
Die ANB het 2007 op 17 Februarie afgeskop, toe
dié beweging se eerste Hoofbestuursvergadering in
Verwoerdburg gehou is. In die afwesigheid van die
ANB se voorsitter, mnr. Willie van der Grijp, wat
steeds herstel na 'n operasie wat hy einde verlede
jaar ondergaan het, het mnr. Jannie Brink, die ANB
se sekretaris, die voorsitterstoel op die vergadering
behartig.
In sy verwelkomingsrede het mnr. Brink lede van

die Hoofbestuur weer daarop gewys dat elke Afri-
kanernasionalis 'n plig het om hom- en haarself in-
gelig te hou oor volksake. Net so is dit die plig van
elke nasionalis om te waak oor die stand van na-
sionalisme onder ons volk.  
Mnr. Brink het daarop gewys dat die kommuniste

ons ver voor is in die wyse waarop hulle geleent-
hede skep om hul boodskap aan die massas oor te
dra. Verder het hy weer gewaarsku teen al die kitsleiers wat deesdae
aan die Afrikanervolk voorgehou word. Veral die geleenthede wat
geskep word om nuwe leiers aan die Afrikaner op te dring rondom
die bohaai oor die lied "De la Rey", wat deesdae opspraak maak,
moet vir ons rooiligte laat sien. 
Ons moet egter nie die geleenthede vir ons eie saak hierin miskyk

nie. Die bohaai oor hierdie lied het gewys dat Afrikanernasionalis-
me sluimerend lê by 'n ongekende getal van ons mede Afrikaners.
Hoewel ons eie getalle klein mag wees, weet ons dat ons 'n mag in
die samelewing is, omdat ons saak reg is.  Mnr. Brink het Afrikaner-
nasionaliste egter opgeroep om opnuut met ywer by die stryd van
die ANB betrokke te raak.
Tydens die ope sessie het lede van die Hoofbestuur aktief deelge-

neem aan 'n bespreking van sake van die dag. Mnr. Tonie Meiring,
Dagbestuurslid van die ANB, het die vergadering ook weer herin-
ner aan die prestasies en sukses van die era van dr. HF Verwoerd,
terwyl die kontras van die ANC-bewind vandag in die land gesien
kan word. Soos elkeen rondom ons vandag in hierdie land kan sien,
het die alternatief op die voorspoed van die Verwoerd-era die chaos
en mislukkings van die ANC-bewind gebring. Dít is die kontras tus-
sen Afrikanernasionalisme en kommunisme, het mnr. Meiring gesê.

Aan die einde van die verrigtinge is die vergadering toegespreek
deur mnr. Johann Grobler, die ondervoorsitter van die ANB.

Mnr. Grobler het ook die vergadering daaraan herinner dat die
grootste stryd van Afrikanernasionaliste in ons tyd geveg moet word
teen die voorttierende monster van kommunisme. Hy het daarop
gewys dat die ANC-regime se werkswyse tipies dié van 'n kommu-
nistiese diktatuur is. Hulle verander name van dorpe, strate en lug-
hawens om die spoor van die Afrikaner se geskiedenis uit te wis.
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ANB SE HOOFBESTUUR BEKLEMTOON
WEER DIE KRAG VAN NASIONALISME

Hulle vernietig alle grense tussen taal, kultuur en
ras. Die hele samelewing word "getransformeer",
wat eintlik net beteken dat dit wat deur die Afrikaner
onder nasionalisme opgebou en bymekaargemaak
is, deur die Swart massas gebuit word.

Misdaad is besig om die land te oordonder en die
mense van Suid-Afrika leef in vrees, maar die
regime en sy president lag dit af! Hy behandel al die
hordes optogte en ander protes met minagting, as hy
eenvoudig verklaar dat die misdaadprobleem slegs
'n Blanke persepsie is! Só word ons volk deur die
Swart kommunis verag en verneder.

Mnr. Grobler het daarop gewys dat die kommu-
niste skuil agter die verskoning dat daar nog te veel
"ongelykhede" in die land is en dat misdaad die oor-
saak van armoede is. Maar toe die Afrikanervolk ná
die Tweede Vryheidsoorlog terug moes keer na

vernietigde plase was hy ook verarm. Tog lees ons die getuienis
vandag dat hulle nie eers so ver sou gaan om te bedel nie, wat nog
gepraat van steel. Die Afrikaner het herrys uit vernedering en ver-
arming. En so is daar deur harde werk uiteindelik gekom by die
prestasies van Afrikanernasionalisme. Daar is 'n welvarende en
effektiewe land gebou - dieselfde land wat nou deur die kommunis
geplunder word.

Hierna het mnr Grobler weer die belangrikheid van ons stryd as
Afrikanernasionaliste beklemtoon. Nasionalisme bly altyd die teen-
pool van die kommunisme.  Dis die sterkste mag wat 'n volk kan hê.
Solank nasionalisme lewend bly, sal daar hoop wees vir ons volk, al
is Afrikanernasionaliste ook in die minderheid. 

Mnr. Grobler het gewaarsku dat ons moet besef dat ons al hoe
nader beweeg aan 'n posisie waar alle ander faktore in die Suid-
Afrikaanse samelewing uiteindelik sal verdwyn. Dan sal die stryd
gevoer word tussen Afrikanernasionalisme en die kommunisme.
Daarom moet ons onsself dringend opskerp in die stryd. Ons klem
moet wees op ons taal, ons kultuur en ons godsdiens. Ons moet ons
tradisies en ons geskiedenis lewend hou en ons kinders daarin
onderrig. Só sal ons aanhou om die suiwer basis van Afrikaner-
nasionalisme te beset.  

Beginsels, moed, eerlikheid en vasberadenheid is die eienskappe
wat vertroue skep by mense. Hierdie eienskappe is deel van die
ANB en moet gekoester word. In hierdie tye waarin die wortels van
ons volksbestaan aangeval word, word die ANB ook getoets.
Daarom moet ons met suiwerheid die stryd voortsit en 'n mag-
netiese krag word vir ander volksgenote wat uitkoms soek in die
bestel van kommunistiese oorheersing.

DIE stryd tussen nasionalisme en kommunisme beweeg vinnig weer na 'n klimaks in Suid-Afrika. Daarom
is die bestaan en uitbouing van die ANB in 2007 van kardinale belang. Alleen op die suiwer beginsels van
Afrikanernasionalisme sal die Afrikanervolk suksesvol kan oorleef teen die aanslag van die kommunis,
wat nou in alle felheid woed. Hierdie boodskap het duidelik na vore gekom by die ANB se eerste
Hoofbestuurs-vergadering van die jaar in Verwoerdburg.

Mnr. Johann Grobler, onder-
voorsitter van die ANB.
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Vrae oor die "Boeremag"-sage
DIE sogenaamde "Boeremag"-sage duur nou al byna 5 jaar lank
voort! In die nuutste episode is die twee manne wat verlede jaar by
die Hooggeregshof in Pretoria ontvlug het, weer aangekeer. Dit het
met 'n groot gejuig in die media gepaard gegaan. Dit het egter tyd
geword om baie dringende vrae te vra oor hierdie saak.

Sedert die eerste drie manne in April 2002 in hegtenis geneem is
in verband met hierdie bedenklike saak, was daar reeds vrae oor
baie vreemde aspekte rondom die hele sage. Nou, na byna vyf jaar,
lyk dit of die saak nog nie werklik gevorder het nie. 
Sommige beweerde "Boeremag" voorbokke was in die geledere

van die konserwatiewe of "regse" Afrikaners totale vreemdelinge,
totdat hulle skielik 'n politieke profiel gekry het met die aanbreek
van dié sirkus. Nou, na vier jaar, wil sommiges selfs leiersrolle
speel om die "volk" te mobiliseer...

