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Daar is al baie pogings aangewend om nasional-
isme te omskryf maar geen definisie wat sover gegee is, is heel-
temal bevredigend nie. Die rede daarvoor is waarskynlik dat daar
so baie vorme van nasionalisme bestaan dat almal nie deur een
definisie gedek kan word nie. In verskillende dele van die wêreld
en in verskillende tye het mense verskillende dinge onder die term
verstaan sodat hulle dikwels by mekaar verby redeneer wanneer
hulle die woord gebruik.
'n Mens kan al dadelik twee benaderings onderskei:

* Die een is nasionalisme as 'n verskynsel in die wêreldgeskiede-
nis, naamlik die feit dat daar verskillende nasies bestaan. Hier kan
mens die historiese omstandighede wat tot die totstandkoming van
'n bepaalde nasie aanleiding gegee het en die kenmerke van 'n
nasionaliteit beskryf.  
* Die ander benadering is meer sielkundig, naamlik dié van nasio-
nalisme as 'n dryfkrag in die optrede van 'n bepaalde groep mense
en die doel wat hul nastreef. 
Hoewel die twee benaderings met mekaar verband hou moet hulle

nie verwar word nie. Dikwels word nasionalisme met die begrip
nasie in verband gebring en daarvan afleidings gemaak. Hoewel
die twee woorde 'n gemeenskaplike oorsprong het, het hulle tog
verskillende betekenisse. Verskillende volksgroepe kan in een land
saamwoon en een nasie vorm. 'n Emosionele verbondenheid aan so
'n nasie sou mens patriotisme noem. Maar dit is moontlik dat binne
so 'n nasie verskillende volksgroepe kan bestaan wat 'n enger ver-

bondenheid teenoor mekaar voel as teenoor ander groepe in die-
selfde land. 
Dit kan mense wees met 'n gemeenskaplike afstamming wat met

die woord stam of ander verwante woorde aangedui kan word. Dit
kan 'n gemeenskaplike taal/kultuur wees wat hulle saambind, of 'n
gemeenskaplike tradisie of 'n verbinding van verskillende faktore
in verskillende grade. In elke geval is daar 'n bewussyn dat daar
kenmerke is wat die volksgroep van ander onderskei en 'n wil om
as afsonderlike volk te bly voortbestaan. Nasionalisme is 'n ver-
bondenheid aan 'n bepaalde volksgroep en sluit 'n verbondenheid
in aan 'n bepaalde land.
'n Mens kan as 'n lid van die volksgroep gebore word of as immi-

grant bewustelik daarby aansluit en jouself daarmee vereenselwig. 

Die vyand se standpunt

Nasionalisme bevat altyd 'n emosionele element, en 'n strewe na vry-
heid vir die eie groep. Daar het in die loop van die geskiedenis ver-
skillende soorte nasionalisme tot stand gekom wat elkeen afsonder-
lik bestudeer en waarvan die kenmerke vasgestel moet word. In sy
boek Nationalism, myth and reality, noem Boyd C. Shafer tentatief
die volgende opvattinge (waar of vals), en omstandighede (al is hul
verkeerd vertolk) wat gewoonlik in nasionalisme aangetref word.
l 'n Sekere (dikwels vaag) omskrewe gebied, wat òf deur die
groep besit òf begeer word.

NASIONALISME IN PERSPEKTIEF
Ná dekades van breinspoeling deur die
liberale media het die meerderheid Afri-
kaners vandag perspektief verloor oor
wat die stryd van Afrikanernasionalisme
beteken en waarom hierdie stryd so be-
langrik is vir die oorlewing van die Afri-
kanervolk. Daarom is dit goed om 'n
sprong van 48 jaar terug in die verlede
te maak en te gaan kyk wat PROF. PFD
WEISS in 1966 tydens die Internasiona-
le Simposium oor Kommunisme in sy
referaat gesê het oor nasionalisme as
die teenpool van kommunisme. Hierdie
insiggewende referaat kan help om Afri-
kaners vandag weer perspektief te gee
oor die doel van die stryd van Afrikaner-
nasionalisme en waarom dit steeds die
enigste alternatief is vir Afrikaners wat
daarvan droom om vry te wees en in 'n
ordelike, vooruitstrewende land te woon.
Die jaar 2014 is 'n verkiesingsjaar in
Suid-Afrika en uiteraard is die kollig op-
nuut op verskeie politieke kwessies in
die land. Na twintig jaar van kommunis-
tiese oorheersing in Suid-Afrika kan om-
standighede vir die stryd van Afrikaner-
nasionalisme binnekort verander.

Vir jonger Afrikaners is dit vandag byna ondenkbaar om te glo dat daar ‘n tyd was waarop

Afrikanernasionalisme so sterk was soos tydens Republiekwording in 1961, toe Kerkplein

in Pretoria oorstroom is deur feesvierende Afrikaners. Dít was die hoogtepunt van die

stryd wat by Paul Kruger begin het en nasionalistiese leers gedra is totdat dit deur HF

Verwoerd deurgevoer is. Weens Afrikanerverraad moes Jaap Marais egter daardie stryd

van vooraf aanvoer om die beginsels van Afrikanernasionalisme te beskerm.

(Vervolg op bl. 3)



Op pad na 25 jaar onder
vreemde oorheersing

Teen die tyd dat hierdie nuusbrief die meeste lesers bereik, sal die
vyfde nasionale verkiesing van die "nuwe" Suid-Afrika onder Swart
kommunistiese beheer waarskynlik reeds afgehandel wees. 
Vir Afrikanernasionaliste behoort die uitslag inderdaad irrelevant

te wees. Soos die gesegde sê, dit maak nie saak of die stemmers
vir die Duiwel in Blou of die Duiwel in Rooi gaan stem het nie,
die magte agter die skerms sal steeds voortgaan om hul planne te
implementeer. 
In die Suid-Afrikaanse konteks is daar twee baie belangrike doel-

witte met hierdie planne. Eerstens gaan dit daaroor dat die Afrika-
ner se mag geheel gebreek en verlam moet word en tweedens dat
hulle in die posisie sal bly om die land se rykdomme te plunder.

Intussen sal Suid-Afrika verseker ook verder verval onder die
ANC/SAKP/Cosatu-regime.  Teen hierdie tyd weet ons dat al die
naïewe drome van die Wit liberaliste, wat geglo het dat Suid-Afri-
ka om een of ander rede anders sal wees as die res van die vaste-
land ná die oorname van die Swart regime, reeds skouspelagtig in
duie gestort het. Korrupsie, wanadministrasie, onbevoegdheid,
strukturele verval, morele verval, misdaad en die plundering van
alles wat die Afrikanerregering oor dekades opgebou het is die
norm in ons land oor die afgelope 20 jaar.

