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"00 not let yourself be confused by the uproar that will now reign throughout the world. The lies will one 
day break down under their own weight and the truth will again triumph. The hour will come when we shall 
stand pure and undefiled as our aims and our beliefs have always been." 

- Dr. Joseph Goebbels, Berlyn, 1945-04-28 

·Wlthin fifteen years we will begin to be talked about again, and within twenty nazism will again be a force." 
- Dr. Alfred Rosenberg, NlJremberg, 1946 

"A new movement is starting in the outside world. The renaissance of the National Socialist Movement has 
begun .... We are beginning the struggle for our ideas and for the liberation of the world from Jewish 
domination. The day will come when the swastika flag will fly again ...B 

- National Socialist Movement, Londen, 1963 

"Groot was hy wat eenkeer ge~ het: 'Aileen wie veg om sy reg, het die reg om te lewe, want op hierdie 
aardbol is daar geen plek vir lafaards nie.' Die skepper van hierdie wysgerige slagkreet is ongelukkig nie 
meer daar nie. ... Sy naam sal egter voortlewe totdat hierdie planeet weer soos eens sonder mense deur 
die eter sweef. Die Kommunistiese vloedwaters rol onheilspellend nader. Traag, misdadig traag, kom die 
Weste tot besinning ... Groot, onmiskenbaar groot, sal sy naam eendag weer aan die Westerse uitspansel 
verskyn ... Adolf Hitler!" 

- Robey Leibbrandt, Suk:J...Afrlka, 1966 

"...Great hatred, little room, 

Maimed us at the start. 

I cany from my mother's womb 

A fanatic heart. ft 


- WB. Yeats 
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denazifikasie: 

elitisme: 

fascisme: 

Holocaust: 

ideologie: 

kripto: 

mimeties: 

palingenese: 

partisane: 

popuI isties: 

preserviste: 

Revisionisme: 

DEFINISIES 

vrymaking van die Nazi-ideologie; die proses wat deur die Geallieerde 
oorwinnaars na die einde van die Tweede W~reldoor1og in veral Duitsland 
gevolg is om aile tekens van die Nazi's se instellings en ideologie te vemietig 

'n geloof of stelsel waarvolgens die samelewing deur 'n elite of uitgesoekte 
keurgroep regeer behoort te word 

'n outorit~re, nasionalistiese politieke ideologie wat onder meer sterk teen 
demokrasie, kommunisme en liberalisme gekant is 

die massa volksmoord van Jode wat tussen 1941-1945 deur die Nazi's in 
Duitsland gepleeg is 

'n versameling van idees wat die geloof of opvattings van 'n vOlk. 
samelewing of politieke stelsel reflekteer; die sluit gewoonlik spekulasie oor 
verskeie maatskaplike en staatkundige vraagstukke in 

betreffende iets wat in die geheim plaasvind of 'n bedekte betekenis het; in 
hierdie geval kripto-fascisme, bv. bewegings wat nie openlik fascisties is nie, 
maar wei ver1lorge fascistiese kenmerke of doelstellings het 

nabootsing; binne hierdie konteks verwys dit spesifiek na daardie politieke 
bewegings wat elemente van die Nazi's se Nasionaal-Sosialisme in hul 
ideologie of struktuur inkorporeer 

wedergeboorte of herskepping; binne hierdie konteks die herskepping van die 
nasionale gemeenskap om van beweerde negatiewe en ondermynende 
elemente ontslae te raak 

lede van 'n gewapende weerstandsbeweging, opstandelinge, versetstryders 

betreffende 'n politikus of ander persoon wat voorgee om die belange van die 
gewone mense of die massa voorop te stel 

persone wat iets wil bewaar; binne hierdie konteks bewaarders van die 
Westerse beskawing en kultuur 

binne hierdie konteks die strewe van veral regsgesindes om die geskiedenis 
van die Tweede W~reldoor1og en die Joodse Holocaust te hersien en die 
euwels van die Nazi's te ontken of in gunstiger woorde te omskryf 
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INLEIDING 

"... the seed-bed which South Africa provides for fascism has become more, not less, fertile 
since 1945.,,1 

- Roger Griffin 

Kultuur vorm die lewenstyl van 'n samelewing. Dit omsluit die mens se wysheid en sy 

geesteshouding en behels enige vorm van politieke, staatkundige, ekonomiese, maatskaplike, 

judisi~le, artistieke, opvoedkundige en godsdienstige aktiwiteit. Aangesien kultuur die vervulling van 

lewens- en waarheidsbehoeftes is, sentreer die KuHuurgeskiedenis as wetenskaplike vakrigting 

noodwendig rondom hierdie begrippe en veronderstel dit die vas5telling van aile lewensvorme, 

skeppingsvorme en denkvorme. Die Kultuurgeskiedenis poog daarom om die vorm, struktuur, 

funksie en sin van aile beskawingsverskynsels en die verbande daartussen binne 'n bepaalde 

kultuurperiode te bestudeer.2 

Alhoewel die modeme mens nie meer noodwendig volksverbonde is nie, strewe hy as kuddedier 

steeds daama om aan 'n spesifieke godsdienstige, politieke of 'filosofiese' groep te behoort. J.M. 

