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Dít was die boodskap van hoop waarmee lede van die ANB se

Hoofbestuur huis toe kon gaan na dié beweging se jaarvergadering

op 8 November in Verwoerdburg.

Die ANB se 10de verjaardag, wat amptelik op 6 November her-

denk is, kon terselfdertyd tydens 'n feestelike geleentheid ná die

jaarvergadering van die Hoofbestuur gevier word.

Soos die gebruik reeds oor die afgelope dekade gevestig  is, is die

ANB se Hoofbestuur ook op die vergadering gereorganiseer. Met

die reorganisasie van die beweging se takke wat reeds vroeër in

November afgehandel is, moes die Hoofbestuur op die vergadering

slegs hul 20 addisionele lede verkies, waarna daar oorgegaan kon

word tot die verkiesing van die Dagbestuur. 

Die Dagbestuurslede is almal weer in hul poste herkies. Mnr. Carel

van der Grijp is die ondervoorsitter, mnr. Jannie Brink is die sekretaris,

mnr. Emil de Villiers is die penningmeester en mnr. Gerhard van der

Grijp is die addisionele lid op die Dagbestuur.

Grobler het die vergadering afgesluit met 'n kragtige boodskap

van hoop, waarvoor hy die inspirasie geput het uit die geskiedenis

van die ANB sedert sy stigting in 2004.

Volgens Grobler is die stryd van die ANB gelouter deur teenspoed

en beproewing, maar omdat die fondament van die beweging eers-

tens goed en stewig gelê is op die grondslag van die Afrikaner-

nasionalis se onwrikbare geloof in God en omdat sy lede getrou

gebly het aan die suiwer beginsels van Afrikanernasionalisme, kon

die ANB oorleef. Daarom kan die beweging vandag steeds voort-

gaan om die ark van die Afrikanerdom die toekoms in te dra.

Hy het daarop gewys hoe die ANB beproef is deur die dood van sy

belangrikste twee leiersfigure binne die eerste drie jaar van sy be-

staan. Eers het mnr. Hendrik de Wet 'n jaar na die stigting van die

ANB skielik in 'n motorongeluk gesterf en daarna was dit die be-

weging se top leiersfiguur, mnr. Willie van der Grijp, wat sy stryd

teen kanker in Augustus 2007 verloor het.

Tog het die ANB die stryd voortgesit met jonger leiers onder die

wakende oog van ervare stryders, wat hul deel as beskermhere en

-vroue gedoen het. Grobler het hulde gebring aan al hierdie senior

manne en vroue in die ANB, van wie verskeie ook intussen oorlede

is. "Hulle sal in die geskiedenis van die Afrikanervolk as helde ont-

hou word, veral weens hul bittereinder-gees wat hulle verhoed het

om tien jaar gelede stil te bly oor die versaking van die beginsels van

Afrikanernasionalisme in die HNP" het hy gesê. Hulle kon, soos

ander, ook van die toneel verdwyn het, maar hulle was nie bang om

op – in sommige gevalle – gevorderde ouderdom wéér van vooraf te

begin en te help bou aan 'n nuwe organisasie wat die goue draad van

Afrikanernasionalisme kon deurtrek na die volgende geslag toe nie.

Grobler het oor verwys na ander sogenaamde "Afrikaner-organi-

sasies" se doen en late oor die afgelope tien jaar en hoe die ANB

soms kwalik geneem is – ook selfs uit eie geledere – dat dié bewe-

ging nie betrokke geraak het by opportunistiese foefies wat die

aandag aflei van die kern van die Afrikanernasionalistiese stryd nie.

Vir hierdie groepe loop die tyd ook uit en die geskiedenis sal hulle

mettertyd ontbloot voor die volk agterlaat in die ongenaakbare stryd

teen die kommunistiese vyand.

Na afloop van die vergadering het lede van die Hoofbestuur en

ander gaste aangesit vir 'n feesmaal wat deur 'n paar van die staat-

maker-vroue voorberei is. 

Dr. Gert Reineke, een van die beskermhere van die ANB, het voor

die aanvang van die middagete 'n heildronk ingestel om dié bewe-

ging se 10de verjaardag te vier.                                                 n
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DUUR VOORT!
Die stigting en instandhouding van die ANB was van die begin af 'n harde, bitter en emosionele stryd, maar dit sal

in die geskiedenis van die Afrikanervolk waarskynlik nog uitgewys word as een van die belangrikste gebeure in die

stryd om behoud van Afrikanernasionalisme en die siel van ons volk.

Die ANB se Dagbestuur is onveranderd, ná die verkiesing
op dié beweging se jaarvergadering. Voor, van links, is

mnre. Jannie Brink (sekretaris), Johann Grobler (voorsitter)
en Carel van der Grijp (ondervoorsitter). 

Agter staan mnre. Gerhard van der Grijp (addisionele lid)
en Emil de Villiers (penningmeester).



Herdenkings in 2014
Terwyl die jaar 2014 besondere betekenis gekry het met die 100-

jarige herdenking van die Rebellie van 1914, asook die eeufees van

die stigting van die Nasionale Party van Generaal JBM Hertzog,

was dit terselfdertyd ook vir die bittereinder Afrikanernasionaliste

in die ANB 'n tyd om in dankbaarheid te kan terugkyk op die harde

stryd van die afgelope tien jaar, waarin daar om die oorlewing van

die beginsels van Afrikanernasionalisme geveg moes word.

