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DIE DAGLIG0 JE...ltAL,
1929 - 1954
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Ons staan in die jaar
sedert

Paul Kruger oorlede

1929.
is.

is ook 1:laar dat teen 1929 die
Na die ooste-

donker van die nag besig was om verby te gaan.
kant toe het die daglig
daglig

is verby

Dit Has jare van swaarkry, van

aar dit

van lyding.

jaar

In die Lewe van ons volk '<Tas

di t 'n kwart eeu van duisternis.
droefheid,

Vyf-en-twintig

-;-

Jeldra sou dit overat

verskyn.

heldere

\lees.

Die vyf-en-t\'lintig

jaar

vanaf 1929 tot vand g toe

Tas'n

kwar-tieeu van bui t.engewone en merkuaardige aktiui tei t op vryvre'l,
alle
lui

terreine

deur die stigting

vereniginge

van die Federasie

versnipperd

en verbrokkeld.

''lYsersvereniginge,

van Afrikaanse

Kultuur-

ander Afrikaanse

,,

een Provinsie
Suid"les-Afrika

Daar was viel reeds 'n hele aantal
Daar vas kerkrade,

jongeliedevereniginge
liggame.

beperk nie,
versprei

En hulle

gelê.

en nog'n hele aanwas ook nie net tot

ning gehou of sa mgewerk nie.

en

J..:Iaardaar was geen band onder

van sy doelstellings,

ook weinig voeling,

Helpmekaartakke,

maar het oor al vier Provinsies

en dus geen eenheidsoptrede

die nastrewing

daar was onder-

daar 'vas vrouevereniginge,

Dingaansfeeskomitees,

nie,

is inge-

gebied was die Afrikanerdom teen 1929 ernstig

Afriké'.anse organisasies.

hulle

aktiwiteit

in 1929.

Op kulturele

tal

Hierdie

van ons voLks.Leve,

nie.

Die een het,

in

~ie met die ander reke-

Onder die Provinsies

en ln gees van provinsialisme

was daar

was besig om

op te kom, wat gedreig het om die fundamentele eenheid van die
Afrikanerdom te verHoes.

Daar '\-las geen liggaam \lat 'n eenheid

van stz-ewe en koordinering

van kragte

Trouens,
sasies

dat Afrikaanse

mekaar dik\<Telsonbewus teenge\'Terk het.

toestand
tot

só erg was die versnippering

kon bewerkstellig

van sake het die Afrikaner

hom ernstig

groot dade, wat die gemobiliseerde

vereis,

was hy nog nie bra in staat

nie.

organi-

In hierdie
ver-swak gevind:

geeskrag van die volk

nie.
Toe het,

•••••••••••
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Toe het, in 1929, die Federasie
eniginge gekom.

van Afrikaanse Kultuurver-

Die F.A.K. het - soos hy vandag ook nog is -

die vorm van:n federasie aangeneem.
titeit van bestaande Afrikaanse

Hy het geensins die iden-

organisasies

vernietig of selfs

eers aangetas nie, maar hy het hulle erken en het gekom om as
skakel tussen hulle te staan.
filiëer,

Hulle het by die F.A.K. geaf-

en die F.A.K. het hulle kragte opgevang, dit gekoordi-

neer en gekanaliseer,

om sodoende rigting aan die kulturele

van die Afrikaner te gee.

Die Afrikanervolk

van die F.A.K. ook ingesien;
die F.A.K. ingeskakel;

Lewe

het die betekenis

die volk het sy organisasies

onder

die volk het die F.A.K. vertrou en hom

as sy vernaamste mondstuk

op kulturele

daar \vrY''ling
tussen Afrikaanse

gebied aanvaar.

organisasies

Haar

wa s, of waar hulle

mekaar onbewus benadeel het, daar het die F .A.K. ingetree
leiding aangegee met aie één groot beginsel:

en

nie die belange

van die enkeling nie, maar die belange van die Afrikanerdom
geheel.

ten minste, 'n groot mate

Só het daar, organisatories

van eenheid gekom, en het kulturele

as

verbrokkeling

en versnip-

pering iets van die verlede gewo rd ,
Het die stigting van die F.A.K. "as die teken vir 'n groot
kragsantplooiing

van die Afrikanervolk

gegee;

en die F.A.K.

het self, in baie opsigte, die kanaal geword ,waar-Langs die krag
gelei is.