Tog is daar diegene wat agter die Swart kommuniste aan praat
en ons wil laat glo dat Suid-Afrika eintlik deesdae 'n baie beter
plek is as twintig jaar gelede, ten spyte van "enkele haakplekke".
Dit mag wees dat enkeles onder die ryk elite in hierdie land dees-
dae lekkerder lewe as twintig jaar gelede. Hulle wat nog nie die
misdaadprobleem eerstehands ervaar het soos om die geestelike
en fisieke letsels van aanranding, moord of 'n gewapende rooftog
te moet verduur nie. Vir hulle kan baie geld basies 'n gerieflike
lewe koop en die morele verval pla hulle nie, want moraliteit is
nie iets waaraan 'n humanis hom veel steur nie. In hierdie groep
se onderbewussein weet hulle dat die stryd van nasionalisme ge-
paard gaan met opoffering en dít is nie iets waartoe hulle bereid is
nie. Daarom sal hulle eerder die nasionalis se stryd afmaak as iets
wat sosiaal onaanvaarbaar en verwerplik is, terwyl hulle saam met
die nasionalis se ander vyande sal probeer om hom in die open-
baar as dom of agterlik te brandmerk.
Vir diegene wat hulself kan loswoel van die daaglikse harwar in

Suid-Afrika behoort dit egter duidelik te wees dat die aanslag op
die Afrikaner in die volgende vyf jaar dramaties gaan verskerp.
Die ANC is in vele opsigte in 'n doodloopstraat en al wat vir hulle
oorbly is om die psige van die Swartman verder uit te buit deur
die rassekaart te speel en die massas te oortuig dat die Witman
eintlik die oorsaak van hul probleme is. 

Dis nogal interessant dat Robert Mugabe byvoorbeeld in Zim-
babwe ook vir twintig jaar (1980-2000) kon oorleef in redelike
voorspoed, terwyl hy en sy regime die land wat hulle met die hulp
van Blanke verraad by die Wit regering afgeneem het, kon plun-
der. Na twintig jaar was Mugabe en sy party fisies en geestelik
bankrot en hul regering kon ook nie langer die land se wankelende
ekonomie red nie. Daarna het Mugabe eenvoudig die Afrika-
psige uitgebuit en sy aanslag op die Blankes in sy land verskerp.
Vandag is Zimbabwe net nog 'n Afrika-krotbuurt, veertien jaar na-
dat Mugabe sy stryd teen Blanke boere begin het en met sy anar-
gistiese taktiek voor die oë van die wêreld die Blanke boere van

hul plase verdryf het.
Kom ons sê dit dan weer reguit en eerlik vir mekaar – onder die

ANC/SAKP/Cosatu regime se bewind kán Suid-Afrika geen
ander pad loop as wat Zimbabwe en al die ander Afrika-state voor
hom geloop het nie. Dit is oor en oor bewys dat die Afrikaan een-
voudig nie in staat is om 'n moderne land vooruitstrewend te
bestuur nie. Die ANC sal dus weer die verkiesing wen en Jacob
Zuma sal sy tweede termyn aan bewind kry. Die land sal verder in
die moeras van plundering verval en hoe meer die Witman daaroor
gaan kla, hoe meer sal die Swart massas gebruik word om hom op
sy plek te sit en te herinner dat die "transformasie" van hierdie
land nog lank nie afgehandel is nie.
Wie sal dan uiteindelik die gekke van hierdie sirkus wees? Beslis

nie die ANC-regime of sy miljoene Swart meelopers nie. Nee,
hulle gaan maar net voort om te doen wat hulle doen, want hulle
kan eenvoudig nie anders nie. Dít is wie en wat hulle is. Die gekke
van die sirkus sal egter diegene wees wat van beter moes geweet
het en wat gebore daartoe in staat is om die regte ding te doen.
Maar hulle het toegelaat dat hulle keer op keer deur die propa-
gandamasjien van die kommunis en liberalis oortuig is om die
verkeerde pad te kies. Hulle het gevou onder die druk van die libe-
rale media en die sosiale druk van die "intellektuele meningsvor-
mers". Dan is daar natuurlik ook die doodgewone druk van die
hoofstroom in die samelewing wat hulle geleer het dat die lekker
lewe, waar geld en genot voorkeur geniet bo die stryd van 'n
beginselvaste Afrikaner, die gewilde keuse is. 

Afrikanernasionaliste, volkegenote, u wat nie bevlek is met die
smet van die kommunis se verkiesings en sy reënboognasie-bedrog
nie – hou vas aan u geloof en beginsels, want óns is die kern van
hierdie volk wat die leiding sal moet gee as ons land ná die ineen-
storting van hierdie verwerplike stelsel weer opgebou moet word.

Vyftig nuusbriewe

Byna tien jaar gelede, toe die ANB gestig is om die beginsels van
Afrikanernasionalisme te beskerm teen die soveelste aanslag van die
Afrikanervolk se vyand, is daar besluit om hierdie nuusbrief so ge-
reeld as moontlik uit te gee. Dit was noodsaaklik, want behalwe vir
die ooglopende waarde van 'n onderlinge kommunikasiemiddel, sou
die Bittereinders in ons stryd ook hierdeur ingelig kon bly oor
belangrike onderwerpe en van argumente voorsien kon word om
in die stryd te gebruik.

Die feit dat hierdie nuusbrief ná byna tien jaar steeds ononder-
broke kan verskyn en sy vyftigste uitgawe kan vier is 'n getuienis
vir die ANB en die erns waarmee sy lede die stryd van Afrikaner-
nasionalisme benader.
Die ANB kan daarmee spog dat elke nuusbrief inderdaad 'n pres-

tasie is, want behalwe vir die feit dat die inligting daarin help om
die stryd lewend te hou, is dit 'n bewys van opoffering en diens
aan ons volk. Die ANB het nie 'n kantoor met voltydse personeel
soos ander organisasies nie. Hierdie nuusbrief en alle ander akti-
witeite van die beweging is dus die resultaat van opoffering van
mense wat hul waardevolle vrye tyd in diens van die stryd span-
deer om die vlam van nasionalisme brandend te hou.