Die eerste dringende vraag wat oor die "Boeremag"-sage gevra
moet word, is waarom enkele beskuldigdes in die saak op borg
vrygelaat is, terwyl ander na verskeie pogings om borg te kry, steeds
in maksimumsekuriteit tronke opgesluit word? Sommige van die
manne wat herhaaldelik borg geweier is, was nog altyd oënskynlik
gerespekteerde lede van die samelewing. Baie van hulle was pro-
fessionele mense en gesinsmanne. Waarom sou sommiges -- as al-
mal op basies dieselfde klagtes aangekeer is --meer gevaarlik wees
as enkele ander?
Die tweede groot vraag gaan hand aan hand met die eerste en dit

handel oor die persoon van dr. Lets Pretorius. Die bewegings van
hierdie "Boeremag"-verdagte oor die afgelope paar jaar, laat som-
mer baie vrae na vore kom! 
Dr. Pretorius is aanvanklik in September 2002 in hegtenis geneem,

nadat 'n vragmotor wat op sy naam geregistreer was na bewering
naby Lichtenburg gevind is, waar dit glo onder andere wapens en
ammunisie vervoer het. As dit waar is --dié inligting is destyds deur
die polisie vrygestel en deur die media gepubliseer -- kan daar met
reg ernstige vrae ontstaan oor die redes waarom dr. Pretorius dit kon
regkry om op borg van R500 000 vrygelaat te word. Dít terwyl
ander manne, wat net as medepligtiges geïmpliseer word, na byna
vyf jaar steeds in die tronk moet sit?
Wat is dr. Pretorius se borgvoorwaardes? Die meerderheid van die

"Boeremag"-aangeklaagdes is borg geweier, onder andere omdat
hulle glo met hul beweerde "komplot teen die staat" mag voortgaan.
Is dit moontlik dat dieselfde hof wat aan hierdie manne borg ge-
weier het, aan dr. Pretorius borg sal toestaan sonder om sy politieke
bedrywighede deur middel van sy borgvoorwaardes in te perk?
Dr. Lets Pretorius is vandag een van die bedrywigste manne in die

sogenaamde "regse" politiek. Sy naam duik oral op waar daar volks-
aktiwiteite ter sprake is. Hy is selfs betrokke by 'n organisasie wat
hulself as die nuwe "volksregering" wil verklaar!  Ironies genoeg
maak hy egter in die proses oënskynlik meer vyande as vriende. Op
hierdie manier bring hy net nóg meer verdeeldheid.
Sonder om in te veel detail oor dr. Pretorius se politieke aktiwiteite

verstrengel te raak, kan 'n mens oor sy persoon net twee laaste vrae
vra: Het hy die afgelope jare net as die nuutste politieke opportunis
op die volkshorison verskyn? Of is daar ander redes waarom die
owerhede wat hom in die Hooggeregshof van die land vir hoogver-
raad aangekla het, hom skynbaar ongestoord toelaat om skielik die
nuwe held vir die Afrikaners te word wat land en sand "vryheid" vir
die volk belowe "voor 2010"!?

Die laaste groot vraag oor die "Boeremag"-sage handel oor die
omstandighede rondom die ontvlugting van twee van die beweerde
Boeremaglede verlede jaar uit die Hooggeregshof in Pretoria. Ook

die ANC-regime se "grootskaalse" soektog na hulle vir agt maande
en die oordadige mediadekking toe hulle in Januarie vanjaar weer
in hegtenis geneem is, laat die wenkbroue lig.   
Hierdie nuutste hoofstuk in die "Boeremag"-sage het meer as ooit

aan denkende Afrikanernasionaliste rede gegee om baie ernstige
bedenkinge te hê oor die hele saak. Uit die media se dekking van
die nuutste episode was daar vir die Afrikaners een duidelike bood-
skap -- die regime se veiligheidsmagte is te slim vir die Boere! Dít
is die boodskap wat aan die publiek oorgedra moet word, met die
duidelike doel om enige moontlike toekomstige opstand teen die
regime in die kiem te smoor. Op die koop toe word "burgerlike sim-
patie" met enige opstand ook die skrik op die lyf gejaag met die ver-
volging van beweerde hulpverleners aan die twee voortvlugtende
"Boeremag" lede! 
Dit is egter nie nodig om 'n geniale speurdersbrein te hê om 'n rot

te ruik in hierdie sirkus nie! Die media het oor hul voete geval om
al die sappige detail oor die veiligheidsmagte se jagtog op die twee
beweerde lede van die "Boeremag" te publiseer. Binne dae kon die
polisie in die fynste besonderhede aan die media vertel presies hoe
die twee manne geopereer het om hulle te ontduik. Waar het hulle
so vinnig al hierdie inligting gekry? En as hulle dit lank reeds gehad
het, waarom het hulle so lank geneem om die manne "vas te trek"? 
Dan kom die belangrike kwelvraag. Sommer in die eerste berigte

oor die veiligheidsmagte se "roemryke" segetog wat geëindig het
met die inhegtenisneming van die twee voortvlugtende "Boere-
mag" verdagtes, is daar gerapporteer dat die twee manne met outo-
matiese aanvalsgewere gewapen was! Hulle kon dit egter glo nie
gebruik nie, omdat hulle deur die polisiemanne verras is toe laasge-
noemde deur die dak van die woonstel waar hulle geskuil het, op
hulle toegeslaan het! Nou goed, nou het die media hul deel gedoen
om die publiek te oortuig hoe gevaarlik hierdie "Boeremag" ver-
dagtes is. Maar almal wat Naspers se koerante lees is nie ewe naïef
nie! Dié storie van die wapens is darem net te dik vir 'n daalder.
Nooit word daar 'n geloofwaardige verduideliking gegee oor waar
die "Boeremag" verdagtes die wapens sou gekry het nie. Daardie
wapens moet tog iewers in iemand se naam of op die SANW/-
SAPD se boeke geregistreer wees? Waar het hulle dit gekry? En
waar het hulle dié wapens (gewere) weggesteek toe hulle glo die
wêreld vol op motorfietse rondgerits het? Hoe het hulle van die
plaas naby Nylstroom, waar die "taakmag" van die polisie hulle glo
"amper gevang het", tot in Verwoerdburg gereis (met aanvalsge-
were en al), sonder dat hulle enige aandag getrek het? En hoe op
aarde kon hulle die "taakmag" ontglip met motorfietse, nadat hulle
so vinnig moes vlug dat hul tent nog op die kampeerplek op die
plaas gevind is? 

Vir ons wat die politiek onder die deurwinterde leierskap van 'n
man soos mnr. Jaap Marais geleer het, raak dit by die dag duideli-
ker hoe ons hierdie "Boeremag"-sage moet benader -- pasop! Hier
is 'n groot slang in die gras!

Die DA se post-Tony Leon era
SEDERT die leier van die amptelike opposisie in die ANC-par-
lement, Tony Leon, se aankondiging einde verlede jaar dat hy uit
die politiek gaan tree, het die media dié party effe op die agtergrond
geskuif. Hierdie verwikkeling kan egter binnekort groot betekenis
in die politieke landskap in Suid-Afrika kry.
Die DA het die afgelope agt jaar baie swaar op Leon gesteun om

hul openbare beeld uit te dra. Skielik is die gesig van die anti-ANC
geveg in verkiesings nie meer daar nie. Die DA se posisie in die
politiek het hulle te danke aan Leon se oënskynlik aggressiewe
opposisierol teen die ANC. Daar is egter ooglopend 'n baie groot
statuurgaping tussen Leon en al die kandidate wat hom moontlik
kan opvolg. 