Die jaar 1914 was 'n besondere jaar in die geskiedenis van die

Afrikanervolk, maar terselfdertyd ook in die wêreldgeskiedenis.

Gebeure voor en na die Eerste Wêreldoorlog was byvoorbeeld

daarvoor verantwoordlik dat niks ooit weer dieselfde sou wees in

die wêreldpolitiek, soos dit tot op daardie stadium bekend was nie.

Nog voor die Eerste Wêreldoorlog verby was, het die revolusie in

Rusland uitgebreek, wat die kommunistiese magte in beheer

gebring het van die Sowjet Unie en die hele wêreld se politiek

later sou herdefinieer.

In Suid-Afrika het dinge egter anders verloop as in Europa, waar

die Eerste Wêreldoorlog aan die vyande van nasionalisme 'n vas-

trapplek sou gee. In Suid-Afrika was die jaar 2014 weer 'n keer-

punt vir die Afrikanervolk, wat twaalf jaar tevore sy vryheid ver-

loor het ná die Tweede Vryheidsoorlog. Die jaar 2014 staan uit as

'n baken op die pad van die herlewing van die Afrikaner, wat 'n

dekade tevore nog verpletter was deur die nagevolge van die oor-

log. Uit die woelinge in Suid-Afrika, wat uiteindelik selfs 'n

skeuring sou bring tussen volkshelde wat twaalf jaar gelede nog

saam teen die Engelse magte geveg het, het die nuwe pad van

Afrikanernasionalisme gekom. 

Daaruit sou die volk se nuwe leiers geïdentifiseer word, wat

uiteindelik die stryd sou voer tot by die triomf van nasionalisme

in 1948, 34 jaar later. 

Die belangrike betekenis van die gebeure in 2014 was dat dit

gewys het dat nasionalisme selfs nie deur oorlog (fisiese aanslag)

of die sielkundige aanslag van Milner se magte ná die oorlog, wat

veral op die taal en onderwys gekonsentreer het, doodgesmoor

kon word nie. Milner se pogings het die teendeel bereik. Dit het

Afrikaners wat uit innerlike oortuiging bymekaar gehoort het

weer bymekaar gebring. In die proses het diegene in wie se harte

die vlam van nasionalisme gebrand het só sterk oor hul saak

gevoel, dat hulle bereid was om te rebelleer en die wapen op te

neem teen hul volksgenote. Ja, selfs volksgenote wat twaalf jaar

gelede nog saam met hulle in die loopgrawe van die Tweede

Vryheidsoorlog gelê het.

Die jaar 2014 was dus 'n waterskeiedingsjaar en daarna is die

skeidslyne nie net tussen Engelsman en Afrikaner weer bevestig

nie, maar ook tussen Afrikanernasionalis en dáárdie Afrikaners

wat maar nog altyd die maklike en gerieflike weg opgesoek het.

Hulle wat nog nooit werklik veel gevoel het vir 'n beginselsaak

nie, maar wat hul beginsels sonder skroom sou versaak solank

hulle persoonlik daarby kon baat vind. Dis natuurlik ook daardie

soort Afrikaner wat maklik deur mooipraatjies van bedenklike

leiers beïnvloed word en dan eerder agter die leier sal aanloop as

om by die beginsel te staan.

Op hierdie punt herken ons as Afrikanernasionaliste in die ANB

natuurlik ons eie stryd van die afgelope tien jaar duidelik. Dit bete-

ken waarskynlik dat die Afrikanervolk in 'n honderd jaar nooit regtig

verander het nie. Daar sal waarskynlik altyd verskillende groepe

onder die Afrikaner wees. Drie hoofgroepe sal egter uitstaan. 

Eerstens is daar diegene wat die liberalis en Kommunis openlik

steun. Dis hulle wat inderdaad mettertyd in die groot massa sal

opgaan en wêreldburgers sonder identiteit sal word.

Tweedens sal die meerderheid Afrikaners verlangs nog aan hul

wortels van hul volk gebind wees, maar hulle sal telkens nie be-

reid wees om seer te kry en op te offer vir beginsels nie. Hierdie

soort Afrikaner weet in sy hart dat die stryd hom nodig het, maar

sy prioriteite is ongelukkig nie sterk genoeg by sy volk nie. Nog

ander onder hulle is eenvoudig net té beïnvloedbaar en veral gods-

diensretoriek en dogma is 'n groot remskoen in hul volkslewe.

Die derde groep is die suiwer Afrikanernasionalis, wat in die

ANB gevind word. Regdeur die geskiedenis was hierdie drie

groepe duidelik identifiseerbaar en dit sal in die toekoms weer so

wees. Juis daarom is die tiende verjaarsdagvieringe van die ANB

so belangrik. Dit bring hoop aan die ganse nageslag van die

Afrikanervolk, want solank daar 'n klein kerngroepie Afrikaners

is wat die beginsels lewend kan hou en wat die goue draad van

Afrikanernasionalisme kan deurtrek na die nageslag, solank sal

daar hoop wees vir ons volk. 