Mag hierdie eerste vyftig uitgawes vir altyd dien as tasbare
bewys van die ANB se stryd en opoffering, ook vir diegene wat
mag vra dat hulle iets tasbaars wil sien gebeur. Hierdie nuusbrief
ís 'n bewys van tasbare betrokkenheid by die stryd van Afrikaner-
nasionalisme. Dit het vir tien jaar gehelp om eendersdenkende
Bittereinders in ons stryd in te bind en die kern gesond te hou. Dit
was, en is steeds, 'n middel waarmee die proses van konsolidasie
van regdenkende Afrikaners kan voortgaan tot daardie dag sal
aanbreek waarop ons weer die geleentheid sal hê om die gekon-
solideerdes se kragte op ander maniere te wille van ons vryheid
aan te wend.                                                                          n
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l Sekere gemeenskaplike kulturele kenmerke soos taal (of tale wat
oor 'n wye gebied verstaanbaar is), tradisies, gewoontes en letter-
kunde. As 'n individu glo dat hy ook hierdie kenmerke besit en hulle
deelagtig wil bly dan word hy gewoonlik beskou as 'n lid van die
bepaalde nasionaliteit.
l Sekere gemeenskaplike maatskaplike (byvoorbeeld Christelike) en
ekonomiese (byvoorbeeld kapitalistiese/kommunistiese) instellings.
l 'n Gemeenskaplike onafhanklike of soewereine regering (die
tipe regering maak nie saak nie), of die begeerte na so 'n regering.
Die beginsel (Shafer skryf hierdie woord tussen aanhalingstekens)
dat elke nasionaliteit afsonderlik en onafhanklik moet wees, kom
hier in aanmerking.
l 'n Geloof is 'n gemeenskaplike geskiedenis (laasgenoemde kan
ook versin wees) en in 'n gemeenskaplike oorsprong (dikwels ver-
keerdelik beskou as van rassistiese aard).
l 'n Liefde of eerbied vir volksgenote (nie noodwendig vir die
individue nie).
l 'n Toewyding aan die verskynsel (hoe min dit ook al begryp
word) wat die nasie (nation) genoem word en wat die gemeenskap-
like gebied, kultuur, maatskaplike en ekonomiese instellings, rege-
ring en die volksgenote insluit, en wat terselfdertyd (of dit nou 'n
organisme is of nie) meer as die som van hierdie dinge is.
l 'n Gemeenskaplike trots ten opsigte van die prestasies (dikwels
meer die militêre as die kulturele) van hierdie nasie en 'n gemeen-
skaplike teleurstelling oor sy tragedies (veral sy neerslae).
l 'n Geringskatting van of vyandskap teenoor ander (nie nood-
wendig alle) gelyksoortige groepe, veral as laasgenoemde die af-
sonderlike nasionale bestaan verhinder of skyn te bedreig.
l 'n Hoop dat die nasie 'n groot en roemryke toekoms sal hê (ge-
woonlik met betrekking tot gebiedsuitbreiding) en op een of ander
wyse oppermagtig sal wees (of die wêreldmag verower as die nasie
reeds groot is).

Nasionalisme in diskrediet

Dit is nie altyd duidelik of Shafer met die woord "nation" wat ek
meestal met "nasie" weergegee het 'n volksgroep bedoel of 'n nasie
wat verskillende volksgroepe insluit nie.  Dit skyn ook asof hy
meen dat al hierdie kenmerke in alle soorte nasionalisme voorkom.
"Nationalists everywhere", sê hy, "have worshipped the nation, if
not as supernatural creation, then as something beyond the indivi-
duals and institutions which compose it.  As this worship is part of
the substance of contemporary nationalism it must, whatever the
basis of fact behind it, be included in descriptions of it, and yet it is
only part of it".  Hierdie soort veralgemening toon dat die skrywer
oor die kenmerke van moderne nasionalisme òf swak ingelig is òf
moedswillig probeer om nasionalisme as sodanig in diskrediet te
bring.  Alle vorme van nasionalisme kan eenvoudig nie oor die-
selfde kam geskeer word nie.
Gesindhede wat nie bydra tot 'n verbetering van internasionale ver-

houdings nie, word geskep wanneer mense wat self internasionaliste
is, en vir wie nasionalisme verwerplik is, 'n studie van nasionalisme
probeer maak.  Hulle gee 'n valse voorstelling daarvan en\of probeer
aantoon dat dit geen reg van bestaan het nie en/of probeer om dit met
die internasionalisme in verband te bring.
Shafer wat as 'n voorbeeld van hierdie benadering beskou kan word

verwar soms nasionalisme as historiese verskynsel met nasionalisme
as dryfkrag van 'n bepaalde volksgroep.  In die laaste hoofstuk van sy
genoemde boek dui die titel reeds die standpunt van die skrywer aan.
(Section V: Delusions about man and his groupings met as enigste
hoofstuk: Men are more alike). Daarin kom sy argument ongeveer op
die volgende neer: Hy ontken nie dat daar verskille tussen mense-
groepe bestaan nie, maar hy beweer dat "men as individuals and men
in groups are in many ways more alike than different. Our mental
habits, nurtured by science and prejudice and dignified by Aristote-
lian logic as well as debased by ignorance, force us to stress unlike-
ness, and thence it is a short road to hate and destruction". Hy erken

wel dat daar kulturele verskille is as hy skryf: "But the cultures are al
human, men are man, and the Earth is common to all." Nie alleen
word alle mense gelyk geskakel ten spyte van verskille nie, maar word
ons daaraan herinner: "Men are all vertebrates and mammals. They
are all multicellular animals with the same kinds of nervous, blood,
respiratory, and reproductive systim. The same approximate percent-
ages of chemical elements make up their bodies". Met ander woorde
'n mens, 'n vlermuis, en 'n walvis is eners. Hy sê ook dat elke nasio-
naliteit 'n mengsel is van baie volke, rasse, stamme en families. 
Die poging om na nasies volgens biologiese of inherente psigiese

kenmerke te klassifiseer is volgens hom 'n naïewe fout wat van
vroeë propagandistiese historici oorgeërf is. Die sogenaamde "nasio-
nale fisiese kenmerke" kom nie ooreen met grense, ras of selfs duide-
lik met tale nie. Daar is volgens hom ook nie so iets soos 'n kon-
stante nasionale karakter nie. "The limited view of the nationalist
stems from either blindness or vanity, probably both." Die beste is
seker die volgende: "Every nation has so many sides that it
becomes almost impossible to classify any of them as exclusively or
even primarily national". Dit verbaas 'n mens dat hy nie konse-
kwent was en gesê het: "The human species has so many sides that
it becomes almost impossible to classify them, as exclsively or even
primarily human!"  

Nasionalisme en taal

Shafer erken selfs dat die tale van mense verskil maar na 'n lang
redenasie kom hy tot die slotsom dat daar nie 'n presiese korrelasie
tussen taalgroepe en nasionaliteite bestaan nie en dat taalverskille
nie duidelik nasionaliteite verdeel nie, en dan volg die diep
waarheid: "All developed human  languages, no matter how wide-
ly divergent, seem to be more alike than different, and have much
more potential capacity for significant and specific meaning than
do the sounds emitted by any other living thing". Op hierdie wyse
kan enigiets "bewys" word, ook dat Swart en Wit meer gemeen-
skaplike as verskillende kenmerke het. Hulle is immers albei neu-
trale kleure en stem in die opsig meer met mekaar ooreen as met
rooi en geel!

Teenoor hierdie poging om alle verskille te verkleineer of uit te
wis, kan gestel word dat die dryfkrag wat ons nasionalisme noem,
voorkom by bevolkingsgroepe wat besef dat hulle 'n volk met 'n eie
identiteit is, en wat hulle van ander volke onderskei.
Wat daardie eie identiteit is moet in elke individuele geval vasge-

stel word. In elk geval is dit 'n samestelling van eienskappe wat die
bepaalde volksgroep as waardevol beskou en wat hulle teen die
bedreiging sal wil beskerm, van watter kant die bedreiging ook al
mag kom.