Pas ~Tee jaar na die stigting van die F.A.K. is,

deur bemiddelling
Komitee

van die F.A.K., die Sentrale Volksmonumente-

in die leue geroep.

ganisasie
algemeen

Hiermee het die Afrilcaner 'n or-

gekry wa t hom vir AfrH~aanse

volksmonumente

sou beywer , maar wa t hom vernaamlik

in die

verbind het om 'n

groot Voortrekkermonument

in die Groot Trek-eeufeesjaar

stand te bring.

Di t

deur die werk van die Sentrale Volks-

monumente-Komitee

dat die Afrikanervolk

die hoeksteenlegging

"TaS

enige jare later, met

en die Lnwyd tng van die Voortrekkermonu-

ment, tot 'n aangrypende,
nasionale

tot

en kulturele

besielende,

Landswye getuienis van

eenheid gevoer is.
Kort hierna,

.•••••••• /3

- 3 Kort hierna, in 1934, het die groot Volkskongres
band met die ontstemmende

en alles-oorheersende
Die omvang

blanke armes plaasgevind.
vraagstuk
minder

van

kanfn mens goed begryp as jy daeraan dink dat nie

En die ontstellende

het nie.

byna almal van hierdie mense

gedurf;

feit was verder dat

frikaners

aan alle kante het

Afrikaners

van blanke armes

By die groot

uas.

van 1934 is hierdie vraagstuk

Volkskongres

met ~lle erns aan-

frilw,ners hieraan saamgewerk,

en

het getoon dat hulle besef het dat hulle geHone kul-

turele belange
mekaar

vraagstuk

en erns van hierdie

as 300,000 mense tot die kategorie

behoort

in ver-

en hulle stoflike beLang e nie volkome los van

staan nie;

inteendeel,

uat daar 'n baie noue, intieme

Die Afrikanervolk

het getoon dat hy die groot

samehang

is.

uaarheid

terdeë besef het, nl. dat 'n voLk '\latin armoede kre-

peer, nie kultureel
hierdie

kan bloei en presteer

gees dat Afrikaners

die groot probleem

Dit was in

nie.

van 1934

vanaf die Volkskongres

van blanke armes aangepak het.

Dit is seker nie vreemd nie dat onniddellik

hierna die

aandag van die volk in hoë mate op die ekonomiese
gespi ts wa s ,
Volkskas

Hog in dieselfde

gevolg,

kaanse handelsbank

terrein toe-

jaar, 1934 het die stigting

van

lie eerste - en tans nog die enigste - Afrimet'n landsuye

arbeidsveld.

En 'n bietjie

later, in 1935, het UnievTinkels gevolg, nóg 'n bewys dat die
Afrikaner

die belangrikheid

van die ekonomiese

terrein beter

~

besef het en dat hy hom met beslistheid

~

by name in die

sakewêr e.Ld gaan begeef het.

Daarop het, in 1938, die onvergeetlike
toe in tere herinnering
heroise

Ossewatrek

aan die bly\lende baanbrekerswerk

Voortrekkergeslag,

die oënskynlik

tingerige

gevolg,
van 'n

kakebeen-

\'laentjies deur ons land getrek het om eindelik by In koppie
bui te Pretoria

bymekaar

Voortrekkermonument

te kom, "Taal'die hoeksteen

gelê is.

van die

Groot skares het by die vla-

feeste dwar-sdeur die land vergader,

en In indrukwekkende,
enorme skaar •••••••••••• /4

- 4 enorme skaar
van

1938

die

grootste,

treffendste
eenheid

en oortuigendste

van 'n volk nie

getuienis

groot

gedagte

nie

die

Eerste
die

Volk red homself,

in teorie

Volkskongres

ek l

Haar hiemee
Vername probleem,

en die Afrikaqnse
- Ditalles

het

die

die

T71.A.K.

gelei'ler.

Hy het

van sy optrede

in

t het;

-

roep die
stigting

van

vir

die

1944'n

geëindig

op die
het,

In

nie.

aanwes l g
voorgrond

\'1aS die Rasse-

veer die kwess i e van die verhouding

en swar-t in ons land.

gee en sy gedagtes

die

ook voortdurend

veral

~

gela

Handelsinstituut

akti'l:li tei t nog nie

wat ,,,el voorheen

en hieronder

openhartig

spore

bedrY'Tigheid.

probleem,

ti ewe bydrae

van bl~lende

van bui t eng ewona, van onge-

aandag afgeduing

wit

maar

in die t\vee j aar ná die

gekom en onverbiddelik

tussen

het nie,

die Kongres in verband met

maar vrat nou veel meer onheilspellend

'Vlas,

van

het plaasgevind,

laar tot

is;

Voorwaar In twee j aar

ewenaa rd e nasionale

dat

aanvaar

die F.A.K.

byeen,

besluit

word in die Lewe geroep.

het die

in verband met Chl1stelike

Onderwys in Bloemfontein;

moed er-taa Londerwys volg;

bedr~Tigheid

die verhewe Reddingsdaad-

in die Boland diep

Ekonomiese Instituut

'vat op die

het.