Hierdie verwikkelinge gaan verseker daartoe lei dat nóg meer
Blankes -- en veral Afrikaners -- apaties raak teenoor die huidige
politieke stelsel in die land. Vir ons as Afrikanernasionaliste kan dit
net goeie nuus wees.                                                                   

ANB NUUSBRIEF

ANB NUUSBRIEFANB NUUSBRIEF
KOMMENTKOMMENTAARAAR

Posbus 293, Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.co.za

2 FEBRUARIE 2007



Die verbysterende reaksie van die Afrikanerpubliek op 'n enkele lied
deur 'n nuwe jong Afrikaanse sanger, het Suid-Afrika op hol. Die
liberale media val oor hul voete om die lied te diskrediteer of om dit
aan die sogenaamde "regse" politiek te koppel. Liberale kommenta-
tors spoeg vuur en gif en gaan hulself te buite om die sukses van die
lied te demoniseer. Intussen lag die sanger en sy vennote, waaronder
sy platemaatskappy, al die pad bank toe. Die CD waarop hierdie lied
verskyn het rekord op rekord ten opsigte van verkoopsyfers verbeter.
Die sanger Louis Pepler, met die verhoognaam "Bok van Blerk", was
'n jaar gelede nog 'n onbekende. Binne ses maande na die uitreiking
van sy CD word hy egter nou getel in die geledere van die bekende
sanger, Steve Hofmeyr, wat verkope van sy CD betref.  Teen druk-
tyd van hierdie uitgawe van die ANB se Nuusbrief, was die verkope
van Van Blerk se CD reeds op pad na die 125 000 kerf! 

Dit is redelik veilig om te verklaar dat meer as 80 persent van die
verkope van hierdie CD gedryf is deur Afrikaners se behoefte om na
die lied "De la Rey" op die CD te luister. Dit is ernstig te betwyfel of
Bok van Blerk se persoon of sy talent as sanger as sodanig 'n groot
invloed op die verkope van sy CD het. Dit gaan oor dié lied, "De la
Rey", en oor die hele histerie wat daaromheen ontstaan het.
Om te probeer om perspektief op die hele fenomeen rondom hier-

die lied te kry, sal die saak rondom vier fasette ontleed moet word.
Eerstens moet die lied van die sanger geskei word. Dan moet daar
gekyk word na die persoon en geskiedenis van generaal Koos de la
Rey. Derdens sal die versugting na 'n Afrikanerleier, wat een van die
mees prominente onderwerpe uit hierdie sage is, bespreek moet
word. En ten laaste moet die byna verbasende tekens van 'n ontlui-
kende nasionalisme onder Afrikaners rondom hierdie fenomeen
ontleed word.

Die lied en die sanger
Soos reeds gemeld is "Bok van Blerk", die sanger wat die lied "De
la Rey" bekendgemaak het, nie 'n man wat eintlik enige indruk op
die musiekindustrie in Suid-Afrika sou kon maak as hy van dié lied
geskei sou word nie. Daar is dertien snitte op sy beroemde debuut
CD. Net drie van dié snitte -- waarby "De la Rey" ingesluit word --
het enigsins iets om die lyf. Daar is nog 'n snit waarmee hy 'n pro-
Afrikaanse standpunt in die taaldebat probeer maak. Dan is daar nog
'n ander lied waarmee hy 'n bietjie nostalgie oor die "goeie ou dae"
by sy Afrikaanse gehoor probeer opwek. 
Die res van die musiek, en veral die  lirieke, op hierdie CD is werk-

lik in 'n klas wat nie anders as swak of selfs platvloers bestempel kan
word nie. Dit herinner sterk aan die substandaard tipe partytjie-
musiek wat die afgelope jare in reekse met name soos "langarm
sokkie treffers" of selfs die meer banale "boudestamp-treffers" ver-
koop word. Die inhoud van hierdie musiek het werklik net een doel.
Dit is om as aanhitsing te dien vir mense wat hul tyd met ligsinnige
praatjies, aangevuur deur oordadige alkoholgebruik, langs 'n braai-
vleisvuur wil deurbring. 

Uit media onderhoude met die sanger "Bok van Blerk" kan daar
ook geen twyfel wees dat dié jongman inderdaad nog in 'n baie
ligsinnige fase van sy lewe is nie. Hy is nog op die stadium in sy
lewe waar sekere jongmense blykbaar dink dat dit 'n prestasie is om
alkohol te misbruik en op lighartige wyse in die openbaar oor die

teenoorgestelde geslag te fantaseer.  Daar kan seker nie twyfel wees
dat hierdie tipe gees wel by 'n groot aantal jong Afrikaners aanklank
sal vind nie.  Wat wel verrassend is, is die feit dat dit egter die lied
"De la Rey" is wat skynbaar op groot skaal jong Afrikaners se volks-
gevoel aanspreek! 
As die samestelling van  die lied, "De la Rey", suiwer uit die oog-

punt van die estetiese waarde en uit 'n musiekoogpunt ontleed word,
kan dit seker nie betwyfel word dat dié lied ook nie eintlik met die
werk van 'n geniale kunstenaar verwar sal word nie. Die melodie is
eintlik baie eenvoudig. Tog is dit een van daardie soort melodieë wat
in enigiemand se kop vassteek, sodat jy dit ure nadat jy dit gehoor
het, steeds onbewustelik in jou gedagtes sal neurie. Inderwaarheid is
die melodie dus geskep op 'n baie ou resep wat kommersiële sukses
sal waarborg. Daarby het die skeppers van die lied gebruik gemaak
van eenvoudige woorde, 'n eenvoudige boodskap en 'n oormaat van
rymelary, om die meesleurende melodie te komplimenteer. Dus, die
samestelling van die lied is gedoen op 'n baie ou resep om 'n "treffer"
by die massas te skep. Tog is dit eerder die inhoud en betekenis van
die woorde van “De la Rey” wat die vyande van hierdie lied so
histeries laat skree en raas.

Op die oog af, en soos die skeppers van die lied aanhoudend be-
weer, is daar geen politieke boodskap in die lied nie. As die woorde
van die lied bestudeer word, kan daar met die skrywers saamgestem
word dat dit bloot 'n huldeblyk aan generaal De la Rey as boereheld
in die Tweede Vryheidsoorlog  is.
Tog bevat die lied woorde en frases wat ook anders beoordeel kan

word. Soos een kommentator dit gestel het, dié lied was vir die
gefrustreerde en onderdrukte Afrikaners van vandag soos saad wat
op vrugbare aarde geval het! Eerstens is daar die herhalende eerste
sin van die koorgedeelte: "De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere
kom lei..." Inderdaad 'n resep om Afrikaners nostalgies te maak,
want leierskap is die een ding wat tans vir die Afrikaner ‘n versug-
ting is. Later meer hieroor.
Groot gedeeltes van die res van die lied kan deur Afrikaners ook in

verband gebring word met ons huidige situasie. Die ontbering van
oorlog en die onreg van die Engelse konsentrasiekampe, soos be-
skryf in die lied, kan inderdaad vir die Afrikaners van vandag 'n
emosionele snaar raakslaan, juis omdat die ontberings van onder-
drukking en misdaad in hierdie huidige ANC-bestel soveel raak-
punte daarmee het. 

Ten laaste kan daar geen twyfel wees dat die enkele sin in die
tweedelaaste vers van die lied as 'n definitiewe nasionalistiese bood-
skap vir Afrikaners in ons tyd kan wees nie. Dié sin lees soos volg:
"...en die Kakies se murg loop oor 'n nasie wat weer op sal staan..."
Hierdie aspek sal ook later breedvoeriger behandel word. 

Generaal Koos de la Rey
Dit is ironies dat die naam van generaal Koos de la Rey in hierdie lied
gebruik is. Dit lyk of dit gedoen is omdat die woord "De la Rey"
lekker by die res van die teks ingepas het en rym met die woord "lei".