Nasionalisme kan verskillende vorme aanneem na gelang van
klem wat op verskillende aspekte daarvan gelê word, soos die
geografiese, biologiese, kulturele, godsdienstige, en ander aspekte,
of verbindinge daarvan. 
Nasionalisme kan positief gerig wees op die opbou en beskerming

van eie waardes of dit kan op dwaalweë raak wanneer dit so oor-
dryf word dat dit die plek van godsdiens begin inneem, of hom ag-
gressief of andersins inmeng met interne sake van ander volke. In
laasgenoemde geval gaan nasionalisme oor in imperialisme. 
Daar is ook ander ontwikkelinge moontlik, byvoorbeeld wanneer

nasionalisme met bepaalde denkrigtings verbind word en 'n ge-
mengde karakter aanneem. 

Nasionalisme vs Internasionalisme

In sy suiwer positiewe vorm staan nasionalisme teenoor internasio-
nalisme. Eersgenoemde is gerig op die bewaring van die eie, laas-
genoemde op die  negering daarvan. Nou is dit weer opvallend hoe-
dat skrywers soos Kohn en Sokolsky, as hulle die nasionalisme in
Afrika beskrywe, hierdie ontwikkeling nie as die behoud van eie
identiteit vertolk nie, maar as die laaste stadium in die wêreldwye 
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Die datum 6 April was vanjaar 'n Sondag. By die Voortrekkermonu-
ment, wat moet dien as baken en rigtingwyser vir ons nageslag, is
daar vanjaar op 6 April 'n 4x4 voertuig-saamtrek gereël, met kuns-
tenaars en sangers wat die gaste vermaak het om lekker jolyt te hou.
Die skande hiervan is dat die reëlings deur Afrikaners getref is en
dat hulle dus aktief deelneem om die volk te ontwortel en van hulle
Afrikane te maak – deel van die reënboognasie.
Deur die jare is daar drie dae uitgesonder deur volksleiers. Die volk
is opgeroep om hierdie dae te huldig  as 'n ewigdurende dank- en
biddag tot eer van God. Hierdie drie dae is 6 April 1652 (Stigtings-
dag), 27 Februarie 1881 (Majubadag) en 16 Desember 1838
(Geloftedag).

Kyk mens na hierdie drie dae, word dit duidelik waarom dit vir
ons voorouers so belangrik was. Hierdie dae bevestig die Afrikaner
se geloof en sy lewens- en wêreldbeskouing, wat met die gebeure
van dié drie datums deur God self heilig gemaak is. Vir ons
voorouers was gehoorsaamheid aan God dus die belangrikste
strewe in hul lewe, omdat God sy bemoeienis met die Afrikaner
deur die gebeure van hierdie drie dae bewys het. 

Die Stigtingsdag gelofte

Op 6 April 1652, voordat Jan van Riebeeck aan wal stap, doen hy
'n gebed. Hy lees 'n vooraf  geskrewe gebed deur die Here XVII en
'n deel daarvan lui as volg: "Ons is hier om as dit moontlik is, onder
hierdie wilde en onbeskaafde mense u ware Gereformeerde Christe-
like Leer voort te plant en bekend te maak" (Wat interessant is, is dat
die woorde "as dit moontlik is" nie deel van die formuleringsgebed
was nie, maar dat dit deur Jan van Riebeeck bygevoeg is.
Na 362 jaar van die Blanke in Suid-Afrika het vele sendelinge met

droefheid teruggekyk op hul lewenslange verkondiging van die
Evangelie en tot die besef gekom dat dit alles tevergeefs was. Wat
egter uitstaan is die feit dat die oorsprong van ons volk se geskiede-
nis en sy bestaan met 'n gebed begin is. Wat uniek daaraan is, is dat
ons dalk ook die enigste volk ter wêreld is wie se ontstaan met 'n
gebed vooraf gegaan is. 
Twee jaar later, op 6 April 1654 lê Jan van Riebeeck 'n Gelofte af

en verklaar die dag as 'n vasblywende dank- en biddag. 'n Gedeelte
van hierdie Gelofte lui soos volg: "... dat God die Here alle sake tot
vandag met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en
laat slaag het, daarom het ons besluit en ook vir die eerte keer
begin om hierdie dag, 6 April, tot eer van God met danksegging te
vier en vir altyd tot 'n vasblywende Dank en Biddag in te stel, sodat
daarby die weldade van die Here wat aan ons bewys is, deur ons
nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van
God in gedagtenis en herinnering gehou sal word" 

Geloftedag

Hierdie gedeelte hierbo was telkens die kern van die gebede van die
Volk en sy Geloftes, so ook die Gelofte van 16 Desember 1838:
"...dat ons dié dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n
Sabbat, sal deurbring... 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 eer van die oorwinning aan Hom te gee".

Die gelofte by Paardekraal, 1880

By Paardekraal aan die Wesrand het die volk op 11 Desember1880
'n klipstapeling opgerig en 'n gelofte afgelê. 'n Gedeelte daarvan lui
soos volg: "...in die teenwoordigheid van die Almagtige God , die
kenner van alle harte, na wie ons biddend opsien om Sy genade,
hulp en ontferming, rig ons, burgers van die ZAR, vir ons en ons
kinders 'n heilige verbond op en lê 'n plegtige eed af..." Net meer
as twee maande later, op 27 Februarie 1881, is die oorwinning be-
haal op die berg Majuba, wat die Eerste Vryheidsoorlog beëindig
het en aan die Boere die oorwinning besorg het. 

Wanneer ons die gedeeltes hierbo ten opsigte van die drie belan-
grike geloftes in ons volk se geskiedenis lees, kom die gedagte van
"ons én ons kinders" telkens na vore. Dit impliseer dat daar 'n
nageslag is wat aan hierdie geloftes gebind word en daarom moet
ons die vraag vra: Wie is die 'ons' waarvan daar in hierdie geloftes
gepraat word?
Is dit net Jan van Riebeeck en die manne wat by hom op die skip

was se nageslag? Is die 'ons' dan net die  manskappe wat desperaat
was om die oorwinning te behaal in 1838 en weer in 1880? Is die
'ons' dan net die wat eerstehands by die onderskeie situasies
betrokke was? Die antwoord is onomwonde  - Nee! 
Net soos God altyd daar sal wees en altyd dieselfde sal bly, impliseer
hierdie geloftes dat daar van God gevra word om juis 'n nageslag te
verseker. Maar dit gaan nie net oor die nageslag van diegene wat by
die aflegging van hierdie geloftes betrokke was nie. Nee, daardie
manne wat die geloftes afgelê het, het namens 'n volk opgetree. Hulle
het namens ons, die Afrikanervolk, opgetree en dus elke Afrikaner
wat deel is van die volk daarby betrek en daaraan gebind.
Hierdie besondere datums word dus dank- en biddae en ook Sabbat-

dae. So moet dit vir altyd en altyd tot in ewigheid vir ons Volk bly.
Wanneer ons vra waar die Geloof en vertroue in God dan begin

het, kan ons dit terugneem na Europa waar ons voorvaders ook
"Nee" gesê het vir die verdrukking en vervolging van hul Geloof.
Daarom het hulle almal gebid tot God en gevra dat hul veilig sal
wees op die seëtog tot in Afrika, en ook daarna.
Ons kan die behoefte om verbind te wees aan God duidelik sien by

die Voortrekkers wat nie aan dieselfde juk wou trek as die goewer-
neurs in die Kaap nie. Hulle het saam met hul families die Bybel as
riglyn gebruik om hulle te lei na die donkere Afrika. Hulle was bereid
om hierdie opoffering te maak ter wille van hul geloof en van vryheid. 