Die ANC na 20 jaar
Die jaar 2014 was natuurlik nie net vir die ANB 'n belangrike her-

denkingsjaar nie. Tot vervelens toe moes ons vanjaar die ANC-

kommuniste se propaganda aanhoor oor hul sukses en die vreug-

de van die herdenking van hul oorwinning oor die "bose apart-

heidsregime".

Die meeste van die regime se feesvierings het egter 'n wrang

smaak in die mond gelaat weens die openlike chaos waarin die

land verkeer. Suid-Afrika het ontaard in een van die korrupste

state op die aardbol en die regime stuur ooglopend af op die

afgrond van selfvernietiging.

Een van die grootste ironieë van die nuwe Suid-Afrika is dat hul

propaganda die wêreld graag wil oortuig dat hulle daarin geslaag

het om die "rassehaat" en "diskriminasie" van die vorige regering

te oorwin en 'n land van hoop en vrede te vestig. Nugter Suid-

Afrikaners weet egter dat rassepolarisasie in hierdie land tans op

sy ergste in sy ganse geskiedenis is.

Ernstige ontleders weet almal dat daar geen hoop vir Suid-Afrika

is nie. Die land stuur af op ’n bloedige konflik, wat veroorsaak sal

word deur die mislukkig van die huidige regime. Die vraag wat

Afrikanernasionaliste moet vra is of ons in staat sal wees om, soos

by ander geleenthede in die verlede, onsself te verdedig en ons

land terug te neem. 

Daar kan geen twyfel wees dat die konflik wat voorlê nie verge-

lyk sal kan word met die Tweede Vryheidsoorlog of met die

Rebellie van 1914 nie. Dit sal ook nie vir ons moontlik wees om

die pad van Hertzog, Malan, Strijdom en Verwoerd te volg nie.

Nee, ons sal eerder moet voorberei volgens die voorbeeld van die

Voortrekkers van Bloedrivier. Daarvoor sal die kerngroepie Afri-

kaners wat oorbly in die suiwer stryd van Afrikanernasionalisme

nie net politieke beginsels moet verstaan nie. Ons sal, soos Sarel

Cilliers en die 470 Voortrekkers in die laer van Bloedrivier, ook

moet verstaan wat ware geloof beteken en hoe om onsself voor

die aangesig van die God van ons Vaders te verootmoedig, want

sonder Hom sal ons hierdie komende aanslag nie oorleef nie.   n
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DIE ANB SE HELDEDAGVIERING IN BEELD

Mev. Rentia de Villiers en haar span se tablo oor die Rebellie van 1914 was weer ‘n treffer-item op die program van die
ANB se Heldedagvieringe, wat vanjaar in Nylstroom gevier is.

Die uitgebreide De Villiers-familie het die voorbeeld
gestel by die ANB se Heldedagviering deur almal in 

tradisionele Voortrekkerdrag op te daag.

Na die aanvanklike Volkspele demonstrasie deur deur Emil de Villiers en ’n groep mede volkspelers, het die meeste ander
feesgangers se voete egter ook begin jeuk en kort voor lank het toeskouers ook ingeval om saam te speel.

Die ANB se Heldedagvieringe is oudergewoonte afgeskop 
met ‘n plegtige vlagparade waartydens die Transvaalse

Vierkleur en die Vrystaatse vlag gehys is. ’n Kenmerk van die
vlagseremonie was weer die betrokkenheid van jongmense.



Die Nasionale Party wat in 1914 deur Generaal Hertzog gestig is en
wat verskeie skommelings en verwikkelinge beleef het in die eerste
dertig jaar van sy bestaan, het tegnies op 9 April 2005 ophou bestaan
toe die federale raad van die NNPbesluit het om die party te ontbind.
Dít het gebeur kort na die aankondiging van die uitslag van die mu-
nisipale verkiesings, wat daardie jaar landwyd op 1 Maart gehou is.
Die party wat deur Kortbroek van Schalkwyk en sy makkers opge-

doek is, was egter net in naam nog verwant aan die oorspronklike
Nasionale Party, wat in Januarie 1914 in Bloemfontein gestig is. 

Tydperk na die oorlog

Die geskiedenis van die aanloop tot die stigting van die NP is een
van die beste voorbeelde oor hoe die wiel van die tyd nooit ophou
draai nie en dat dié proses 'n wonderlike dinamika het wat soms lank
vat om te ontwikkel en ander kere weer oornag kan verander as
gevolg van sekere gebeure.

Na die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 moes daar begin
word met die heropbou van Suid-Afrika, die land wat in die vooraf-
gaande twee jaar deur die aaklige realiteit van oorlog verniel is.
Vandag nog verloor baie mense die draad van die Afrikanergeskie-

denis in hierdie era (tussen 1902 en 1910), omdat hulle nie rekening
hou met die realiteit van die toestand waarin die Boerevolk verkeer
het nie. 
Volgens amptelike syfers was daar sowat 496 000 Afrikaners woon-