Daar word oor en weer beskuldigings in die media rondgeslinger
deur die kommuniste en liberaliste dat die "De la Rey"-lied politieke
bymotiewe het en veral dat dit Afrikanernasionalisme moet aanblaas. 
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DIE "DE LA REY"-FENOMEEN BEWYS DAAR
ÍS HOOP VIR AFRIKANERNASIONALISME

DIE laaste paar maande, sedert die einde van 2006, het daar in Suid-Afrika 'n byna ongelooflike
fenomeen ontwikkel rondom 'n enkele Afrikaanse lied. Hierdie lied, wat gesing word deur 'n
populêre sanger, wat 'n jaar gelede nog totaal onbekend was, het meer as net die Afrikanervolk
se verbeelding aangegryp. Dit het 'n nasionale histerie veroorsaak, veral weens die duidelike
tekens van ontwakende nasionalisme wat dit onder Afrikaners uitgewys het. KOOS VENTER
neem die saak in oënskou.
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Generaal Koos de la Rey is egter beslis nie die beste persoon waar-
aan 'n pro-nasionalistiese veldtog gekoppel kan word nie. De la Rey
was 'n briljante Boeregeneraal. As militaris was hy in 'n klas van sy
eie. Hy het vroeg in sy lewe, lank voor hy beroemd geword het,
reeds ondervinding van die krygskuns opgedoen in botsings met
Swart stamme in die ZAR. Later was hy ook betrokke by die Eerste
Vryheidsoorlog (1880-1881), waarna hy as kommandant vir Lichten-
burg aangestel is. Hy word algemeen beskou as die eerste militêre
leier wat die taktiek van loopgrawe in Suid-Afrika gebruik het ty-
dens die Slag van Magersfontein. En hy het in die Tweede Vryheids-
oorlog nie 'n enkele veldslag verloor nie!
Verder het De la Rey se eerbare en opregte persoonlikheid van hom

'n baie geliefde leier vir sy burgers gemaak. Hy was 'n diep Christen,
wat selfs sy vyande in die oorlog met medemenslikheid en volgens
sy Christelike oortuigings behandel het. Sy behandeling van die ge-
wonde lord Methuen, sy Engelse opponent by die slag van Twee-
bos, is alom bekend. Hy het Methuen vrygelaat in 'n humanitêre ge-
baar, sodat dié Engelse offisier lewensbelangrike mediese behande-
ling by die Engelse mediese korps kon kry. Só het hy waarskynlik
Methuen se lewe gered.  
Suiwer uit 'n politieke oogpunt, was generaal Koos de la Rey egter

beslis nie die grootste heldefiguur vir Afrikanernasionaliste nie.  De
la Rey was 'n politieke opponent van pres. Paul Kruger. Hy was 'n
ondersteuner van generaal Piet Joubert voor die oorlog, terwyl hy
ook as die ZAR se kommissaris vir die Swart stamme in die Wes-
Transvaal opgetree het. Saam met Joubert wou hy voor die oorlog
eerder probeer om 'n kompromie met die Engelse aan te gaan. Hy
was teen die oorlog gekant en het selfs onder sekere voorwaardes
stemreg vir sekere uitlanders bepleit. Na die oorlog het De la Rey 'n
politieke ondersteuner van genls. Louis Botha en Jan Smuts geword.
Hy het hul pogings om die Afrikaner met die Engelse te versoen,
gesteun. Hy het 'n senator in die Unie van Suid-Afrika geword. 

Oor De la Rey se politieke denke en standpunte in die laaste dae
van sy lewe is daar baie teenstrydige bronne. Sommige bronne sê
reguit dat hy sy rug op Botha en Smuts gedraai het oor hul beleid
om namens Engeland teen die Duitsers in Suidwes-Afrika te veg.
Hierdie bronne wil dit hê dat De la Rey saam met genl. Christiaan
Beyers op pad was na genl. Kemp in Potchefstroom, waar De la Rey
die rebelle teen die Botha-regering sou toespreek. Ander bronne
beweer weer dat De la Rey en Beyers na 'n onbekende bestemming
op pad was en dat De la Rey nooit die rebelle sou steun nie. Hoe ook
al, die feit bly staan dat De la Rey nooit sy bestemming gehaal het
nie en dat hy deur 'n polisieman van die Botha-regering by 'n pad-
blokkade doodgeskiet is. Dié padblokkade is glo deur die polisie
opgestel om 'n berugte misdaadbende vas te trek. Toe De la Rey en
Beyers se voertuig die padblokkade verontagsaam, is daar op hulle
geskiet en De la Rey is noodlottig gewond.

Of generaal Koos de la Rey as 'n groot Afrikanernasionalis in die
konteks van ons geskiedenis beskou kan word, is te betwyfel. Afrika-
nernasionaliste het groot waardering en bewondering vir sy presta-
sies as Boeregeneraal in die Tweede Vryheidsoorlog. Maar onge-
lukkig het De la Rey homself buite die goue draad van Afrikaner-
nasionalisme geplaas. Hierdie goue draad in ons geskiedenis loop
van die Voortrekkers deur tot by Jaap Marais. Vaandeldraers van die
gees van Afrikanernasionalisme langs hierdie goue draad is egter
manne soos Paul Kruger, genl JBM Hertzog, dr. DF Malan, adv. JG
Strijdom en dr. HF Verwoerd.  Ongelukkig het genl. De la Rey hom-
self uit eie keuse tweemaal in belangrike eras in ons geskiedenis
in die opposisiegeledere van manne soos pres. Paul Kruger en
genl. JBM Hertzog bevind. 
Dit moet egter beklemtoon word dat De la Rey nooit as 'n verraaier

van sy volk verdink kan word, soos wat dit ongelukkig wel die geval
is by sommige van sy politieke bondgenote soos Botha en Smuts
nie. Met inagneming van sy agtergrond, sy persoonlikheid en sy
lewens- en wêreldbeskouing kan De la Rey miskien eerder beskou

word as 'n man wat polities naïef was. Dit is dus inderdaad ironies
dat dit juis die naam van generaal Koos de la Rey is wat nou gekop-
pel word aan 'n lied wat so 'n groot politieke storm onder Afrikaners
laat losbars het, 93 jaar na sy dood. 

Leierskap
Een van die onderwerpe wat rondom die gesprek oor die "De la
Rey"-fenomeen sterk na vore getree het, is dat dit die Afrikaner se
versugting na 'n leier in hierdie tyd geïdentifiseer het.
Soos voorheen genoem, kry die woorde "De la Rey, De la Rey, sal

jy die Boere kom lei", wat in die koorgedeelte voorkom, 'n nostal-
giese betekenis vir baie Afrikaners van vandag. Dit is sekerlik ver-
spot om, soos sommige kommentators maak, die sielkundige effek
van hierdie woorde te wil afmaak met die insinuasie dat Afrikaners
verlang na 'n leier wat byna 100 jaar al dood is. Die Afrikaner van
vandag se emosionele reaksie op hierdie woorde gaan eerder oor hul
versugting na eerlike, opregte en betroubare leierskap uit eie gele-
dere. Dit het eerstens te doen met die verwerping van enige vreemde
leierskap wat oor hul aangestel is. Daarnaas het dit ook te doen met
die behoefte na 'n leier wat hulle kan vertrou. Indirek beteken dit dus
ook die verwerping en veragting van leiers uit eie geledere wat hulle
skuldig gemaak het aan verraad en die uiteindelike uitlewering van
die Afrikaner. 
Terloops, was daar al ooit in die geskiedenis 'n "Afrikanerleier" wat

met meer minagting regdeur die politieke spektrum beoordeel is, as
Martiens van Schalkwyk, die man wat uiteindelik die verraderlike
NP van Vorster, Botha en De Klerk opgedoek het? Die feit dat die
kommuniste hom met 'n ministerspos beloon het, terwyl hy onder
sy eie volk én deur ander politieke opponente verag en bespot word,
spreek boekdele vir die stand van die politiek in ons samelewing.
Daar kan geen twyfel wees dat die gemiddelde Afrikaner nog lank

nie gereed is om aan die kommunis en liberalis se wense te voldoen
om 'n vreemdeling as sy leier te aanvaar nie. Terwyl die media
steeds hier en daar 'n flou poging aanwend om 'n saak te wil uitmaak
vir "versoening" in Suid-Afrika, word die vyandskap tussen rasse en
volke byna daagliks groter. 'n Groot faktor hierin is die ANC/SAKP
regime se oënskynlike totale onvermoë om landsake suksesvol te
bestuur. Voeg hierby die arrogansie van die Afrikaan, soos dit al
dekades regoor die Afrika-kontinent gesien is in die vernietiging van
beskaafde strukture en ordes, en dan hoef daar nie ver gesoek te
word vir 'n rede vir die Afrikaner se versugting na leierskap waarop
hy trots kan wees nie.