Nou is die vraag aan die Afrikaner van 2014: Gaan ons hierdie
dank- en biddae en die Geloftes ook só met ons kinders deel dat
hulle steeds dié dae sal gedenk en die geloftes na te kom? 
Die Afrikanervolk sal moet herrys, en sy krag put uit die verbond

en verbondenheid met God. Ons sal moet nee sê vir die verdruk-
king waarin ons vandag verkeer.
Die kultuur van enige volk – so ook dié van die Afrikaner – is ras-

gebonde. Daar is wêreldwyd geen veelrassige volk nie, al sou daar 
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Sedert die ontstaan van die Afrikanervolk was sy geloof, die heiliging van die Sabbat, asook die vertroue en verse-
kering dat sy geskiedenis niks anders is as die pad wat God met die volk gewandel het nie, 'n anker en steunpilaar
van sy bestaan. Vandag word ons volk op alle terreine van sy bestaan bestook met uitsprake van teoloë, volkekundi-
ges, geskiedkundiges, opvoedkundiges, politici en verloopte Afrikaners dat dit wat Heilig is en wat gedien het as
rugsteun om staande te bly en om ons selfrespek te behou, bevraagteken moet word. Te midde van hierdie ver-
twyfeling wat gesaai word kyk DIRK JOUBERT in hierdie artikel na die Afrikaner se drie belangrike geloftes, ook
met die oog op Stigtingsdag, 6 April 1652, wat hierdie maand gevier is en wat self deesdae uitgebeeld word as 'n
rooftog en 'n onreg teen die Swartman.
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verskillende rasse in een land woon en een taal praat en as een nasie
bekendstaan. Volkskap is soos broederskap – of jy is deel daarvan
of jy is nie.
Die teenstand wat die Afrikaner vandag ten opsigte van hierdie ge-

loftes kry is, onder andere, die argument dat die dae aanstoot sal gee
aan ander rasse. Dan word die dae òf geïgnoreer òf dit word her-
doop en skeefgetrek met nuwe name soos "Versoeningsdag", waar
versoening tussen rasse aangemoedig word.

Dit is ‘n suiwere aanslag op die psige van die Volk om hul te in-
doktrineer om die onderdrukking slegs op die Swarte van toepass-
ing te maak. Dit is kommunisties en dit verg moed van die ware
Afrikaner om dit teen te staan

In al drie gevalle word daar verwys na die ewige en na ons kin-
ders. Dit is dus duidelik dat die bedoeling was dat hierdie geloftes
onlosmaaklik verbind is aan die nageslag van die Afrikanervolk.

Hieruit is dit ook verder duidelik dat die Afrikanervolk en sy
geskiedenis onlosmaaklik is aan die geloof en aan sy God. Indien
hierdie band verbreek word, sal die Afrikanervolk ten gronde gaan.
Dan het hy nie meer 'n bestaansreg nie en dan word dit ook duide-
lik waarom die Afrikanerkind vervreem moet word van sy geskie-
denis. Vervreem hom van sy geskiedenis, dan vervreem jy hom van
die geloftes hierbo, maar in die proses ook van sy Geloof, sy
herkoms en afkoms en van sy taal, kultuur en tradisies. 
Dan vervreem hy hom van God, en word hy deel van die wêreld.

Die mens met 'n universele godsdiens is 'n wêreldburger met niks

om voor te leef nie.
Elke Afrikaner nasionalis moet homself en haarself inreken as

deel van die "ons en ons kinders" wat in die geloftes genoem word. 
Die alternatief is dat ons gaan toelaat dat ons kinders beroof word
van hul geskiedenis, hul herkoms, hul Godsdiens en hul kultuur.
Sal ons dan ooit weer die Afrikanervolk bymekaar kan kry, om ons
lewens te wy aan God en sy verbond?

Hoe is dit moontlik dat so ‘n mooi verhaal soos die geskiedenis
van die Afrikaner, waar God duidelik op meer as een keer ingegryp
het, in ‘n nagmerrie verander het? Eens was hierdie land vir ons ‘n
land van melk en heuning. Ons voorvaders het met die enige ware
lewende God gewandel. Ons geskiedenis getuig dit. Oor en oor lees
ons hoe God hulle gelei en versorg het en hoe hulle Hom gedien
het as Volk. Daar was ‘n dag toe jou stem eendragtig onder die blou
van onse hemel, uit die dieptes van ons see, en oor ons ewige
gebergtes weergalm het.
"Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: Ons

sal lewe, Ons sal sterwe – ons vir jou Suid-Afrika." Dit het weer-
galm en die kranse het antwoord gegee. 
Wat het geword van ons Suid-Afrika? Wat het geword van jou Suid-

Afrika? 
Wat het van jou stem geword? Daardie stem wat ge-ego het : "Soos

ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer – met ons land
en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer". 
Die waarheid is ons eie verantwoordelikheid !                        n

Geloftes van die Afrikanervolk (vervolg)

Terwyl die res van Suid-Afrika hul vere regskud vir die
verkiesing, waarin al die opportuniste van die verskil-
lende partye die kiesers oorweldig met hul leë beloftes en
politieke slimpraatjies, was die ANB se Hoofbestuurs-
vergadering op 12 April vanjaar 'n getuienis dat die stryd
van Afrikanernasionalisme ook nog daar is om mee
rekening te hou.
By hierdie vergadering is die ANB se jaarlikse begroting goed-
gekeur en alle hoofbestuurslede was dit eens dat die ANB se geld-
sake baie goed bestuur word.