Kirsten bepleit in hierdie verband 'n verruiming van die eietydse kuHuurbegrip, sodat dit op die 

menslike lewenswyse in sy geheel en op die gebeure van die mens se aktiewe betrokkenheid by sy 

omringende wereld, van toepassing gemaak kan word? O.J.O. Ferreira merk dan ook op dat die 

modeme mens nie meer sy identiteit aan die geskiedenis van die groep waartoe hy in werklikheid 

behoort nie, maar aan die lewenstyl en kultuur van die groep waartoe hy wit behoort, ontleen. Hy 

vermaan verder dat die voortbestaan van die Kultuurgeskiedenis slegs verseker kan word indien die 

Yak, deur die verklaring van eietydse verskynsels en probleme, relevant gemaak wOrd.4 Binne die 

modeme konteks moet die Kultuurgeskiedenis derhalwe poog om weg te beweeg van die tradisionele 

kultuurbegrip en volksverbondenheid waarin dit vir so lank vasgevang was en lewer hierdie studie 

hopelik 'n bydrae in die verband. 

'n Belangrike verskynsel binne die kontemporere wereld is die neiging van state en gemeenskappe 

om toenemend rondom gedeelde beskawingswaardes saam te snoer. Gevolglik word die grense 

tussen die Westerse, Oosterse, Midd&-Oosterse, Latyns-Amerikaanse en Afrikaanse beskawings al 

hoe duideliker getrek en is toekomstige botsings tussen die verskeie onderliggende waardestrukture 

en lewensbeskouings onvermydelik. Politieke navorsers is van mening dat die intemasionale stryd 

van die toekoms nie noodwendig meer rondom state sal draai nie, maar eerder rondom hierdie 

beskawingswaardes, en derhalwe tussen etniese. godsdienstige en ander belangegroepe, sal 

geskied.5 A.D. Smith sluit hierby aan deur aan te voer dat daar gedurende die sewentiger- en 

tagtigerjare 'n opwelling van etniese bewegings en sentimente was en dat die getal en intensiteit van 

R. Griffin, The nature offascism, p. 158. 
P.G. Nel, Kultuurfilosofie, kultuurbeskoulngs en kultuurgeskledenls, pp. 2, 6, 15, 28-29. 
J.M. Kirsten, VerskuiWinge in die eietydse kultuurbegrip, SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenls 2(1), Januarie 1985, p. 5. 
O.J.O. Ferreira, Kultuurgeskiedenis by 'n kruispad, SA Tydskrif vir Kultuurges/<iedenis 11 (2), November 1997, pp. 118, 122. 
D. Geldenhuys. Suid-Afrika is 'n samelewing wat verskeurd is, Rapport, 1995-05-28, p. 21; J. Du Plessis, Getalle nie meer 
demokrasie-kem, Rapport, 1994-08-14, p. 21. 
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etniese konflikte regdeur die wereld teen die vroee negentigeljare vermeerder het. Oit is daarom 

volgens hom noodsaaklik om tot 'n groter begrip van die oorspronge van etniese konflikte en die 

nasionalistiese bewegings wat wereldvrede bedreig, te kom.6 Binne hierdie konteks speel 'n 

verstandhouding van die fascisme as een van die belangrikste vormende magte van die twintigste 

eeu, nie net as 'n politieke beweging nie, maar ook as 'n lewens- en wereldbeskouing, 'n belangrike 

rol. J.e. Moll het dan ook verklaar dat die brae front waarop daar van die groter wordende bedreiging 

van die fascisme gepraat word, vereis dat helderheid verkry moet word oor presies wat die fascisme 

is, hoe dit tot stand gekom het en wattergevare dit inhou.7 

Volgens Roger Griffin is die fascisme se huidige potensiaal as 'n selfvemuwende bron van 

georganiseerde rassehaat, op 'n sosio-politieke en sielkundige vlak diep verbonde aan die groeiende 