Baie Afrikaners het wel die afgelope agt jaar hul tradisionele ves-
ting in die Nasionale Party verlaat en vir 'n Engels/Joodse party ge-
stem in algemene verkiesings. Maar dit is waar dit gebly het. Bitter-
min Afrikaners is ingetrek by die organisasie en strukture van die
DA. Met elke verkiesing het die apatie egter groter geword en het
die hoeveelheid Afrikaners wat die stelsel heeltemal verwerp het en
weggebly het van verkiesings, meer geword.

Selfs aan die sogenaamde "regterkant" van die politieke landskap
in die nuwe Suid-Afrika was daar ook geen  aanvaarbare leierskap
nie. Statistieke bewys dat die VF+ met elke verkiesing 'n bietjie ver-
der agteruitgaan. Daarby het die KP vroeg in die nuwe millenium
finaal ontbind. Intussen het die HNP aan die verbode vrug van
beginselafwyking geproe en in die proses ook sy geloofwaardigheid
verloor. Al hierdie dinge beteken dus dat daar geen ooglopende poli-
tieke leierskap is wat die Afrikanervolk se versugting sal kan beant-
woord nie.

Die vyande van Afrikanernasionalisme sit, soos altyd, ook nie stil
in hierdie nuwe situasie wat geskep is en wat deur die bohaai oor 'n
enkele lied uitgewys is nie. Daar is duidelike tekens dat kunsmatig
gefabriseerde leierskap ten alle koste aan die Afrikaner afgesmeer
wil word. Die liberale Afrikaanse media het onlangs begin erken dat
die bohaai oor die lied "De la Rey" onder andere die Afrikaner se 
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versugting na leierskap baie duidelik uitgewys het. 
By verre die grootste faktor in die Afrikaner se politieke denke van

vandag is die kwessie van misdaad. Daarom maak dit sin dat, as
daar skielik gefabriseerde leierskap aan die Afrikaner voorgehou
moet word, hierdie onderwerp deel van die spel sal wees om dié
leierskap aanvaarbaar te maak. Daarom is dit nie vreemd om te sien
hoe die Afrikaanse hoofstroom media juis misdaad gebruik om die
massas onder Afrikaners se emosies te kanaliseer en aan hulle 'n uit-
laatklep vir opgeboude frustrasie en woede te bied in hierdie ver-
band nie. Skielik word massa-veldtogte gehou oor misdaad en be-
kende persone daag by die begrafnisse van gewone misdaadslagof-
fers op, of hulle raak betrokke by openbare optrede teen misdaad. 
Een van die persone wat baie sterk figureer by hierdie soort optrede

is die sanger, Steve Hofmeyr. Daar is al reguit in Naspers se koe-
rante gespekuleer dat 'n man soos Hofmeyr enorme aanhang sal kry
as hy by die politiek betrokke sou raak. Geen woord word gesê oor
sy bevoegdheid in hierdie verband nie. Ook nie oor sy lewens- en
wêreldbeskouing nie, al is dit duidelik uit die oogpunt van 'n Afrika-
nernasionalis onaanvaarbaar. 

Dit is verder opmerklik hoe die profiel van 'n organisasie soos
Solidariteit ook in die media positief gebou word, sodat dié orga-
nisasie uiteindelik as 'n verteenwoordiger van die Afrikaner in die
nuwe bedeling aanvaar moet word. Daar is egter een gemene deler
tussen al die individue en organisasies wat in die openbaar as ver-
teenwoordigers of leiers van die Afrikanervolk voorgehou word --
hulle is almal pens en pootjies deel van die kommunistiese bestel in
Suid-Afrika wat onder die dekmantel van "demokrasie" bedryf
word! Die hele speletjie waarmee die media dus tans besig is en wat
duidelik deur ander magte agter die skerms gemanipuleer word, bly
dus 'n klug. Dis futiel, want dit het in die eerste plek nie ten doel om
van die wortel van die kwaad in Suid-Afrika -- die kommunisme,
soos bedryf deur die ANC en sy meelopers -- ontslae te raak nie. Al
die "oplossings" is 'n futiele oefening om tyd te wen vir die kom-
muniste. Die profiel van die "leiers" wat in die proses aan die Afrika-
nervolk opgedring word, is ver verwyder van die beproefde resep
van nasionalisme.     

Afrikanernasionalisme
Regdeur die hele debat wat ontstaan het rondom die lied "De la
Rey" was daar een tema wat telkens na vore gekom het in die kom-
muniste en liberaliste se histerie -- Afrikanernasionalisme. Hulle is
hiervoor skynbaar so bang, dat hulle hulself te buite gaan en histe-
ries aan die skel begin gaan. 

Lees maar gerus wat skryf mense soos Max du Preez oor hierdie
onderwerp. Ook ander joernaliste en "politieke ontleders" wat in die
media aangehaal word se onderrok van vrees en haat teen Afrika-
nernasionalisme hang so ver uit, dat dit hul vermoë om redelik en
eerlik te wees heeltemal vernietig.

Oor die omvang van die "De la Rey" fenomeen hoef daar geen
twyfel te wees nie. Dis enorm. Elke Afrikaanse publikasie uit die ge-
ledere van Naspers het al artikels, onderhoude en ontledings daaroor
gepubliseer. Op die internet is die debat selfs nog groter. Daar word
selfs elektroniese seminare oor die "De la Rey"-fenomeen gehou!
Geleerdes, filosowe, kwasi-filosowe, akademici en politici debatteer
op groot skaal saam met Jan Alleman oor die effek van hierdie lied.
Selfs die ANC se minister van Kuns en Kultuur het 'n amptelike
verklaring daaroor uitgereik! 

Na al die debat bly een saak soos 'n paal bo water staan -- hierdie
lied het meer as enigiets anders gedoen om te bewys dat die vlam van
Afrikanernasionalisme, na byna 13 jaar van Afrikaneronderdrukking
en ANC-oorheersing, steeds nie uitgeblus is nie. Ten spyte van die
grootskaalse pogings in die media en deur wetgewing om die Afrika-
ner onderdanig te maak aan die kommuniste en om hom te indoktri-
neer om die huidige korrupte bestel te aanvaar, kom één lied en ont-

bloot die hele kunsmatige empaaier wat in Suid-Afrika gebou is!
Jaap Marais het so baie gehamer op die "trompetwoorde" van na-

sionalisme, soos hy dit genoem het. Dit was woorde soos volkskap,
vaderland, vryheid en geskiedenis. Hier kom twee jong Afrikaners
met 'n trefferlied waarin al hierdie "trompetwoorde", bewustelik of
onbewustelik, aangespreek word. En in 'n paar maande het dit 'n
hele land op hol, want dit bewys dat die vlam van Afrikanernasio-
nalisme onvernietigbaar is!

Die meeste van die geskel van die kommuniste en hul liberale
handlangers gaan daaroor dat die jong Afrikaners wat hierdie lied in
kuierplekke en kroeë uit volle bors saamsing, in elk geval 'n "verlore
geslag" is. Hulle gevoel van onderdrukking is glo 'n wanpersepsie
en hul belangstelling strek in elk geval net tot drank, meisies en
sport. Duidelik word daar probeer om 'n karikatuur van die jong
Afrikaner te maak. Dit is egter maar tipies van die liberalis, die mees
onverdraagsame wese op aarde. 