Daar is egter 'n beroep gedoen op lede om die Hoof- en Dag-
besture se hande te sterk en aan die ANB meer sekuriteit te gee deur
meer debietorders te werf. Sekuriteit ten opsigte van inkomste kan
die ANB ook in staat stel om meer aktief uit te reik na die Afrika-
nervolk, wat tans in 'n haglike toestand verkeer ten opsigte van hul
insig en kennis oor die verlede, hede en toekoms.
Die reëlings ten opsigte van die ANB se Republiekfees, wat van-

jaar op 31 Mei in Verwoerdburg gaan plaasvind, is ook bevestig en
die Hoofbestuur het lede van die ANB opgeroep om hierdie
reëlings te ondersteun en van die dag 'n groot sukses te maak.
Mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter van die ANB, het die ver-
gadering toegespreek en 'n ernstige beroep gedoen op lede van die
ANB om nie nou moedeloos te word oor ons stryd nie, maar juis
vas te byt en momentum te gee aan die ANB hier in sy tiende be-
staansjaar.
Hy het weer die erns van ons stryd beklemtoon en Hoofbestuurs-

lede daarvan verseker dat die ANB die enigste groep Afrikaners is
met die vermoë en die insig om die harde kern van die volk lewend
en gesond te hou, sodat die toekomstige Afrikanervolk ná die val
van die huidige stelsel  rondom daardie kern gebou kan word.
Van der Grijp het Hoofbestuurslede aangemoedig om hul inspirasie
te put uit die geskiedenis. Hy het die versekering gegee dat die be-
studering van ons geskiedenis aan elkeen die inspirasie en krag sal
gee om in geloof voort te gaan met die stryd.

Hy het weer beklemtoon dat die geestelike en morele verval onder
Afrikaners die gevolge is van hul afdwaling van die pad van na-
sionalisme. Daarom glo hy dat elke nasionalis binne die ANB 'n
plig het om afgedwaalde Afrikaners weer bymekaar te maak en aan
hulle die beginsels van nasionalisme te leer, sodat hulle dit met die
leë doellose leefwyse van die humanis in die huidige Suid-Afri-
kaanse samelewing kan vergelyk.
Van der Grijp het egter gewaarsku dat ons vandag weer in dieselfde
situasie leef as wat die Trekkers en Grensboere aan die Oosgrens
ervaar het. Daarom sal daar ook weer drastiese besluite in ons stryd
geneem moet word en op een of ander stadium sal dit onvermyde-
lik wees dat ons ook weer by ons eie Bloedrivier sal kom.
Juis hieroor is dit so belangrik dat die ANB die stryd en beginsels
van Afrikanernasionalisme sterk en suiwer sal hou.                  n

Mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter vand ie ANB – hy

het Hoofbestuurslede van dié beweging gewaarsku dat die

huidige geslag Afrikaners se eie Bloedrivier nog sal kom

en dat ons daarvoor voorbereid moet wees.



In 1453 word Europa lamgelê toe die bestaande handelsroete na
die Ooste, Klein-Asië en Noord-Afrika deur die Turke, die vyand
van die Christendom, verower is. 'n Alternatiewe handelsroete moes
gevind word.

Die eerste bloed in die suidpunt van Afrika

Op 6 Januarie 1488 betree die eerste Witman die suidkus van Afrika
by Visbaai. Daarna verskuif Bartholomeüs Dias na Mossebaai vir die
inneem van vars water. Inboorlinge bestorm egter Dias en sy matrose
en hulle word  met klippe bestook. Van die Portugese seevaarders se
kant word daar in selfverdediging 'n skoot geskiet en 'n inboorling
word gedood. Só vloei die heel eerste bloed tussen Wit en Swart aan
die suidpunt van Afrika, met die Swartman as die aggressor.

Sowat 164 jaar later, op 6 April 1652, stap Jan van Riebeeck aan
wal in die Kaap van Goeie Hoop om 'n handelstasie op te rig. 'n
Handelstasie wat die wêreld se geskiedenis op byna elke gebied
sou beïnvloed. 

Die soeke na speserye en ivoor word dus die baanbreker vir die
geboorte van 'n volk, want deur die verloop van die jare het hier 'n
volk ontstaan met sy eie taal, kultuur, geloof en lewens- en wêreld-
beskouing. 'n Volk wat gelouter is deur die eise om staande te bly teen
die onderdrukking van die Britse wêreldheersers, wat ook die haat
teen die Afrikanervolk aangevuur het onder die Swart bewoners van
Afrika.
As ons kyk wat hierdie volk moes verduur, is dit menslik byna on-

moontlik dat hulle kon oorleef. Die Afrikanervolk is dus 'n won-
derwerk van God. Ten spyte van al die aanslae om die ontstaan van
hierdie volk te verhoed, het hy tog een van die wêreld se voortref-
likste volke geword.
Die beproewinge van die Boere op die oosgrens, die Britse beset-

ting in 1806, die vervolging en teregstelling van Boere deur Britse
owerhede, die onteiening en herverdeling van plase, die afbrand
van en moorde op plase, die verpligte Engelse onderwys en taal-
beleid en gelykstelling tussen rasse was niks anders as 'n totale
aanslag nie.
Die beproewings op die Groot Trek het bewys dat die Swart mas-

sas 30 jaar na die besetting van die Kaap steeds deur die Britse
owerhede en hul sendeling-handlangers in Natal aangevuur is om
die Trekkers uit te moor.
Die Slag van Bloedrivier en die Gelofte van 16 Desember 1838 was

'n keerpunt in die verloop van die geskiedenis. Hieruit het 'n gevoel
van samehorigheid ontstaan en dit is vandag nog steeds die gebeurte-
nis wat regdenkende nasionalistiese Afrikaners bymekaarbring.

Die volk se smart word 'n wekroep tot vryheid

Die stigting van die twee Boererepublieke en hul onafhanklikheid
vry van die Britse oorheersing was 'n oorwinning in die Boervolk
se stryd. Maar daar sou dit ongelukkig nie eindig nie. Toe kom die
Eerste- en Tweede Vryheidsoorloë, die oorwinning by Majuba, die
moord op 27927 weerlose vroue en kinders en die afbrand van
huise en plase tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Saam met die
ewige vervolgingswaansin van die Britse Imperialiste en die stryd
ná 1902 vir die behoud van volk en taal, die 1914 Rebellie en die

moord op Jopie Fourie was al hierdie historiese gebeure  'n martel-
pad vir die Afrikanervolk. 
Al hierdie gebeurtenisse het egter ook die volk se wil om te leef

en steeds vry te wees laat opvlam.
"Die boom wat geplant is en met my bloed benat word, sal opgroei

tot 'n groot boom en sal heerlike vrugte dra", het Jopie Fourie gesê
kort voor hy op 'n Sondag deur Botha en Smuts se magte dood-
geskiet is.  

Die teregstelling van Jopie Fourie was 'n hartseer gebeurtenis in
die geskiedenis en dit het die volk aan die hart geruk. Afrikaners
wat passief was, het meer betrokke geraak. Botha en Smuts het hul
aansien verloor en weer is die geskiedenis van die onreg deur die
volk in herinnering gebring.

Digters en skrywers het die pen opgeneem en die geskiedenis
berym. Met weemoed is die volk gevul en die wil om vry te wees
het herleef, soos dié gedig "Wekroep tot die volk - Jopie Fourie"
deur Jan FE Cilliers dit verwoord:

Vriend en vyand en renegaat,
Luister toe! Dis n man wat praat -

Wat ek gedaan het, is gedaan
Met ope oog, soos ek voor jul staan;

sê Jopie Fourie
Ek vrae nie om genade nie,

Transvaal, my land,  jou kind is jou 
tot in die boeie getrou;

bo slawediens is die eer wat hy begeer.
Ek vra nie om trane of rou vir my;

Ek vra net dat jul trou sal bly
Aan God en sede, volk en taal en ideaal -

En heerlike vrug sal die boom nog dra
Van Suid-Afrika.