agtig in Suid-Afrika nadat al die krygsgevangenes teruggekeer het
van die plekke waar hulle in ballingskap moes woon. Die mees real-
istiese bronne oor sterftes aan Boerekant tydens die oorlog is sowat
34 200, wat in twee hoofgroepe verdeel kan word, naamlik die Boe-
re op kommando (sowat 5 000) en die vrouens, kinders en oumense
(sowat 29 200). Van laasgenoemde getal is sowat 1 100 as krygs-
gevangenis in ballingskap oorlede, terwyl die grootste deel van die
oorblywende 28 100 (sowat 27 900) in Britse konsentrasiekampe
sedert die winter van 1 900 gesterf het.
Volgens bogenoemde syfers kan daar dus afgelei word dat, rofweg

bereken, sowat 7% van die Afrikanervolk wat teen die einde van
1899 in Suid-Afrika bestaan het, slagoffers van die oorlog was.
Om hierdie syfer weer in perspektief te stel, beteken dit (weereens

rofweg geskat) dat dit dieselfde effek op ons volk sal hê as daar
tussen Desember 2014 en Mei 1916 in konfliksituasies 175 000 Afri-
kaners op onnatuurlike wyse sou sterf. Hierdie syfer is gereken op
die aanname dat sowat 2,5 miljoen Afrikaners tans in Suid-Afrika
woon.
Kom ons plaas dit in verdere perspektief. Hoewel die regering traag

is om amptelike moordsyfers volgens rasgroepe bekend te maak,
kan daar uit verskeie statistiese bronne afgelei word dat ten minste
65 000 Blankes al gewelddadig gesterf het in Suid-Afrika sedert die
oorname van die ANC in 1994. Dus 65 000 sterftes in 20 jaar, wat
'n gemiddeld van 3 250 per jaar beteken. Hierdie syfer sluit natuur-
lik sowat 4 200 boere in wat op plase gesterf het. Dit is 'n gemiddeld
van 210 boere per jaar.
As die sterftesyfer van ongeveer 7% tydens die Tweede Vryheids-

oorlog persentasiegewys op vandag se Afrikanervolk toegepas moet

word, kan ons 'n beter perspektief kry op die effek wat dit op die
volkslewe van die Afrikaners moes hê wat die oorlog oorleef het. As
dieselfde hoeveelheid Afrikaners in dieselfde tydsduur moet sterf in
ons tyd, sal dit neerkom op 'n sterftesyfer van 87 500 per jaar. Met
ander woorde 26 keer meer as die mense wat gemiddeld jaarliks
sedert 1994 onder ANC bewind gesterf het.     
Kyk maar watter invloed het die huidige situasie van 3 250 sterftes

per jaar op die Afrikanervolk, veral as die stroom van immigrante na
Australië, Kanada, Nieu-Seeland ens. in ag geneem word. Hoe gaan
dit lyk as die huidige tendens met 26 vermenigvuldig word?
Hierdie eenvoudige vergelyking gee dus aan ons 'n nuwe perspek-

tief op die situasie waarin die Boere wat na die oorlog na hul plase
en huise moes terugkeer, verkeer het. Dis nog net wat betref hul
geliefdes wat verloor is. Om alles te kroon moes hulle boonop deur
die bank van vooraf begin bou aan die toekoms, aangesien hulle alle
ander bates verloor het. 

Vir baie van hulle was die heel ergste van alles die feit dat hulle
boonop, voordat hulle kon begin om die stukkies van hul lewens
weer bymekaar te probeer bring, eers 'n onderneming moes teken
dat hulle die Britse koning as hul oppergesag erken en aanvaar!

Milner se nuwe land

Die Bittereinder Afrikaner van 1902 was dus in alle opsigte 'n ver-
pletterde mens. Hy was verarm en verneder en steeds het die juk van
die Britse Mag al hoe swaarder op hom gedruk. Die man wat vir al
die probleme van die Afrikaner op daardie stadium verantwoordelik
was, lord Alfred Milner, is boonop aangestel as goewerneur oor
Transvaal en die Vrystaat. Milner het onmiddellik aan die werk
gespring om die land te verengels en een van die eerste dinge wat
hy gedoen het was om Engels as enigste amptelike taal in die Boer
se keel af te druk, terwyl hulle gewoond moes raak aan die Union
Jack wat oor hul koppe gehys is. Selfs die arme Afrikanerkinders,
wat self die trauma van die oorlog moes verwerk, moes op skool
gedwonge Engelsmannetjies word.
Die gees van vryheid was egter nie geblus onder die Boerevolk nie.

Ons moet onthou dat daar 'n groot deel van die burgers te velde was
wat bereid was om die oorlog voort te sit en dat die Vrede van
Vereeniging nie geteken is sonder dae se debat en analise van
Boerekant nie. Uiteindelik het onderhandelaars aan Boerekant soos
generaals De Wet, De la Rey, Hertzog  en Beyers vir mekaar gesê
dat hulle alleen sal instem op vrede as hulle ook vir mekaar belowe
dat hulle hul vryheid sal terugvat by die eerste en beste geleentheid
wat hulle daartoe sou kry.
Soos die Britse mag telkens in die verlede ook gedoen het, was dit

redelik voorspelbaar dat hulle die onderhandelings tydens die Vrede
van Vereeniging eintlik maar net as 'n metode gebruik het om uitein-
delik hul wil op die samelewing af te dwing. Van respek vir die teen-
stander was daar nie sprake nie, soos Milner se taalbeleid duidelik
getuig, nadat die beskerming van Hollands een van die Boere-onder-
handelaars se belangrikste vereistes was.
Ook Milner se poging tot repatriasie en kompensasie na die oorlog 
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(Vervolg op bl. 5)