Jaap Marais het altyd gesê dat nasionalisme soms vergelyk
kan word met 'n vuur wat besig is om uit te brand. Die kole van
hierdie vuur word bedek met 'n wit laag as. As die as egter afge-
blaas word, kom die laaste flou rooi kole na vore. Dan moet die
vuur versigtig eers met dun takke en daarna dikker stompe
gepak word en die kole moet weer aangeblaas word. Kort voor
lank brand 'n gesellige vuur weer wat mense uit die koue nader-
lok. Só is nasionalisme ook. Die vuur van nasionalisme kry soms
ook 'n wit laag as, wat dit laat lyk of dié vuur reeds dood is. Maar
dan gebeur daar iets wat die wind veroorsaak wat daardie laag
as afwaai. En dan is die vuur van nasionalisme gereed om weer
gepak te word om 'n al hoe groter brandende vlam te word.
"Bok van Blerk" se lied "De la Rey" was die wind wat die as-

laag van die vuur van Afrikanernasionalisme afgeblaas het. Net
toe almal dink dié vuur het vir ewig uitgebrand, toe kom daardie
rooi kole onder die wit as weer te voorskyn. As "Van Blerk" dus
sing van die "Kakies se murg" wat "loop oor 'n nasie wat weer op
sal staan" assosieer die Afrikaner van vandag daarmee, juis om-
dat hy die versugting het om deel te wees van 'n nasie wat op-
staan teen onreg en onderdrukking. Dít is vir die kommunis en
liberalis 'n yslike ramp!

Gevolgtrekking
Daar is enkele aspekte van die "De la Rey"-fenomeen wat op die
lang duur belangrik sal bly. Eerstens moet 'n mens eerlik wees in
jou ontleding. Een lied sal beslis nie 'n volk red nie. Dit is ook nie
te betwyfel dat die Afrikanervolk, en veral die jeug, deur jare van
breinspoeling, misleiding en verraad baie skade gely het as hulle
vanuit die oogpunt van Afrikanernasionalisme beoordeel moet
word nie.
Aan die ander kant het die deursnee Afrikaner se reaksie op hierdie

lied almal verras. Die lied sê baie vir die krag en mag van musiek in
enige stryd. Maar die reaksie op hierdie lied sê ook baie vir die ware
stand van die Afrikanerpsige. Alles is nog nié verlore nie. Daar ís
hoop vir die stryd van Afrikanernasionalisme. Die jeug kan hierin 'n
groot rol speel. Ons moet versigtig wees om saam met die stroom die
Afrikanerjeug van vandag summier te wil oordeel of afskryf. Baie
van hulle is ook maar slagoffers van hul eie omstandighede. 
Wat staan ons te doen? Die ANB staan met 'n rein gewete --polities

onbevlek -- voor die volk. As organisasie, en nie noodwendig as in-
dividue nie, het ons die verantwoordelikheid om leierskap aan die
suiwer stryd van Afrikanernasionalisme te bied. As daar dus een
organisasie is wat die reg en die plig het om op hierdie nuwe situasie
voort te bou, dan is dit die ANB! Ons is klein in getalle, maar met
harde werk en innoverende denke kan ons uiteindelik ons plig teen-
oor ons voor- en nageslag as Afrikanernasionaliste nakom. Ons kan
begin deur die geleenthede te skep vir die volk om rondom ons
geskiedenis, geskiedkundige dae en heldefigure bymekaar te kom
en mekaar te versterk in ons stryd.                                                
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Definisie
Hoeveel van ons kan, as ons daarmee konfronteer word, die term
Afrikanernasionalisme definieer?  Ons is in die bevoorregte posisie
dat daar al baie oor die onderwerp geskryf is deur groot nasionaliste
wat ons voorafgegaan het. 
HAT (Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal) se verklaring vir

nasionalisme is kort en bondig: ‘n liefde vir die eie volk of nasie. As
mens die Afrikaner byvoeg by nasionalisme, dan is dit net --‘n liefde
vir die eie volk.
Vrylik vertaal uit die Encyclopedia Americana kry mens 'n dieper

en indringender definisie: "Nasionalisme is ‘n gedagterigting van
persone met ‘n homogene kultuur, wat saam bly in ‘n hegte assosia-
sie in ‘n gegewe gebied en wat glo in ‘n spesifieke lewenswyse en ‘n
gemeenskaplike bestemming.  Sulke mense het ‘n sterk gevoel van
samehorigheid en lojaliteit tot die groep en het 'n behoefte om by te
dra tot die groep se welstand."

Dit is duidelik dat nasionalisme gaan oor die werklikheid van
volkeverskeidenheid, waarsonder daar geen sprake van nasiona-
lisme kan wees nie.  Die volkeverskeidenheid is op sy beurt, deel
van die skeppingsorde wat deur ons Hemelse Vader tot stand ge-
bring is.  Dus kan nasionalisme nie 'n ideologie (idee) wees soos ons
vyande dit probeer afmaak nie.
Mnr. Jaap Marais het in sy toespraak aan die jeug op 21 September

1996 gesê: "Die jongmense van vandag staan op die drumpel van
‘n nuwe Afrikaans nasionale beweging, wat na die herwinning van
ons vryheid moet lei." Hy het verder gesê, dat nasionalisme die
ongeskrewe kontrak is tussen die wat dood is, die wat leef en die vir
wie die lewe wag.

Vyande van nasionalisme
Kommunisme is die teenpool of vyand van nasionalisme, omdat
kommunisme die grense tussen volke uitwis. Kommunisme is be-
hep met die idee van een beskawing, een ras en die uitdelging van
kultuurverskille en is saam met die liberalisme baseer op die ideo-
logie van gelykmaking, wat in stryd is met die Godgeskape verskille
tussen mense.  Nasionalisme in teenstelling met kommunisme, is
die versperring tot rasse-verbastering en die vernietiging van volks-
identiteite.

Nasionalisme het ook nog die politieke imperialis as vyand.  Dié
wat met wapengeweld volke se vryheid ontneem en volksmoord
pleeg, onder die vaandel van "menseregte" wat ten doel het om
alleen individuele regte te erken en groepsregte te misken. Vandag
is Amerika die voorste imperialis. Deur menseregte word ‘n belet-
sel geplaas op ‘n volk se reg om georganiseerd vir sy belange as ‘n
politieke groep te stry.
Grense van ras en volk en kultuur en taal, is verder ‘n versperring

na groter beweeglikheid van kapitaal en arbeid en goedere wat ‘n
beperking plaas op die winste en finansiële houvas van die imperia-
liste op die samelewing. Ons vind dus dat die imperialis hom eerder
skaar by die kommunis of liberalis.

Die geskiedenis het ons egter geleer dat nasionalisme bestand is
teen al hierdie vyande. Die verbrokkeling van die voormalige
Sowjet Unie is die beste voorbeeld daarvan.  Dr. DF Malan het ge-
sê, jy kan nasionalisme net so min terugdwing as wat jy die hoog-
gety van die see met ‘n besem kan terugdwing. Huidig demonstreer
die “De la Rey”-liriek dit duidelik.

Hieronder volg 'n 'verkorte verwerking' van die uiteensetting van
Afrikanernasionalisme, soos mnr. Jaap Marais dit in sy toespraak
van 21 September 1996 verwoord het.

Die oorsprong van nasionalisme
Nasionalisme ontspring aan drie dinge:

Die grondgebied waarin ‘n groep mense van eenderse of ver-
wante afkoms min of meer afgesonder is.  Oorloë gaan meestal oor
volke se vaderlandsbegrensing.

Die geskiedenis wat so ‘n groep deel en waaruit hulle inspirasie
kry uit die gemeenskaplike ervaring en lesse van die verlede. Die
Afrikanervolk het al twee maal sy vryheid verloor, maar dit ook twee
maal deur heroïese stryd herwin.  Eers by Amajuba in 1881 deur die
loop van die geweer en in 1948 deur die kruisie op die stembrief.