venynigheid van etniese nasionalisme, separatisme en vreemdelingehaat regoor die wereld. Binne 

hierdie konteks beklemtoon die fascisme hoe maklik die natuurlike menslike behoefte aan 

voortreflikheid en saamhorigheid selfs binne die 'beskaafde' wereld tot patologiese vorme van sosiale 

en politieke energie verdraai kan word.8 Oil sluit aan by Smith se bogenoemde pleidooi tot groter 

begrip van die vemietigende magte wat vrede en vooruitgang binne die modeme samelewing in 

gevaar stel. 'n Studie van die fascisme as 'n relevante en kontemporere verskynsel is derhalwe 

binne hierdie konteks, en as deel van die modeme studieveld van die Kultuurgeskiedenis, 

geregverdig. 

Volgens A.J. Joes word daar gewoonlik drie tipes besware teen 'n studie van die fascisme gemaak, 

en die eerste hiervan is dat objektiewe studie van die verskynsel op grond van emosionele 

beweegredes verwerp word. Hiervolgens word aile fascismes met Nazisme in verband gebring, sodat 

die diepgaande en verstaanbare openbare afkeer jeens die Nazisme op aile uitdrukkings van die 

fascisme toegepas word. Die gevolg is 'n algemene voomeme onder navorsers om die fascistiese 

verskynsel, as iets wat slegs tot die mensdom se donker en grusame verlede behoort, te ignoreer.9 

Griffin verklaar in hierdie verband egter dat daar geen rede in beginsel bestaan oor hoekom die 

negatiewe aspekte van die menslike wese nie ook akademies of ter algemene belangstelling ontleed 

kan word nie. Deur aan die verskynsel volle ideologiese status te verleen, beteken volgens hom nie 

dat die ideologie gerehabiliteer, die onheil daarvan verbloem word of dat die navorser enigsins die 

doelstellings van die fascisme onderskraag nie.10 Ferreira wys ook daarop dat die kultuurhistorikus 

sensitief moet wees vir die belange en probleme van die gemeenskap waarbinne hy leef en dat 

omstrede onderwerpe nie vermy moet word nie. 11 

Tweedens word die fascisme, gesien as 'n belangrike verskynsel van die tussenoorlogse periode in 

Europa en spesifiek van die Italiaanse en Duitse regerings wat in 1945 deur die Westers-Russiese 

A.D. Smith. Chosen peoples: why ethnic groups survive, Ethnic and Racial Studies 15(3). July 1992, p. 436. 
J.C. Moll, Fascisme - die prob/ematiek van verldaringsvariante; Fascisme en Suid-AfTika, p. 2. 

8 R. Griffin, The nature offascism, p. xii. 
10 A.J. Joes, Fascism in the contemporary world, p. 3. 

R. Griffin (00.), Fascism, pp. 1, 11. 
11 O.J.O. Ferreira, Die kultuurhisrorUrus en die gemeenskap. Die Kultuurhistorikus 2(2), Oktober 1987, pp. 9-10. 
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Alliansie verslaan is, as irrelevant binne die hedendaagse konteks beskou. Dit is egter die mening 

van verskeie navorsers dat die fascisme na 1945 'n vrugbare teelaarde binne die Derde Wereld 

gevind het,12 terwyl die oplewing van fascistiese bewegings in Europa en hul betrokkenheid by geweld 

gedurende die laat tagtiger- en vroe~ negentigerjare, ook op die relevansie en aktualiteit van die 

onderwerp dui. Griffin is van mening dat alhoewel die fascisme se potensiaal om 'n regeringstelsel 

tot stand te bring saam met die Spilmoondhede aan die einde van die Tweede Wereldoor1og vemietig 

is, dit as 'n politieke ideologie wat steeds in staat is om nuwe bewegings voort te bring en al? 'n 
13permanente onderdeel van die mode me politieke kultuur, beskou moet wOrd. 

Die derde probleem aangaande die studie van die fascisme is volgens Joes die siening dat die 

ideo logie, vanwee die probleme rondom die definisie daarvan en die tekort aan akademiese 

konsensus oor die aard van die verskynsel, nie veel betekenis as 'n algemene onderskeidende 

politieke afdeling het nie.14 Een van die grootste probleme in hierdie verband is die soeke na 'n 

fascistiese minimum en die debat oor die bestaan van 'n ideologiese kern wat kenmerkend van aile 

fascistiese bewegings is. Binne hierdie konteks identifiseer Griffin in The nature of fascism (1993) die 

fascistiese minimum nie volgens ideologiese onderdele nie, maar wei in terme van die voorkoms van 