Weens die feit dat die verloopte Nasionale Party van Marthinus van Schalkwyk in April 2005 finaal sy laaste asem

uitgeblaas het, het die media en die algemene publiek inderdaad nie eintlik eers kennis geneem van die feit dat

dié party reeds in Januarie vanjaar die eeufees van sy stigting sou kon vier nie. KOOS VENTER kyk in hierdie

artikel terug na die geskiedenis van die stigting van die NP en hoe die verpletterde Afrikanervolk homself uit die

as moes ophef, om uiteindelik 12 jaar na die Tweede Vryheidsoorlog 'n tuiste te vind waaruit die Britse juk byna

sestig jaar later afgegooi sou word.



het die Britte se disrespek vir die Boere bewys, want die vergoeding
wat die Afrikanervolk ontvang het vir die vernietiging van sy land
was letterlik 'n druppel aan die emmer in die proses tot herstel van
die land.

Einde van Milner

Ten spyte van Brittanje se openlike pogings om die Afrikaners na
die oorlog fisies en andersins te onderdruk, was dit egter dié volk se
werkywer en geloof wat hulle gehelp het om weer bo hul situasie uit
te styg. Hieraan kon nie Milner of enige ander Engelsman iets doen
nie. Inteendeel, Milner het sy regering in Suid-Afrika op 'n swak
fondament gebou en kort voor lank was hy in die moeilikheid. Sy
hantering van die heropbou van die land was swak en veral sy steun
op die mynbedryf het nie die resultate opgelewer waarop hy gehoop
het nie. Die laaste strooi was sy beleid om Chinese in te voer om op
die myne te kom werk. Dié waagstuk het misluk en teen 1905 het
Milner van die toneel verdwyn.
Ironies genoeg was dit juis hierdie emosionele kwessie van Milner

se planne met die Chinese wat die Boerevolk stadig maar seker weer
in die openbaar laat optree het. Onder leiding van generaal Louis
Botha het Afrikaners in Heidelberg vergaderings begin bywoon om
hul ontevredenheid uit te spreek. Toe die Britse magte Botha en
ander senior Afrikanerleiers se reg om namens die volk te praat be-
twyfel het die gemoedere begin kook. Teen Mei 1904 het Afrika-
ners as drukgroep genoeg stoom opgebou om die Het Volk party
onder Botha se leiding te stig, vanwaar hulle as 'n front die openbare
lewe wou betree.
Kort daarna het die Afrikaners in die Vrystaat dieselfde pad geloop

en die Oranje-Unie het as organisasie ontstaan waarheen Afrikaners
hul toevlug kon neem as hulle die outokrasie en burokrasie van die
Britse regering wou beveg. 

Die emosie rondom pres. Paul Kruger se begrafnis in Desember
1904 het finaal as katalisator gedien om die Afrikanervolk weer in
die openbaar na mekaar te laat uitreik en 'n nuwe gees van nasiona-
lisme is vir die eerste keer sedert die oorlog openlik ervaar.  

Die taalstryd

Net soos ons in ons tyd ná 1994 die effek van 'n totale aanslag teen
ons volk ervaar het, was dit ook vir Afrikaners aan die begin van die
vorige eeu die geval.
Die Britse magte het geen respek vir die Afrikaner, sy waardes en

sy geestelike eiendom getoon nie en dit was natuurlik die wind wat
die aslaag op die koue vuur van nasionalisme afgewaai het, sodat die
eerste kooltjies weer sigbaar kon gloei. Al wat hierna sou gebeur is
dat die Afrikaners die vuur van nasionalisme weer met droë hout
moes aanpak om hom gou weer hoog te laat brand.  

Die taalstryd van die Afrikaners aan die begin van die twintigste
eeu was sentraal en deurweef met die res van hul politieke stryd.
Met verwysing na die perspektief op hul situasie wat hierbo geskets
is maak dit ook sin dat die verbitterde Afrikaners 'n weersin sou hê
teen die manier waarop die Britse gesag op hulle afgeforseer is. 

Neweprodukte van die taalstryd was die herlewing van die eerste
Afrikaans-Hollandse koerant in Transvaal, De Volkstem, asook die
CNO skole.
De Volkstem is reeds sedert 1873 uitgegee, maar die publikasie 
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Lord Alfred Milner. Hy was eers verantwoordelik vir die

moord op Boerevroue en -kinders in die konsentrasiekampe

tydens die Tweede Vryheidsoorlog en ná die oorlog het hy

die Afrikanervolk deur verengelsing probeer vernietig. 

(Vervolg op bl. 6)

Generaal Louis Botha het ‘n reuse rol gespeel om Afrikaners

na die oorlog weer by volksake betrokke te kry. Binne tien

jaar na die oorlog het hy egter begin om homself te vervreem

van sy volk deur die nasionalistiese pad byster te raak.



daarvan is vroeg in 1900 weens die oorlog gestaak.  Ná die oorlog,
teen Maart 1903, het generaals Louis Botha en Jan Smuts die lei-
ding geneem om die koerant weer te laat verskyn. Die koerant sou
ook na die stigting van Het Volk dié party se amptelike mondstuk
word.