~konomiese Volkskongres

o s sewat.r

bruisende

die Hugenote-Kvlartmillenneum

F. _.K. reël In groot

en Nasionale

tvlee jaar

het nog meer kultuuraksie

'vat beg ryp.l.Lkerwys e veral

gaLewer het

onder die akt.Lewe leiding

slegs

uitgeleef
daarop

waaz-de gevolg:

'n

gebore:

volk "eldra,

die Reddingsdaadbond,

Onmiddellik

dat die

tyd van intense,

van Vader Kestell

ook in die praktyk

van die

besielende

en hLyvende resultate

die o ssewa+r ek is

uit

geword vat die

leuse

'n

gevolg het,

Regstreeks

dan toe,

demonstrasie

as so 'n magtige,

En ons vind dan ook inderdaad

Ossewatrek

tot

van die Afrikanerdom.

vreemd g evrees het

Dit sou baie

was ,

Die o ssewa tr-ek

was, vanaf di e begin van ons oeskiedenis

fundamentele

nie.

bygewoon,

het die hoeksteenlegging

Die ~.A.K.
gevoel

in hierdie

het weer~

dat die Afrikaner

hom

verb~nd rekenskap

toekoms moes formuleer.

Volkskongres

posi-

Vandaar

oor die Rassebeleid
die Afrikaner

moes

van
•.•••.•
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gaan hou het, en hierdie probleem aldus kragdadig-

lik onder die aandag van ons volk gebring het.
voorbereidende

Di t vlas hierdie

werk van die F. A.K., saam met voorbereidende

van sekere dosente aan die Uni versi tei t van Stellenbosch,
vir ons kort daarna die Suid-Afrikaanse

vlerk
Hat

Buro vir Rasseaangeleent-

hede gegee het - SABRA, soos ons hierdie liggaam vandag algemeen
ken.

Wat SABRA, vanuit sy hoofkantoor

hier in Stellenbosch,

reeds in die kort tyd van sy bestaan vir ons volk gedoen het,
sal seker nie maklik oorskat kan wo rd nie.
Dit bring ons dan by die jongste gebeure op die nasionale
en kulturele

terrein van die Afrikanerdom,

seker almal nog baie duidelike

herinneringe

Afrikaners

nagedagtenis

vas daar bymekaar.

van die voorgeslag

en dankbaarheid

kers vir ons beteken het.

geet?

'n Kwar-ti-

'n Volk het hulde aan die

gebring;

'n volk het met eerbied

En wi.e sal die grootse

Drie-Eeue-

van t"l.vee-en.!n-half
jaar later ver-

Groot voorbereidinge

het die magtige

Wie sal die

by die simbool van wa t die Voortrek-

neergekniel

Fees, die Van Riebeekfees,

het.

in 1949 ver geet?

;fil·wydingvan die Voortrekkermonument
miljoen

gebeure waarvan ons

feesvieringe

1952

is getref, en in Haart-April
in Kaapstad

plaasgevind:

Ons bou

In Nasie, was ons leuse, en Suid-'frika

en die Afrikanervolk

groter en sterker van die feesvieringe

teruggekeer.

enige dae gelede, kon die F.A.K. 'n luisterryke
kongres

in Bloemfont ein hou.

Honderde

dele van ons land was daar byeen;
nederige

dankbaarheid

in vyf-en-ti"intig jaar wedervaar

En nou,

Sil'\:lerjubileun-

afgevaardigdes

uitalle

in In gees van ootmoed

kon die Afrikaner

het

en

terugkyk op ",at hom

het.

Hiermee is ons oorsig van 'n h.'"\'larteeu
van jeugdige,

brui-

sende aktivIitei t op alle terreine van ons voLks l.ewe voltooi.
Ons het dit begin met die stigting van die F.A.K. in 1929;
ons sluit dit af met die Siluerjubileu.ll1van die F.A.K. in

1954.
Dat die Afrikaner

••••• /6
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Dat die Afrikaner
gevorder

in hierdie

tyd gevorder het, en enorm

het, ly geen t\vyfel nie.