'n gemeenskaplike mitiese kern. Die werk vul 'n belangrike leemte in die studie van die generiese of 

algemene fascisme en gee terselfdertyd 'n handige indeling van die fascisme na 1945 en die 

uiteenlopende verskynsels wat dit behels. Griffin se bespreking van Suid-Afrikaanse bewegings laat 

egter vee I te wense oor, aangesien sy gebruik van sekere sekondere en nie-objektiewe bronne hom 

verkeerdelik laat aflei het dat organisasies soos die Voortrekkers en Oranjewerkers, fascisties sou 

wees. Die oppervlakkige beoordeling van die Suid-Afrikaanse fascisrne buite rekening gelaat, is sy 

navorsing oor en indeling van die fascisme as politieke verskynsel wei as grondslag vir hierdie studie 

gebruik. 

Ten spyte van bogenoemde besware was daar volgens Larsen en andere tog die afgelope dekades 'n 

groot oplewing in die studie van die fascisme, nie net as 'n politieke verskynsel en ekonomiese stelsel 

nie, maar ook as 'n stelsel van kulturele veronderstellings en waardes. Hierdie transnasionale en 

interdissiplinere belangstelling het 'n wye verskeidenheid literatuur, waaronder biografiese studies van 

fascistiese leiers, tradisionele verhalende geskiedsbeskrywings, ontledings van verkiesingsuitslae, 

besprekings oor die fascistiese ideologie en teoretiese uiteensettings daarvan, te voorskyn laat kom. 

'n Uitvloeisel hiervan was ook 'n groeiende akademiese debat oor die begrip van die fascisme self.15 

Saam hiermee gaan die benadering van die studie van die fascisme as 'n algemene verskynsel wat 

nie net aan Europa uniek is nie, maar wat ook in die na-oorlogse tyd vrugbare teelaarde in die res van 

die wereld gevind het. Joes het met sy Fascism in the contemporary world (1978) een van die eerste 

pogings aangewend om die fascistiese ideologie en praktyk in Europa met die Derde Wereld te 

12 AJ. Joes, Fascism in the contemporary world, pp. 3-5; sien P.M. Hayes, Fascism, pp. 208-223. 

13 R. Griffin, The nature offascism, p. xii. 

14 A.J. Joes, Fascism in the contemporary world, pp. 3, 5-6. 

15 S.U. Larsen (ed.) et aI., Who were /he fasdsts, p. 9. 
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verbind. Suid-Afrika is egter hierin buite rekening gelaat. P.M. Hayes het in Fascism (1973) 'n 

hoofstuk ingesluit oor die proto-fascistiese verskynsels binne sekere post-koloniale Afrikastate. Hy 

beskryf hierin die Nasionale Party-regering van Suid-Afrika as fascisties en beweer dan dat die 

volskaalse toepassing van fascistiese idees in Afrika slegs in Suid-Afrika plaasgevind het. Alhoewel 

hy toegee dat die ander swart Afrikastate wei onder kortstondige diktatorskappe binne periodes van 

demokratiese verval en proto-fascisme weggesink het, is hy van mening dat die fascisme in 'n 

mode me Afrika-konteks slegs na die sistematiese en onverbiddelike toepassing van rassistiese en 

totalitere leerstellings in Suid-Afrika, naamlik Apartheid, verwys.16 

Dit iIIustreer dan ook die probleem dat die meeste werke oor die na-oor1ogse fascisme in Suid-Afrika 

hoofsaaklik op Apartheid fokus en die rassistiese wetgewing in Suid-Afrika met die Nazisme vergelyk. 

Hierdie benadering word veral deur navorsers wat vanuit 'n Marxisties-geMenteerde agtergrond 

werk, onderskryf. Die gevolg hiervan is dat die werklike fascistiese organisasies in die land grootliks 

binne studies oor die fascisme in Suid-Afrika ge·ignoreer word. 'n Voorbeeld is die boek van Brian 

Bunting, The rise of the South African Reich (1964), wat op 'n stadium deur die Suid-Afrikaanse 

regeling verbied is. Dit handel hoofsaaklik oor die Nasionale Party-regering en die se 

Apartheidsbeleid, maar bevat tog ook inligting ten opsigte van enkele na-oor1ogse fascistiese 

bewegings en individue in SUid-Afrika. 'n Belowend klinkende titel is die van Howard Simson, The 

social origins of Afrikaner fascism and its apartheid policy (1980), maar dit handel uitsluitlik oor 