Gustav Preller word beskou as die vader van die tweede taalbe-
weging, wat inderdaad ook die vestiging van Afrikaans as taal van
die Afrikaner huishouding was. Nadat Preller 'n reeks artikels in De
Volkstem publiseer om Afrikaans as volkstaal te promoveer volg die
stigting van die Afrikaanse taalgenootskap en die openbare debat
oor Afrikaans bou momentum op. 'n Jaar later stig dr. DF Malan en
andere ook die Afrikaanse Taalvereniging, wat hom toespits op die
uitbou van Afrikaans as skryftaal en as taal van die nuut ontwakende
Afrikanervolk wat uit die as van die oorlog sou opstaan.

Wat die skole betref, was dit een van die duidelikste tekens van
opkomende Afrikanernasionalisme. Die Afrikaners het eenvoudig
geweier om hul kinders na die Britse staatskole te stuur en, al was
die meerderheid van hulle verarm, het hulle tog geld bymekaar-
geskraap om die Christelik Nasionale Onderwys (CNO) skole op
die been te bring en te bedryf.  

Die wiel draai in Brittanje

Te midde van al hierdie ontwikkelings kry Brittanje ook in 1905 'n
nuwe regering, wat die Afrikaners baie meer goedgesind was.
Henry Campbell-Bannerman word die nuwe Eerste Minister in
Londen en Boereleiers van die twee Afrikanerpartye in Transvaal en
die Vrystaat maak van sy goedgesindheid gebruik om voorstelle te
maak oor selfregering in die Boererepublieke.
Op 6 Desember 1906 kry die Transvaal met Campbell-Bannerman

se hulp Koloniale Verantwoordelike Bestuur en ses maande later
volg die Vrystaat in hul spore met dieselfde voorreg. Nuwe grond-
wette word opgestel en later in 1907 word verkiesings gehou. In
hierdie verkiesings wen beide die Het Volk party in Transvaal en die
Oranje Unie in die Vrystaat die meerderheid setels en so word gene-
raal Botha die premier in Transvaal, terwyl Abraham Fischer, die
regterhand van pres. Steyn in die dae voor die oorlog, word as Eerste
Minister in die Vrystaat verkies. So kry die Afrikaners dit reg om
binne vyf jaar na die Vrede van Vereniging weer inspraak in hul eie
sake te bekom.
Hierna volg drie jaar van woelinge tussen die nuwe regerings van die

Boererepublieke (nou koloniale provinsies), die Kaapkolonie en
Natal. Uiteindelik kom die Unie van Suid-Afrika tot stand in 1910. In
die verkiesing wat daarop volg om 'n regering vir die nuutgestigte unie
te verkies, wen die drie nasionaalgesinde Afrikanerpartye met 'n groot
meerderheid. Vir lord Milner moes dit 'n reuse terugslag gewees het,
want alles waarvoor hy hom beywer het, is binne agt jaar byna uit-
gewis. Hoewel die nuwe Unie van Suid-Afrika steeds aan die koning
van Brittanje onderdanig sou wees, was die verpletterde Boervolk van
1902 weer aan die opmars en via die Suid-Afrikaanse Party in die
Kaap, Het Volk in Transvaal en die Oranje Unie in die Vrystaat, het
Afrikaners byna weer volkome beheer oor die land geneem.

Botha en Smuts beweeg weg van nasionalisme

Een van die eerste stappe van Generaal Louis Botha nadat hy Eerste
Minister van die nuwe Unie van Suid-Afrika geword het, was om
Afrikaners en Engelse te probeer versoen. Hy het daarin geslaag om
die drie nasionaalgesinde partye te verenig onder die Suid-Afrikaan-
se party (SAP), maar in sy voorneme van 'n "nuwe nasie" was ook
die kiem van sy uiteindelike ondergang, omdat Afrikanernasionalis-
me nooit werklik sou kon floreer as die Engelsman ter wille van ver-
soening saamgesleep moes word nie. Die kloof tussen Afrikaner en
Engelsman was net te groot.
Vandag, meer as 100 jaar later, klink dit miskien nie so drasties nie,

maar hier het ons weer perspektief nodig. Ironies genoeg kan 'n
mens die vernietiging van die NP, 91 jaar na sy stigting, as voorbeeld

gebruik om die saak te verduidelik. 
Net soos die Boere en die Engelse aartsvyande was, was die Afri-

kaner en die Swart kommuniste ook op byna elke lewensterrein
wêrelde van mekaar verwyder. Tog het FW de Klerk met sy ver-
soening begin deur vir 'n regering van nasionale eenheid te onder-
handel saam met die kommuniste. En in 2005, nadat hy die NP
vernietig het, sluit Martiens van Schalkwyk by die ANC aan en
word 'n minister in die kabinet. Dink maar aan die totale minagting
waarmee hy deur Afrikanernasionaliste en selfs minder konser-
watiewe Afrikaners behandel is. 