Dié boom hét vrugte voortgebring en sy saad is deur die volksmond
versprei. Met ywer het die volk gewerk en hul kinders daarvan ver-
tel. Nasionalisme het herleef so ook die strewe om weer hul vry-
heid terug te win. Op 31 Mei 1961, byna 47 veertig jaar na Jopie se
teregstelling, word die vrug ingewin.

Verraad laat vryheid verlore gaan

Die vryheid waarvoor Jopie Fourie sy bors aangebied het, om die
koeëls te ontvang met die vaste oortuiging dat God sy dood sal ge-
bruik om die volk tot ontwaking op te wek en sodoende die vryheid
te erwe, word 79 jaar na Fourie se teregstelling in Desember 1993
ongedaan gemaak. Toe ontbind die laaste verkose Blanke volks-
raad en word dit vervang met 'n tussentydse regering waaraan die
ANC deel het. 
Die skandalige oorgawe word op 27 April 1994 verseël. Byna 80

jaar na Jopie Fourie se offer verloor die Afrikanervolk sy vryheid.
Fourie se vryheidsboom is vergete, onversorg en verwaarloos. Daar
vloei steeds Afrikanerbloed, maar dit benat nie meer die vryheids-
boom nie. 
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SAL DIE BOOM WAT JOPIE FOURIE

GEPLANT HET WEER VRUGTE DRA?
Die Geskiedenis van 'n volk is die voedsel wat daardie volk laat groei. Dit is die wortel en anker vir elke geslag. 'n
Volk getrou aan sy geskiedenis bly ook getrou aan sy geloof, sy afkoms en herkoms, sy taal, kultuur en tradisies.
Soos Jopie Fourie dit in sy sterwinsuur op 20 Desember 1914 gestel het: "Die boom wat geplant is en met my bloed

benat word, sal opgroei tot 'n groot boom en sal heerlike vrugte dra".  CAREL VAN DER GRIJP kyk in hierdie artikel
na wat van Fourie se boom geword het en of daardie boom steeds deel van ons toekoms kan wees. 



Vandag, 20 later, staan daardie boom deur onkruid en dissels be-

rank met die verval duidelik sigbaar. Sy takke is besmet met swam

en parasiet en hy is stadig aan die verwelk. Die vrugte is min en

sonder saad – 'n toonbeeld van die toestand waarin ons volk van-

dag verkeer.

Mandela word 'n wêreld-ikoon

Op 5 Desember 2013 sterf die groot "ikoon" of hedendaagse "mes-

sias" en gepryste "vredemaker van die nuwe Suid-Afrika, Nelson

Mandela. 

Die wêreld is in rou gedompel en hy word met lofsange geprys.

Ook deur sekere Afrikaners wat voorgee om ook "vry" te voel son-

der hul Afrikanerskap en die skuldgevoel van apartheid. Hiervoor

pryse hulle vir Mandela. Reuse standbeelde word deur die wêreld

opgerig. Die wêreld vier sy lewe en daar word gesê dat hy bedank

moet word dat die Afrikaners oorwin is en dat daar nooit weer

apartheid ("Aparthate"), afsonderlike ontwikkeling, rasse diskrim-

inasie en nasionalisme (alles natuurlik sondes teen die mensdom)

in Suid-Afrika toegelaat of geduld sal word nie. 

5 Desember 2013 word 'n dag wat altyd onthou sal word en waa-

roor kinders regoor die wêreld in die toekoms in geskiedenisboeke

as 'n "hartseer dag" sal leer. Daarmee saam sal hulle leer van die

"wreedheid van die Afrikaner" en die "Long walk to Freedom" van

hierdie wêreldgod. Die meerderheid Afrikaner sal natuurlik sy kind

in die regering se skole plaas en toelaat dat die leuen aan hom

geleer word.

Die pilare wankel

Die meerderheid Afrikaners besef en erken vandag dat die voortbe-

staan van die Blanke – en veral die voortbestaan van die Afrikaner

as volk – in die weegskaal is. Die feit is egter dat die skaal oorhel

na die uitwissing van die volk. Volgens die "Stop Die Plaasmoorde"-

veldtog se statistiek is daar ongeveer 68 000 Blankes sedert 1994 in

Suid-Afrika vermoor en omtrent 'n miljoen het die land verlaat. 

Daarteenoor is die aanwas vir die Blanke (Afrikaners ingesluit)

maar 0,75 % en word daar voorspel dat in 2016 die aanwas op 0%

sal wees.

Wil ons nog as 'n volk voortbestaan? 'n Volk word gebou op vier

pilare: Sy geloof, ras, gemeenskaplike afkoms (geskiedenis) en

taal. Indien een hiervan ontbreek, bestaan daar in werklikheid nie

'n volk nie. 

Indien een van die pilare begin wankel en nie versterk of gesta-

biliseer word nie, is die ineenstorting onvermydelik.

Ons wil graag glo dat die Christen Afrikanernasionalis tog nog op

die vier pilare geanker is. Die aanslag word by die dag feller en ons

word vandag wysgemaak dat die Afrikaner nie raseg is nie.

Kleurlinge word deur sekere groepe as Afrikaners beskou en word

daar verder gegaan dat daar self Swart gene in die Afrikaner voor-

kom. Volgens dié standpunt is die Afrikaner dus eintlik 'n nie-blanke. 

Om alles te kroon is die aanslag op ons taal, Afrikaans, veller as

ooit tevore.
Die vraag is wat kan ons doen? Die antwoord is reeds gegee deur

dr. DF Malan. "Keer terug. Terug na u volk (Geskiedenis), terug

na u volk se hoogste ideale, terug na die pand wat ook aan u toe-

vertrou is om te bewaar".

Hierdie pand is om God te dien, om Blank te bly en die vryheids-
ideaal na te streef. 

Verwyder dus u kind uit die leerplan van die ANC/SAKP/ Cosatu-

alliansie en lei hom terug. Weg van vreemde invloede. Daardeur

word die volk gelei op die pad van genesing en herstel.
Kom laat ons daardie onkruid en dissels uit Jopie Fourie se boom

verwyder. Kom laat ons die verrotte tak met parasiet en swam
uitkap en nuwe lote daar laat uitspruit. 
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Die Afrikanervolk se
Republiek word 53

Kom vier die 53ste herdenking van

Suid-Afrika se Republiekwording van

31 Mei 1961 saam met u mede

volksgenote en Afrikanernasionaliste.

Saterdag 31 Mei 2014
Plek:

NG Kerk Lyttelton

Hoek van Burgerlaan en Langebrinkweg,
Lyttelton, Verwoerdburg

Program begin om 09:00

Vlagseremonie, verversings, sing van 

volksliedere, kultuuropvoering en ‘n feesrede

is alles deel van die program.