Die kultuur wat ontstaan uit ‘n stel gewoontes en sedes, ge-
bruike, tradisies en sentimente wat ontspring uit die gemeenskap-
likheid van die nasionaliste.  Hulle vertolk die lewe met hul taal en
maak hulself hierdeur kenbaar aan andere.
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ONS beweging se naam, Afrikaner Nasionalistiese Beweging, sê eintlik presies waaroor dit vir
ons gaan -- nasionalisme! Die doelstellings van die ANB is baie duidelik. Ons taak is om Christelike
Afrikanernasionalisme aan te wakker by ons mede volksgenote.  Ons is oortuig dat dít die weg is
waarlangs ons die Afrikanervolk weer in ‘n posisie kan plaas, waar ons vyande met ons volk
rekening sal moet hou.  Dit is alom bekend dat nasionalisme ‘n mag is om mee rekening te hou.

Jaap Marais, die grootste Afrikanernasionalis van sy
tyd -- hierdie bespreking oor die aard van nasionalisme

is ‘n opsomming van ‘n toespraak wat hy in 1996
gelewer het. As daar iemand was wat in staat was om

nasionalisme te definieer, dan was dit hy.



Beginsels van nasionalisme
Die drie belangrikste beginsels van nasionalisme is:
1. Identiteit wat nou verweef is met die kultuur en taal, die aard en
kenmerke wat ‘n volk verwerf en ontwikkel het. Trou aan die begin-
sel van identiteit is ‘n onderskeidende kenmerk van nasionalisme.
2. Kontinuïteit wat nou verweef is met ‘n volk se verlede wat die
hede bepaal en ‘n toekoms wat weer die verlengstuk van die hede
is. Daar is al gesê dat die  mens se reg op kontinuïteit die enigste
basiese mensereg is.  Die veiligheid van die individu is opgesluit in
die saamgevoegdheid van volksgenote, en die volk se voortbestaan
is afhanklik van die samehorigheid van die individue.
3. Vryheid lewe vanuit integriteit en waarheid; en integriteit is self-
standigheid, selfrespek en selfvertroue en die wil tot selfbeskikking.
Selfbehoud, selfrespek en selfbetuiging is die essensie van vryheid
maar tegelyk is dit ook die oproep van nasionalisme tot selfverwe-
senliking in die nastrewing van ‘n bestemming.

Die oproep van nasionalisme
Selfbehoud wat vandag in liberale kringe, ‘n stigma het.  Hulle

sê, ja, vir voortbestaan, maar beweer dat selfbehoud nie in terme van
die Christendom of godsdiens, voorrang mag geniet nie. Selfbe-
houd is egter die voorwaarde vir die voortbestaan van enige gods-
diens of volk. Die reg op selfverweer en die reg op selfbehoud is
primêr.  ‘n Volk kan nie sê dat hy lewe volgens ‘n Godsplan en glo
aan sy bestemming, as hy nie sorg dat hy behoue bly nie.

Selfrespek. Geen volk en geen mens kan werklik moreel lewe as
hy nie selfrespek en trots het nie. Selfrespek beroep hom op ‘n volk
se waardes en geskiedenis en op die plek wat ‘n volk naas ander
volke beklee.

Selfbetuiging. Dit is die lewenswyse en lewensbeskouing waar-
deur ‘n volk hom onderskei van andere; die uitleef van sy eienaar-
dighede en die gehoorsaamheid aan die innerlike dwang om trou
aan homself te wees.  

Waardes van nasionalisme
Die gesag, gesin, godsdiens en geskiedenis, die vier G's soos mnr.
Jaap Marais daarna verwys het, is die vier waardes wat nasionalisme
onderskei van ander politieke filosofieë en ideologieë.

Gesag in die sin van die tradisies, die konvensies, die voorskrifte,
die voordele wat ingebou is in ‘n geordende samelewing, en
waardeur die verhouding tussen mense bepaal word.

Die gesin is die volmaakte voorbeeld van ongelykheid; onge-
lykheid in voorkoms; ongelykheid tussen man en vrou: en onge-
lykheid tussen ouer en kind; ongelykheid van verantwoordelikheid
en gesag. Die erkenning van ongelykheid as ‘n onveranderlike
lewensbeginsel en die geldigheid van ‘n hiërargiese orde in mens-
like verhoudings is ‘n hoë waarde van die nasionalisme.

Godsdiens. ‘n Volk lewe in geloof en sterf as die geloof sterf. Vir
nasionalisme is geloof bowe-al ‘n geloof aan bestemming waarna
graadsgewys beweeg word deur inspanning, toewyding en opoffer-
ing. Die lyn van nasionalisme is ‘n vertikale lyn -- bo na God , en
binne na die wesenskern van die volk.

Die geskiedenis vir die nasionalis is die saga van die volk se
heldedom waardeur ‘n voorbeeld en standaarde gestel word wat die
steunpunte bied in krisistye en inspirasie gee vir die uitdagings van
elke geslag.

Die liberale waardes van vryheid, gelykheid, broederskap en ver-
andering staan teenoor hierdie vier waardes van nasionalisme.

Aksente van nasionalisme
Verinniging, verdieping, veredeling en versterking is vier aksente van
nasionalisme wat staan teenoor aanpassing, verandering en hervor-
ming van die liberalis.

Deur hom al dieper te verbind aan sy waardes, sy herkoms en die
geloof aan sy bestemming, ontwikkel ‘n volk ‘n kragsentrum in hom-
self wat groter is as die totaal van die getalle van so ‘n sentrum.  In
teenstelling met die hegte bande wat deur hierdie aksente vestig,
beweeg die liberalis bo-oor die grense van ras en kultuur en gods-
diens, los van die bande van herkoms en begrensde identiteit.

Verhouding van nasionalisme

Die nasionalis het voorkeur vir sy eie en geen volk en geen
mens hoef daarvoor om verskoning te vra of ‘n verduideliking te
gee nie.  ‘n Mens het die reg om voorkeur vir sy eie te hê, of dit sy
taal, of godsdiens, of land of volk, of ras is, bloot omdat dit sy eie
is.  Dit is gewortel in die wet van genetiese pre-seleksie; soort soek
soort -- dit vorm na alles die grondslag van natuurlike verskeiden-
heid. Nasio-nalisme rus absoluut op ‘n volk se reg op voorkeur vir
sy eie.

Begrensing is die voorwaarde vir afsondering, hetsy fisiek, hetsy
geestelik of kultureel.  Om die grense van ‘n volk se identiteit te be-
skerm is ‘n daad van selfverweer uit selfbehoud.

Diskriminasie is een van die woorde wat deur ons vyande onder
verdenking gebring word. Voorkeur vir jou eie en diskriminasie
gaan egter hand aan hand. Elke mens in die wêreld diskrimineer
daagliks tussen goed en kwaad en tussen mooi en lelik. Daar word
gediskrimineer ten gunste van wat as aanvaarbaar beskou word.
Elke voorkeur wat gemaak word diskrimineer teen ‘n ander. As ‘n
volk nie diskrimineer ten gunste van sy eie godsdiens, sy eie taal, sy
eie kultuur, sy eie land nie, sal so ‘n volk uiteindelik verdwyn.

Dr. Tobie Muller oor nasionalisme
Dr. Tobie Muller het al vroeg in die vorige eeu gestalte gegee aan
die konsep van nasionalisme. 
Voor die stigting van die Nasionale Party het Dr. Tobie Muller Die

Geloofsbelydenis van die Nasionalis die lig laat sien.  Hierin het hy
waarhede kwytgeraak wat vandag nog geld.  Hy sê: "Onontbeerlik
vir die opbou van ‘n bewuste individu is sowel kontinuïteit as die
herinnering aan die lewensloop. Net so gaan dit met ‘n nasie.
Sonder ‘n sekere mate van kontinuïteit in handelswyses en gewoon-
tes ens. van geslag tot geslag val so ‘n groep mense lig uitmekaar in
aparte klompies.  Daarom vind ons dikwels dat Afrikaners wat
geheel en al breek met die tradisies van hulle voorvaders, alle aan-
raking met hulle volk verloor en nie meer die minste gevoel vir die
nasionalisme se belang het nie". Hy sê verder: "Ons het gesien dat
daar ook ‘n geheue moet wees om ons kontinuïteite en bestaan van
die selfbewuste indiwidue moontlik te maak". Hy bevestig ook hoe
die geheue van die volk skerp gehou moet word deur geskiedenis
onderrig aan die volk.