Dieselfde vyandigheid het tussen die Engelsman en die Boer
geheers in 1902. Die meerderheid Engelse in Suid-Afrika was ook
nog getrou aan die Britse troon en dis net logies dat die lewens- en
wêreldbeskouing van die Afrikanernasionalis in 1910 en die
Engelsman in Suid-Afrika soos dag en nag verskil het. Met hierdie
Engelsman wou Botha nie net versoen nie, maar een nasie bou. Dít
het natuurlik die opregte Afrikaners, vir wie die oorlogswonde nog
rou was, teen die bors gestuit.
Uiteindelik sou Botha en Smuts, net soos John Vorster jare later, al

hoe meer van karakter verander en hul party op sleeptou saam met
hulle neem, terwyl hulle na die Afrikanervyand (Engeland en die
Geldmag) se pype dans. Soos telkens tevore en weer later in die Afrika-
nergeskiedenis, moes daar 'n suiweringsproses kom. Dit het gekom op
15 Januarie 1914, toe Hertzog die NP gestig het – die voertuig waar-
mee die Afrikaner 34 jaar later in 1948 weer onder dr. DF Malan die
beheer van die land sou oorneem en waarmee hy volkome vry sou
raak in 1961, toe die Afrikaner uiteindelik die juk van Brittanje sou
afgooi – presies 59 jaar na die Vrede van Vereeniging.                 n
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Generaal JBM Hertzog, een van die Bittereinders wat 

met die Engelse oor vrede onderhandel het in 1902, was

uiteindelik die stigter van die NP in 1914.



Hoewel die Slag van Bloedrivier nie te vergelyk is met moderne
oorlogvoering nie, was die terrein strategies uitgekies en die boere
behendig met die karige wapentuig tot hul beskikking. Hul het
egter besef dat sonder die genade van hul God sou hul verlore wees
en daarom trek hul die volle wapenrusting van hul God aan. 'n
Gelofte is aan God gemaak wat die wese van die Afrikanerdenke
ingrypend sou verander. Soveel so, dat hierdie slag 176 jaar later
steeds herdenk word. In die aanloop tot die slag op 16 Desember
1838, is die Gelofte sedert 9 Desember 1838 daagliks herhaal.
Die herhaling van die Gelofte herinner sterk aan die gebeure in die

Ou Testament, waar die Israeliete vir ses dae om die stad Jerigo
moes trek en dan eers op die sewende dag sou die wonderwerk
plaasvind. Die herhaling van die Gelofte in 1838, soos ook tans met
enige aksie in ons volkslewe is meerdoelig. Dit versterk die geloof
in God sonder wie se genade ons weerloos is, hetsy teen tien of
tienduisende, dit bemoedig ons om bo ons vermoë te presteer en dit
skakel twyfel uit oor die doel van die Afrikanervolk aan die Suid-
punt van Afrika. Kortom, dit roer die Afrikanerhart. 

Honderd jaar gelede het Jopie Fourie as 1914 rebel, versoek dat
hy deur sy Afrikanerhart geskiet moes word. Die hart waar alles in
geberg word, van sentiment tot haat. Daarom het God ook beveel
dat jy Hom moet liefhê met jou hele hart en jou hele siel. Dit is dus
Bybels gefundeerd dat die hart se sake eers moet reg wees om ten
volle te kan glo. So ook moes die hart 'ingeruim' word vir die
Israeliete om ses dae rondom die stad Jerigo te trek en eers op die
sewende dag sou God dan die mure laat inval met die klank van die
ramshorings. So ook moes die Gelofte eers voorbereidend wees vir
die hart van die Afrikaner waarop die plegtige Gelofte geplaas is.
Op die agste dag, 16 Desember 1938, was daar niks wat inmekaar
getuimel het met die blaas van ramshorings nie, maar wel die don-
derslag van Sannas wat die een na die ander Zoeloe neergevel het.
Duisende wat gesneuwel het aan die vyand se kant en net beserings
aan die Voortrekkerkant het duidelik gespreek daarvan dat God teen-
woordig was.

Dit bring ons by die hart van die Afrikaner. Die plek wat vandag
so verwaarloos is as gevolg van die verraad wat teen die Afrikaner
deur mede Afrikaners en andere gepleeg is. Die verraad wat al as
die norm aanvaar is. So word ons kulturele erfenis verwoes en
agterweë gelaat ter wille van die "versoening" tussen die wit- en die
Swartmens. Vandaar dat die Slag van Bloedrivier gesien word as
versoening. God word uit die Gelofte weggelaat en daar word
humanitêr na die "arme" Zoeloes verwys wat deur die witman, die
Trekker, so benadeel is dat restitusie moet plaasvind om hierdie onge-
lykheid weer reg te stel. Maar nie een van hierdie liberale menseregte
aktiviste, hou in gedagte dat die Trekker die weggebaan het vir 'n
toekoms met harte stewig gevestig in Gods Woord nie. 

