absoluut wonderlik,"
sê Sienie. "Gaan jy dit betyds
klaar hê?"

"Ja dis nie ver van klaar af nie, ek
voel so skuldig, ek het lanklaas
iets vir die kinders van Klein Kla-

Die Afrikaner is bevoorreg om weer 
Sus Lettie se briewe aan Sus Katrien te kan plaas.  

Alet Murray het hierdie briewe van ’n 
heelwat jonger Lettie aan ’n heelwat jonger
Katrien geskryf vir Die Afrikaner in die vroeë
tagtigerjare. 

Almal het maar saam met die jare gestap, en 
Alet het ingewillig om die avonture van Lettie en 
Servaas weer op te tel waar hulle tans in ’n 
ouetehuis woon...

radyn gebrei. As ons ons oë uit-
vee, is dit winter, die tyd hard-
loop so vinnig."

"Ek is bly julle praat daarvan," sê
Geziena. "Ek dink ons moet van-
jaar ook probeer om meer kom-
bersies vir die kinders te maak.
As 'n mens blokkies brei of hekel
en later vaswerk, is dit 'n lekker
optelwerkie wat jy in jou handsak
kan saamdra en oral waar jy moet
sit en wag, kan jy bietjie werk."

"By ons was 'n dokter wat in sy
spreekkamer 'n kartondoos met
wol en breipenne gehou het, en
almal wat sit en wag kon help blok-
ke brei vir hulle liefdadigheid," sê
Heidie.

Elkeen het nou 'n beker koffie en
dik sny bakoondbrood met bot-
ter en moerbeikonfyt en dit raak
stil.

"Heidie, hoe loop julle beplan-
ning nou... ek kan nie wag dat jy
my leer hoe om jou bruin beskuit
in die bakoond te bak nie,"  kom
van Kwarta.

"Soos julle seker weet, het ons
besluit om op die oop stukkie
grond langs Sienie-hulle te bou.
Intussen bly ons in Koekema-
kranka totdat die huis gereed is.
Dan sal ons Kaap toe vlieg, in-
pak en terug ry in ons kar. Ons
kan darem nie met die motorfiets
alles trek nie!  Dus Kwarta, sodra
jy gereed is kan ons begin bak.

Ek het nie veel anders om te doen
nie. Sommer more miskien as jy
genoeg meel het?" sê Heidie.

Oom Janneman en Boetie weet
wanneer die koffie geskink word.
Hulle verskyn in die deur. 

"Het julle gesien wat gebeur by
die slaggat? Daar is drie werkers.
Een het 'n kruiwa, een dra 'n
graaf en die derde sit op 'n klip
met pen en papier. Ek hoor hulle
koop grond by mnr. Scheepers
om in die gat te gooi. Hulle gaan
haal glo van die turf langs die ri-
vier uit. Rerig!" grinnik hy.

"Seker bang vir die boer se ge-
breekte eiers!" lag Allegro.

Groete ook aan ou Swaer.

Jou liefhebbende
Sus Lettie.