Apartheid vanuit 'n Marxisties-ekonomiese oogpunt. 'n Meer objektiewe akademiese en 

multidissiplinere ontleding van die fascisme is die werk van J.C. Moll, Fascisme - die problematiek van 

verklaringsvariante; Fascisme en Suid-Afrika (1985), wat as 'n inleidende studiestuk tot die studie van die 

facsisme vir nagraadse studente geskryf is. Die slothoofstuk oor die fascisme en Suid-Afrika handel 

hoofsaaklik oor die aanklagte dat Suid-Afrika 'n fascistiese staat sou wees en verwys slegs kortliks na 

enkele fascistiese bewegings. Moll meld dan ook in sy voorwoord dat dit vanwee die groot omvang 

van die tema, slegs 'n voor1opige en onvolledige verkenning is en dat die onderwerp nog veel breer 

ondersoek en in diepte ontleed kan word. 

Denis Eisenberg het met sy studie van die fascisme as 'n algemene verskynsel wat in die tydperk na 

die Tweede Wereldoor1og 'n sekere oplewing beleef het, The re-emergence of fascism (1967), 'n 

belangrike bydrae tot die studie van die na-oor1ogse fascisme en die se uiteenlopende verskynsels 

gelewer. Sy hoofstuk oor Suid-Afrika gee 'n oorsig oor die fascistiese verskynsels in die 

tussenoor1ogse tydperk en Ie klem op die veronderstelde fascistiese kenmerke van die Suid

Afrikaanse regering. Die werk raak egter ook aan die meer openlike fascistiese bewegings en gee 'n 

insiggewende oorsig van die fascisme in Suid-Afrika tot en met die laat sestigerjare. Die studie bevat 

egter sekere feitefoute en 'n groot tekortkoming is die nalating aan Eisenberg se kant om die bronne 

wat hy vir sy navorsing gebruik het, te meld. Ander werke wat moontlik ook inligting oor Suid-Aflika 

kon bevat, Fascism today (1970) van A. Del Boca en M. Giovana, en die MA-verhandeling van S. 

P.M. Hayes, Fascism, p. 223. 
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Uran, Fascism and National Socialism in South Africa (University of Wisconsin, 1975), kon nie 

opgespoor word nie. 

'n Belangrike verwysingswerk oor die ekstremistiese regse politiek in die kontemporAre w6reld, is ten 

spyte van enkele feitefoute, The radical right (1987) van c. 6'Maohlin. Dit bevat inligting oor 'n wye 

verskeidenheid regse en fascistiese bewegings van regoor die w6reld, insluitende SUid-Afrika. 

6'Maolain tipeer egter die bewegings wat hy bespreek losweg onder terme soos 'neo-Nazi', 'wit 

supremasisties', 'anti-Semities' en 'fascisties', sonder om enige teoretiese uiteensetting van die 

eienskaplike kenmerke van regse en fascistiese bewegings te gee. 'n Suid-Afrikaanse ekwivalent wat 

op organisasies van regoor die poltlieke spektrum fokus en waarin inligting oor enkele plaaslike regse 

en fascistiese bewegings opgeteken is, is Die politi eke organisasies van Suid-Afrika A-Z (1991) van H. 

Kotze en A. Greyling. 

Die regse politieke beweging in Suid-Afrika kan losweg in die volgende onderafdelings ingedeel word: 

konserwatiewe regse politieke partye, die volkstaters en meer ekstremistiese Boerestaters wat enkele 

paramilittlre bewegings insluit, 'n wye verskeidenheid kulturele, godsdienstige en ekonomiese 

organisasies, en die meer openlik rassistiese en fascistiese groeperings wat 'n baie klein persentasie 

van die regse beweging uitmaak. Enkele gepubliseerde en ongepubliseerde navorsingstukke het al 

oor die blanke regse politiek in Suid-Afrika verskyn. 17 Die regsgesinde politiek word egter hierin as 

geheel behandel, geen onderskeid word tussen fascistiese en regse groepe gemaak nie, en geen 

ideologiese agtergrond of tipering word gegee nie. Afgesien van hierdie tekortkominge, is hierdie 

werke wei belangrik ten opsigte van die feite wat oor enkele fascistiese bewegings daarin opgeneem 

is. 