Muller wat ‘n doktersgraad in teologie gehad het, sê: "Godsdiens
sluit moraliteit in, daarom is dit reeds hierom ‘n godsdienstige plig
om nasionalis te wees." "Buitendien" sê hy "vir die Christen en teïs
wat glo aparte volke ontstaan, nie deur blote toeval nie, maar met
‘n sekere doel en elke nasie het‘n roeping en besondere taak om te
vervul.  Uit hierdie oogpunt beskou is papheid op nasionale gebied
‘n religieuse oortreding, dit wil sê ‘n sonde."
Hy verklaar sy verbintenis aan sy volk deur te sê: "Ek self sou my

erfenis as lid van die Afrikaanse nasie vir geen ander burgerreg in
die wêreld wil verruil nie ...As ‘n jong nasie sien ons amper ons hele
loopbaan tegemoet.  ‘n Jong volk leef vorentoe. Sy leuse is hoop; ge-
duld en moed sy wagwoorde; ‘n jeugdige entoesiasme sy dryfveer;
en sy ywer is nog ongekoel deur die ontnugtering van mislukking ...
Laat Jong Suid-Afrika sy nasionale geloofsbelydenis onderteken,
nie met sy naam, maar met sy lewe en dan het ons niks te vrees vir
die toekoms nie."                                                                        
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.
 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Tonie Meiring (Addisionele lid) -  Tel (072) 057 3470

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, 

Ferndale, 
2160

e-pos:  brintek@hixnet.co.za

DONASIES
Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB se
bankrekening.

Eerste Nasionale Bank 
Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Brandwagtak Bloemfontein  
(Takkode 23 05 34)

Ons boodskap aan die Afrikanervolk moet steeds wees dat ons nie
mag berus in die onreg van ons verowering nie, het mnr. Grobler
gesê. Daarom moet daar teruggekyk word na die geskiedenis,
waarin ons volk reeds tweemaal ons vryheid herwin het, nadat ons
verower was. Ons het 'n roeping om te vervul, want ons het 'n nage-
slag om aan verantwoording te doen. 

Om hierdie oproep te beklemtoon, het mnr. Grobler sy toespraak
afgesluit deur die bekende gedig, deur Lourens Taljard, "Waarheen
Blank Suid-Afrika?" aan te haal:

Waarheen Blank Suid-Afrika?
Elke nuwe dag van môre

sal soos gister kom en gaan.
Maar ons dade goed of euwel,

bly vir nageslagte staan.
As ons lewenswa gekom het

by die uitspan op die pad,
sal ons nageslag dan trots wees

om die tou by ons te vat?
Sal ons weet dat ons getrou was

in die uitvoer van ons plig?
Of sal hul wat ons moet opvolg

hulle vinger op ons rig?
Sal hul stemme, vol van sorge

hierdie wanhoopsvraag moet vra:
"Waar is nou ons trotse erfenis?

WAAR IS BLANK SUID-AFRIKA?"

ANB se Hoofbestuur beklemtoon weer
die krag van Nasionalisme (vervolg)
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HULDEBLYK:
Daniël Francois Johannes Mentz

Dit is met leedwese dat die ANB verneem het van die afsterwe van
een van sy geliefde beskermhere, oom Daantjie Mentz van Petrus-
burg, op 1 Desember 2006, in die ouderdom van 89 jaar. 'n Nederige
en Godvresende man was hy.  In lyn met sy nederige leefwyse, was
hy dan ook volgens sy prokureur, 'n mildelike anonieme skenker vir
die saak van Afrikanernasionalisme.  Die stigting van die ANB op
6 November 2004, wat hy op 'n hoë ouderdom bygewoon het, was
vir hom 'n heuglike dag. Geen opoffering vir sy volk was vir hom
te groot nie.

Hy was by uitstek 'n afrigter van Walliese ponies en saalperde.
Daar was niemand in die saalperdbedryf wat nie die hoogste agting
vir oom Daantjie gehad het nie.  Ons haal graag 'n gedeelte aan van
die huldeblyk van mnr. Jakes Jacobs van Petrusburg: 
"Ek het oom Danie leer ken as die oom wat tooms maak, want elke

jong plaasseun wat 'n perd het, vind gou uit waar hy 'n toom of tuig
vir sy perd kan kry.  Ek was verstom om te sien wat oom Danie uit
leer met sy hande kan doen. Pragtig gestikte perd- en beeshalters
het oral gehang en ook tuie vir saalperde en ponies.
Oom Danie was al in die tagtig toe 'n persoon hom gekry het waar

hy besig was om rieme te brei. Hy het al in die rondte gestap.  Hy
vertel toe dat hy sy tree getel het en daarvolgens moet hy al by
Beaufort-Wes wees (500km ver). ...
Ons mis hom by die kerk. Sy plek was nooit leeg nie, of dit gereën

het of baie koud was.  Hy het tannie Nellie in haar rolstoel kerk toe
gestoot (tot met haar afsterwe) en later het jy maar net gesien oom
Danie kom saam met tannie Hester aangestap. 'n Ware Christen
was hy.  Oom Danie was 'n persoon waarop sy kinders baie trots
kan wees. Van sy soort is op hierdie aarde yl gesaai."
Oom Daantjie se afsterwe, laat 'n groot leemte in Afrikanergeledere

en veral vir die van ons wat hom persoonlik geken het.              

AFRIKANERNASIONALISME
EN SPORT - BOK VAN

BLERK EN "DE LA REY"
Nasionalisme behels diepsinnige en blywende lewenswaardes.
Georganiseerde sport, waaraan slegs 'n relatiewe klein groepie
Afrikaners deelneem, veroorsaak slegs momentele opgewonden-
heid, maar is inherent ligsinnig en van verbygaande aard. Sedert
die Romeinse tyd is sport gebruik om mense se gedagtes te
vervreem van diepsinnige denke en waardes. Só is die Afrika-
ners in 1969 deur twee Maori's in 'n rugbyspan, van hul nasio-
nalistiese platvorm gestoot. Vandag word die Afrikaners uit
sportspanne geweer en steeds bestempel as "boepens, rugby,
bier en braaivleis, breindood boere". Van Blerk het onwetend, op
dieselfde CD, nasionalisme en kommunisme (gemengde sport)
teenoor mekaar gestel. Die liriek oor Habana as rugbyheld, kan
nie die verbeelding aangryp soos "De la Rey" nie. Die rede is dat
kenmerke van nasionalisme, in die "De la Rey"-liriek opgesluit
lê -- geskiedenis, ras homogeniteit en gemeenskaplike vyand. 
Een swaeltjie maak egter nie 'n somer nie, en die "De la Rey"-
liriek sal weldra sy glans verloor.  Christelike Afrikanernasio-
nalisme moet voortdurend gevoed word en verg offers. Is ons
volk in 2007 bereid om op hierdie gevoel van trots, selfrespek
en selfbehoud voort te bou? Is ons bereid om weer die leisels te
vat, soos Verwoerd en Jaap Marais ons geleer het? Dan sal ons
moet besef dat gemengde sport, nasionalisme vernietig. Só ook
alle flikflooiery met Afrikaners wat deel vorm en erkenning en
hulp verleen aan die ANC/SAKP/Cosatu regering. Dit sluit in,
dié in die DA, Vryheidsfront Plus, die Louis Luyte, die Roodts,
akademici, radio- en televisie omroepers, Agri-SA, Solidariteit,
Afriforum en dies meer.                                                       