Net soos die Menseregtekommissie en die New Age Movement
daarop uit is om die wese van elke mens te humaniseer en God te
negeer, is die betekenis van die Slag van Bloedrivier ook op sy kop
gekeer. Met die herdoping van die Slag van Bloedrivier na Ver-
soeningsdag, is God uit die vergelyking gehaal.
Die Gelofte was nie net deur die Trekkers eerbiedig nie, maar "vir

die nageslag" moet dit 'n heenkome van die hart wees. Die hart van
die Afrikaner moet weer herstel word deur die Gelofte na te kom.
Die herstel van ons kultuur,  hoewel langsaam, is besig om pos te
vat by die Afrikaner. Selfs verloopte Afrikaners soos Steve Hofmeyer,
se hartsnare word deesdae deur Volkskwessies aangeraak. Die ver-
deeldheid is egter steeds groot en die pad vorentoe onseker vir

diegene wat Volksake nog nie 'n saak van die hart gemaak het nie.
Ons kan nie toelaat dat ons kultuur en ons godsdiens agterweë
gelaat word ter wille van die saamleef met die liberale menseregte
aktiviste nie. Die gesindheid van die Afrikaner jeens sy volk, kul-
tuur en godsdiens moet reggeruk word in so 'n mate dat die
Afrikaner weer kan besef wat die waarde van die Gelofte is en dat
die aflê van die Gelofte nie net van toepassing was op 16 Desember
1838 nie. Dat dit ook 'n Gelofte is wat elke dag tot in die laaste
nageslag herleef moet word om die gesindheid van die hart te rig
op die Gods-betrokkenheid by die Afrikanervolk vanaf sy wegtrek
uit Europa tot vandag. 
Om "polities korrek" te wees pas nie by die Afrikanervolk se kul-

tuur nie. Dit is die plig van elke Afrikanerouer om hul kinders na
die Geloftefeeste te vergesel en te onderrig aangaande die geskie-
denis en die inhoud van die Gelofte.  Dit moet niks minder as 'n
hartsbegeerte wees nie.                                                             n

ANB NUUSBRIEF

GELOFTEDAG - 'n SAAK VAN DIE HART

7NOVEMBER 2014

Die Slag van Bloedrivier, Dingaansdag, Versoeningsdag of Vakansiedag – hierdie is name wat op 16 Desember van

toepassing kan wees, maar slegs een, die Slag van Bloedrivier sal steeds in die Afrikanerhart meer simpatie wek as

enige ander slag in die Afrikanergeskiedenis. DIRK JOUBERT neem die saak in oënskou.

Die Gelofte

"Hier staan ons voor die

Heilige God van hemel en

aarde om 'n gelofte aan Hom

te doen, dat, as Hy ons sal

beskerm en ons vyand in ons

hand sal gee, ons die dag en

datum elke jaar as ’n dankdag

soos ’n Sabbat sal deurbring;

en dat ons ’n huis tot Sy eer

sal oprig waar dit Hom

behaag, en dat ons ook aan

ons kinders sal sê dat hulle

met ons daarin moet deel tot

nagedagtenis ook vir die

opkomende geslagte. Want

die eer van Sy naam sal

verheerlik word deur die roem

en die eer van oorwinning aan

Hom te gee."
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige

van die ANB Dagbestuurslede.

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

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

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

l Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312

l Gerhard vd Grijp (Addisionele lid) - Tel 082 463-2125

Rig alle korrespondensie aan:

Die Sekretaris, 

Afrikaner Nasionalistiese Beweging

Posbus 293, 

Ferndale, 2160

e-pos:  Nasionalis@vodamail.co.za

Webwerf: http://anbsa.co.za

DONASIES

Donasies is welkom en kan inbetaal word in die ANB se

bankrekening by Eerste Nasionale Bank. 

Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Thabazimbi.  (Takkode 26 03 46)
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Twee bekende lede van die ANB se Hoofbestuur is onlangs
oorlede. 

Willem Potgieter (54) is in Augustus skielik oorlede nadat hy 'n
ernstige asma-aanval gehad het. 

Potgieter sal onthou word as 'n stil mens wat op sy besondere
wyse baie sterk gestaan het in die Afrikanernasionalistiese stryd.
Hy was nie 'n man wat van die kollig gehou het nie, maar agter die
skerms was hy een van die staatmakers en harde werkers in die
ANB. Potgieter was by verskeie geleenthede 'n leiersfiguur in die
reëling van feesdae van die ANB en hy was ook 'n aktiewe deel-
nemer aan besprekings by Hoofbestuursvergaderings van die
beweging.  
Hy word oorleef deur sy vrou, Adele, en twee kinders.

**********************************
Mev. Annie Olivier, (80) stigterslid en een van die beskermvroue
van die ANB, is op 16 November oorlede. Sy het 'n hartaanval
gehad kort na 'n ernstige rug-operasie.
Tannie Annie was 'n deurwinterde Afrikanernasionalis en vir baie

jare bekend vir haar praktiese bydrae op funksies van die ANB. Sy
was ook een van die stille harde werkers wat nooit geskroom het
om haar deel te doen waar sy benodig is nie.

Sy was vir baie jare ’n boervrou, eers in die Oos-Transvaal se
Hoëveld en later in Ladismith in die Klein Karoo. Na die dood van
haar man het tannie Annie na Pretoria verhuis om nader te wees
aan die meeste van haar kinders. Hier het sy weer aktief betrokke
geraak by die volkslewe en sy was een van die eerste senior lede
van die HNP wat in 2004 uit dié party bedank het, waarna sy by
die ANB berokke geraak het.
Sy word oorleef deur sewe kinders en sestien kleinkinders.     n

TWEE HOOFBESTUURSLEDE VAN ANB OORLEDE

Mev. Annie Olivier

Mnr. Willem Potgieter