Die AWB is feitlik die enigste na-oortogse fascistiese beweging waaroor gepubliseerde werke verskyn 

het. Die eerste hiervan, Die opmars van die AWB, is in 1988 deur twee AWB-Iede, P.J. Kotze en 

C.P. Beyers, geskryf en is 'n subjektiewe beskrywing van die geskiedenis van die AWB en die 

oogmerke van die beweging. Die regse joemalis, Arthur Kemp, het in 1990 Victory or violence: the 

story of the AWB die Jig laat sien. Dit is in 'n joemalistieke verhalende vorm geskryf en alhoewel 

Kemp toegang tot primtlre bronne gehad het en onderhoude met enkele AWB-Iede gevoer het, het hy 

nagelaat om 'n bronnelys by die boek in te sluit. In 1995 het Kays Smit, 'n voormalige Hoofsekretaris 

van die AWB, in 'n herinneringskrif oor sy betrokkenheid by die beweging tussen 1977 en 1991, Die 

wei en wee van die AWB, sekere beskuldigings teen die leier gemaak en enkele wanpraktyke binne 

die beweging geopenbaar. Hierdie werke is hoofsaaklik vanuit In geskiedsbeskrywende of verhalende 

oogpunt geskryf en alhoewel almal 'n uiteensetting van die AWB se ideologiese standpunte gee, 

ontbreek enige kritiese besprekings daarvan en word die ideologie ook nie in perspektief geplaas of 

Sien bv. J. Van Rooyen, Hard right (1994); H. Zille, The right wing in South African politics, in P.L. Berger & B. Godsell (eds.), 
A future South Africa (1988); J. Grobbelaar et 131., Vir volk en vadertand (1989); J.J. Van Tonder, Die ver-regse groepe in die 
Suid-Afrikaanse politieke spektrum, Buunnan 12(3), Maart-Mei 1982; D. Welsh, South Africa's ultra-right I-II, Patterns of 
Prejudice 22(4), 1988 & 23(1), 1989; J. Grobbelaar, Ultra-rightwing Afrikaners, ongepubliseerde D.Phil.-proefskrif, UNISA, 
1992. 
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getipeer nie. Oie beskuldigings van fascisme teen die AWB word deur Kotze en Beyers ontken, 

terwyl Kays nie werklik daaraan raak nie en Kemp dit net oorsigtelik bespreek. 

Oie heimlike en agterdogtige aard van baie van die fascistiese bewegings bemoeilik die insameling 

van inligting. Oit is dan oak nie altyd moontlik om die interne publikasies van die bewegings te 

raadpleeg nie, aangesien nie almal kopiee van hul koerante of nuusbriewe aan die staatsbiblioteke 

gestuur het nie. Oie grootste bron van inligting oor die fascisme in Suid-Afrika is derhalwe gewone 

koerante en tydskrifte. Soms is die enigste inligting wat oor 'n spesifieke beweging bekend is, in 

enkele berigte deur die pers opgeteken. Oit is egter 'n onbegonne taak om alles deur te werk. 

Hierdie bron is daarom nie heeltemal uitgeput nie en veel kan nog oor hierdie onderwerp nagevors 

word. Foto's wat in boeke en koerante verskyn het, is 'n ander kultuurhistoriese bron waaruit enkele 

feite aangaande uniforms, kentekens en simboliek, afgelei kon word. 

Griffin sluit aan by die sienings van Joes wanneer hy opmerk dat daar 'n ooglopende gebrek aan 

akademici is wat bereid is om die aaneenskakeling tussen die tussenoorlogse en na-oorlogse 

fascisme, hetsy op 'n ideologiese of organisatoriese vlak, te ondersoek. Oit kan waarskynlik 

gedeeltelik aan die volgehou konsensusleemte oor die definisie van die fascisme, asook 'n 

veronderstelling dat 'ware' fascisme saam met Mussolini en Hitler vemietig is, toegeskryf word. Oit 

kan verder verbind word met die eienaardige leemte wat opgegroei het rondom die bespreking van 

die fascisme as 'n historiese verskynsel. 18 Feitlik al die publikasies oor die fascisme in Suid-Afrika 

handel oor die bewegings van die tussenoorlogse periode,19 en aangesien daar geen navorsingswerk 

oor die fascistiese bewegings wat sedert die einde van die Tweede Wereldoorlog in Suid-Afrika 

ontstaan het, bestaan nie, poog hierdie studie gevolglik om daardie leemte te vul. 