Vir meer inligting, 

kontak Gerhard van der Grijp by 

082 463 2125

Kom laat ons die boom met ons opoffering benat en weer vrugte

laat voortkom. Laat ons die boom se vrugbare saad laat voortplant

om weer vrugte van ware Christelike Afrikanernasionalisme te dra

en daardeur sal die pad na vryheid bewandel word.                  n

Jopie Fourie
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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
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Nasionalisme in perspektief (vervolg)
revolusionêre transformasie van die gemeenskap, wat in die 17e en
18e eeu in Noordwes-Europa en Noord-Amerika begin het. 

In hierdie transformasie wat fundamenteel oral dieselfde is, sou
die eenheid van die mensheid wat lank deur universele godsdiens-
te, deur die Stoïsyne, deur die rasionalistiese humanisme van die
eeu van verligting voorgestaan is, vir die eerste keer werklikheid
word. Die opkoms van die nasionalisme, die soeke na gelykheid en
menslike waardigheid wat besig is om ou en primitiewe stamge-
meenskappe in Afrika suid van die Sahara te verander, plaas die
sluitsteen op die groeiende bouwerk van die mensdom.
Dit klink vir my weer so baie na 'n poging van internasionaliste om

die opkoms van nasionalisme wat elders in die wêreld veroordeel
word, in swart Afrika te regverdig deur dit met die eenheid van die
mensdom in verband te bring.

Nasionalisme is 'n natuurlike ontwikkeling by enige groep wat
aan sy eie identiteit waarde heg. Hierdie groepstrots of groepswaar-
digheid is by sommige verder ontwikkel as by ander. Dit beteken
egter nie dat elke groep wat 'n groepstrots besit noodwendig dade-
lik 'n selfstandige staat sal word nie, hoewel die strewe daarna altyd
aanwesig sal wees. Daar is ander faktore wat vir die vorming van
onafhanklike state onontbeerlik is, onder andere daardie sameloop
van omstandighede en kenmerke wat 'n mens as "rypheid" kan be-
skryf, die bestaan van 'n ekonomiese en administratiewe grondslag
waarop die politieke ontwikkeling stewig gebou kan word. 'n Mens
kan die ontwikkeling in die vorm van 'n piramiede voorstel. Politie-
ke ontwikkeling vorm altyd die toppunt, en om stabiel te wees
moet dit op 'n breë onderbou opgebou word. By sommige groepe
het die piramiede reeds 'n sekere hoogte bereik, terwyl by ander die
fondamente skaars gelê is. As `n mens probeer om die piramiede
op sy punt in plaas van op sy fondament te bou kan dit nie anders
as tot 'n katastrofe lei nie.

Kommentaar

Prof, dr. Weiss se referaat, is net so van toepassing op gebeure wat
huidig plaasvind.
Nasionalisme is 'n spontane ontwikkeling, aangemoedig deur om-
standighede wat op 'n spesifieke groep inwerk. Uit hierdie smelt-
kroes beweeg die groepe nader aan mekaar, soos in die vorming
van die Afrikanervolk uit die Nederlander, Fransman en Duitser.
Hieruit het 'n bewussyn totstand gekom wat gelei het tot die vorm-
ing van 'n volk met 'n gemeenskaplike taal, kultuur, tradisies ge-
loofsoortuiging en bepaalde lewens- en wêreldbeskouing – dus die
breë onderbou van die piramiede. Eers ná hierdie ontwikkeling, het
die politieke ontwikkeling van die Afrikaner gebeur, van die begin
toe daar Trekleiers was is daar later volksrade verkies, regerings is
saamgestel, departemente is daargestel om sekere sektore te be-
stuur en toe is 'n President verkies. So het daar 'n ordelike staat en
volk tot stand gekom.
Daar word vandag baie gepraat oor die Afrika nasionalisme onder

die Swartman en die oplewing sou kwansuis die rede wees vir die
oorname van Suid-Afrika in 1994. Die waarheid is egter dat die
Swartman nie uit nasionalisme gedryf is weens die liefde vir sy
taal, sy rasegtheid, sy kultuur, tradisies, geloof en volk nie. Nee, hul
is egter aangedryf deur die kommunistiese ideologie, wat dan ook
die ondergang van hulself sal bewerkstelig – die vernietiging van
die verskeidenheid swart volke, hul kultuur en tradisies.

Ongelukkig is die Afrikanervolk ook blootgestel aan die gevaar
van totale vernietiging. Die Afrikanervolk is deel van die blanke ras
en indien Christelike Afrikaner Nasionalisme nie herleef nie, sal hy
geassimileer word deur die Swart massas en opgaan in die nuwe
bastergeslag. Dis nou diegene wat nie fisies uitgemoor word nie.
Dit is duidelik dat in Suid-Afrika die piramide op sy kop geplaas

is, daar is geen onderbou waarop die politieke ontwikkeling kan
plaasvind nie, maar eerder 'n politieke gedwonge samevoeging van
verskeie etniese groepe, wat die Afrikanervolk insluit. Hierdie ver-
skeie etniese Swart groepe het geensins gevorder tot die "rypheid"

wat die onderbou van 'n beskawing en volwasse administratiewe
ontwikkeling verg nie.
Prof. Weiss wys ons daarop dat die uiteinde van so 'n bestel tot 'n

katastrofe sal lei. Mnr. Jaap Marais het gewaarsku dat hierdie bestel
nie sal hou nie, en in duie  gaan stort, wat met geweld gepaard sal
gaan. Die raad van  Marais was, bly buite die bestel, behou die self-
respek en bou aan die Afrikanernasionalisme. Laat dit weer op-
vlam, dan sal die Afrikaner Volk staande bly.

Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging (ANB) is dan ook ten
doel om op die vaste fondament van  Christelike Afrikaner Nasio-
nalisme te bou. Dit sluit in die liefde vir die eie en die beskerming
daarvan. Dit is 'n vereiste vir die voortbestaan van die Afrikaner-
volk. Dit is 'n vereiste vir die voortbestaan van enige Volk en die
ANB gun ook daardie reg aan alle volke.

Christelike Afrikanernasionalisme is die liefde en voorkeur van
die eie. Dis vaste vertoue in God, om onwrikbaar te staan by jou
geloofsoortuiging, die diepste besef dat alles wat jy het en wat jy
is, uit die hand van God ontvang is – jou taal, jou volk, die ras
waaraan jy behoort, jou land, jou kultuur en tradisies, jou geskiede-
nis en afkoms. Dis ook die liefde vir jou vrou/man en kind, om
saam seer te kry as 'n volksgenoot in nood verkeer en saam te rou
oor elke moord. Dis om meelewend te wees met jou volksgenote
en die wil en drang om te beskerm dit wat eie aan jou is – die
erfdeel wat uit Godshand ontvang is.                                        n