Oie doel van die verhandeling sal wees om 'n oorsig oor die ontstaan en ontwikkeling van die 

fascistiese bewegings in Suid-Afrika sedert die einde van die Tweede Wereldooriog te gee en om die 

onderiinge verbande tussen ideologiee, organisasies en individue aan te toon. Oit sal uiteindelik 

bepaal tot watter mate die impuls vir die ontstaan van die fascistiese bewegings deur buitelandse 

idees of meer direk deur Suid-Afrikaanse historiese en politieke faktore be'invloed is. Oit sal ook help 

om die breere regse politiek in perspektief te verstaan deurdat dit as 'n maatstaf kan dien waarmee 

die beweerde fascistiese eienskappe van sekere organisasies vergelyk kan word ten einde 

byvoorbeeld verwysings na sommige bewegings as neo-Nazi 6f wetenskaplik te regverdig of om ter 

wille van objektiwiteit ongegronde beskuldigings te voorkom. Laastens bied 'n studie van hierdie 

lewensbeskouing ook 'n blik op die psige van die mensdom en die se strewe om die onbekende 

wereld om hom deur die skep van 'n eie werklikheid verstaanbaar te maak. 

1S R. Griffin (00.), Fascism, p. 311. 
Sien by. A. Hagemann, SUdafrika unci das 'Dtite Reich'. Rassenpoltische Affinitlt und machtpoItische Rivaltat, gepubiiseerde D.Phil.
proefskrif, UnNersiteit van Bielefeld, 1988; P.F. Van der Schyff (red.), CAe Ossewa-Brand.Nag: Vuurlje in droe gras. (Pdchefstroom, 
1991); F.J. Van Heeroen, Nasionaal-sosiaisrne asfaktorinde Suid-Afrikaansepolliel<, 1933-1948, ongepubliseerde D.PhiI.-proefskrff, 
U.O.v.S., 1972. 
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Ferreira wys daarop dat kultuurhistoriese werke rofweg in verhalende, beskrywende en ontledende 

kultuurgeskiedskrywing verdeel kan word. Omdat die onderskeid daartussen op die doel en vorm van 

die navorsingswerk dui, is geeneen van hierdie onderafdelings volgens hom beter as die ander of 'n 

aanduiding van die gehalte van die werk nie.20 Die polemiek rondom objektiwiteit in die 

geskiedskrywing is nou verbonde aan die onderwerp van 'n studie. Aangesien ontledende 

geskiedskrywing in 'n groot mate deur die beskouings en verwysingsveld van die navorser gelei word, 

ontstaan die vraag of 'n kontroversiele onderwerp soos die fascisme, wei objektief ontleed kan word. 

Alhoewel daar met die skrywe van hierdie werk en die beoordeling van die bronne krities gewerk is, 

val die studie derhalwe meer in die beskrywende afdeling. Daar is deurgaans gepoog om objektief na 

die verskynsel te kyk en geen morele lesse word daarom hierin aangebied nie. Verskoning word wei 

gemaak vir sekere aanhalings wat vir lesers aanstootlik mag wees, maar wat binne konteks 

geregverdig is om die ekstremistiese en onrealistiese aard van die bepaalde bewegings te iIIustreer. 

Hierdie benadering sluit aan by die siening van Moll dat 'n komplekse politieke verskynsel soos die 

fascisme, nie net nougesette intellektuele gedissiplineerdheid en selfstandigheid nie, maar ook 'n hoe 

mate van onemosionele en objektiewe afsydigheid van die navorser vereis. Hy waarsku verder dat 

daar teen die moontlikheid dat more Ie oordele die plek van wetenskaplike ondersoek kan inneem, 

gewaak moet word.21 

Die eerste hoofstuk handel oor die fascisme as algemene politieke ideologie en daar is reeds 

aangedui dat Roger Griffin se definisie van die fascisme as fondament hiervoor gebruik is. Enkele 

kenmerke waaraan fascistiese bewegings uitgeken kan word, word bespreek, gevolg deur 'n oorsig 

van die ontwikkeling van die fascisme na 1945. Die gebruik van die term 'fascisme' in hierdie werk is 

algemeen en verwys na beide die tussenoorlogse en na-oorlogse verskynsels. Indien dit met 'n 

hoofletter aangedui word, verwys dit spesifiek na die beweging van Mussolini wat die term die eerste 

keer gebruik het. 

Die tweede hoofstuk handel oor die fascistiese bewegings in SUid-Afrika gedurende die tydperk 

tussen die twee wereldoorloe en dien, soos die voorafgaande hoofstuk, as belangrike agtergrond om 

die ontstaan en ontwikkeling van Suid-Afrika se na-oorlogse fascistiese bewegings binne perspektief 

te plaas en te verstaan. Aangesien hierdie studie op die buiteparlement~re fascistiese bewegings 

konsentreer, word daar slegs kortliks aandag gegee aan die invloed wat die fascisme op 

Afrikanemasionalisme en Apartheid gehad het. Die fascistiese kenmerke wat wei moontlik binne die 

Suid-Afrikaanse regering teenwoordig kon wees, word buite rekening gelaat, aangesien daar reeds 

vele werke daaroor bestaan en dit in der waarheid 'n studie op sy eie sou regverdig. 

Die derde hoofstuk beskryf die nostalgiese fascistiese bewegings wat hoofsaaklik voor 1970 in Suid

Afrika gefloreer het. Alhoewel die meeste van hierdie bewegings takke van OOrsese groeperings was, 

was daar ook enkele inheemse groepe wat die idees van die tussenoorlogse periode wou laat 

20 
Q.J.Q. Ferreira. Die kultuurhistorikus en die gemeenskap. Die Ku/tuurhistorikus 2(2). Qktober 1987. p. 9. 

21 J.e. Moll, Fascisme ... , p. 12. 
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voortleef. Die vierde hoofstuk behandel die meer ekstremistiese en mimetiese bewegings wat veral 

sedert die sewentigerjare hul verskyning begin maak het, terwyl die vyfde hoofstuk 'n wye 

verskeidenheid van neo-fascistiese verskynsels omsluit en op die fascistiese be"invloeding van enkele 

regse bewegings dui. Griffin se gebruik van die term 'neo-fascisme' kan verwarring skep. Die term 

word gewoonlik algemeen gebruik om die openlike of bedekte fascistiese bewegings wat na die 

Tweede Wereldoorlog verskyn het, aan te dui. In hierdie studie verwys dit binne die vyfde hoofstuk 

egter spesifiek na sekere na-oorlogse verskynsels wat nie onder die nostalgiese of mimetiese 

fascisme ingedeel kan word nie. Waar die voorafgaande hoofstukke die ontwikkeling van die 

fascistiese bewegings in Suid-Afrika bespreek, vorm die sesde hoofstuk die slotgedeelte wat poog om 

die ideologiese grondslae wat in die vorige dele beskryf is en die verskillende bewegings ten 

grondslag Ie, uit te lig en binne perspektief te piaas. 

Gesien in die lig van die ingewikkelde forme Ie en informele nasionale en intemasionale verbintenisse 

tussen die fascistiese bewegings, die skakels tussen nuwe en ou bewegings, en die handelinge van 

individue wat van beweging tot beweging beweeg of gelyktydig met verskeie bewegings geassosieer 

word, is Griffin van mening dat die onderwerp van die na-oor1ogse fascisme 'n oneindige 

navorsingsveld omvat. Daarom sal elke ideaal-tipiese definisie van die fascisme ook verskillende 

klassifikasiestelsels volg en verskillende onderafdelings van die verskynsel voorstel.22 Die praktyk 

laat hom nie maklik in vaste afdelings indeel nie en idees as nie-tasbare werklikhede kan nie tot 'n 

spesifieke tydvak ingeperk word nie. Die voorgestelde afdelings en tematiese bespreking van die 

onderwerp is derhalwe bloot ter wille van wetenskaplikheid en struktuur genoodsaak. F.A. Van 

Jaarsveld het dan ook daarop gedui dat die ordening van feite binne 'n sistematiese 

verklaringsamehang ideaal-tipies is, en aangesien dit nerens in die werklikheid voorhande kom nie, 

dien dit uitsluitlik daartoe om die volheid van die bestudeerde verskynsels vertolkbaar te maak?3 

Die studie van die geskiedenis en die verskynsels van die verlede en hede is 'n skeppingswerk, 'n 

rekonstruksie en 'n vertolking van die werkJikheid. Die werklikheid self kan nie vasgevang word nie. 

Deur die studie van so 'n omvangryke en kontroversiele onderwerp verkry 'n mens 'n insig en begrip 

nie net van die wereld om jou nie, maar ook 'n insig oor die onsekere menslike siel wat die lewe om 

hom meer verklaarbaarwil maak. Die bekende historikus, F.A. Van Jaarsveld, het aangevoer dat die 

geskiedskrywer niks kan bydra om die aard van die samelewing te verander nie en dat die 

geskiedenis slegs kan help om dit te verstaan en te verklaar.24 Hopelik dien hierdie studie daartoe 

om die fascistiese verskynsel in Suid-Afrika te verklaar en te verstaan, sodat die potensiele gevaar 

daarvan vir die ontaarding van die mens se gees en die regverdiging van geweld vroegtydig 

geidentifiseer en oorkom kan word. 

'12 R. Griffin (ed.), Fascism, pp. 311-312. 
23 FA Van Jaarsveld, Modeme geskiedskrywing, pp. 122-123. 
24 F A Van Jaarsveld, Modeme gesldedskrywing, p. 151. 
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