Naar ons mag onsself nie

vandag in ydele groo thefd swaan op die skouer klop om te sê
dit is ons eie verdienste
dienste

dat die groot probleem

Afrikaners
Veeleer

Dit is bv. nie ons eie ver-

nie.

van honderde-duisende

vandag nie meer bestaan nie.

Seer seker nie.

is dit waar dat die Here, soos in Bybelse

die oë van mense In wonderwerk

brandarm

gedoen het.

Tyd, voor

Dat Hy daarbyook

van ons gebruik gemaak het, en daarby die werk van ons hande
geseën het - daarvoor
Ten slotte:

dank ons Hom.

laat die Afrikaner

nie op sy louere te rus nie.
Geskiedenis

gevaar-sku 'VTees om vandag

Laat hom op die lesse van die

Het die magtige Romeinse

let.

Ryk van die Kl~s-

sieke Oudheid dan nie ten onder gegaan toe die Romeine
teveel gerief, weelde
die glorietydperk
Portugese

aan

en rykdom E;e'voondgeraak het nie?

van die ou Portugal

nie geëindig

Het

toe die

teveel rykdom uit Indië in hulle land laat instroom
En het die son van die ou Spanje nie ~

het nie?

gaan toe die Spenjaarde
Amerikaanse

kolonies

getuig oorvloediglik
tot gerustheid

onder ge-

teveel goud en silHer uit hulle Suid-

gehaal het nie?

Ons sien die Geskiedenis

daarvan dat ekonomiese

en selfvoldaanheid

re.lvaar f maklik

1..

lei en op die duur dikI'Tels

nie tot voordeel van in volk is nie.
Haar die Geskiedenis
voor.

Die Geskiedenis

hou vir ons ook nog verdere lesse
leer ook vir ons dat dit stryd is,

soms die stryd op Lewe en dood, Hat die beste in 'n volk ui tbring.

Di t is wanneer 'n volk voor 'n uitdaging

dat hy toon wa t daa r in hom steek.
skt edskrywer

Van die moderne

Die groot Engelse

tyd, ToynbeG,

betoog oor die invloed V2n die uitdaging,
die geskiedenis

van volke opgebou.

te staan kom

het 'n uitvoerige
the challenge,

Die ou Egiptenare,

in

'n 1"1enshoef nie in alles

met hom saam te stem nie, maar hy haal tog treffende
beelde aan.

ge-

uat daagliks

voor-

teen die

wo es tyn sand moes ••••••••••• /7

-7woestyndsand moes stry

en met die wat er van die Nyl letterlik
~<.

hulle

l.nd

aan die wo es tyn moes e~

ski tterende
durige

beskauing opgebou.

stryd

het in hulle

Die Nederlrmders,

wa t 'n ge-

teen die see moes voer en hulle land letterlik
het 'n Goue Eeu

aan die ge':leld van die vlater moes ontuorstel,
in hulle

tyd 'n

geskiedenis

en intellektuele

beleef

en tot

ont 1ikkeling

vandag toe in artistieke

eeu van die voorste volke van

Europa gebly.

En die SHitserse

grond tot hulle

beskikking

volk, wat beperkte,

gehad het en letterlik

skrale

die berge

moes oo rvtn om te kan bes taan , het In modelstaa t en modelvolk
in Europa opgebou.
Langs hierdie
die Afrikaanse

voorbeelde van Toynbee kan ons gerus ook

volk plaas.

lank die uitdaging

Die ~frikaanse

volk moes jare-

van die pf.ond er s'Leue, met al die ontset-

tende gevare daarvan,

trotseer.

j arelank

stryd op Lewe en dood ge'\·likkel.

dit

in 'n verbete

Has hierdie

open het,

Die Afrikaanse

volk wat 'n sublmntinent

'vat 'n nuwe taal

aan die uêreld

volk \Tas
l'-laar

vir die beskawf.ng gegegee het,

en wat as

'n jong maar leuenskragtige

volk in die afgelope vyf-en-t

jaar

Ook ons het ons uitdaging

na vore getree het.

en ook in ons het die uitdaging

rintig

gehad;

die beste tevoorskyn laat

tree.
En vandag:

het ons nog ons uitdaging?

vaar om in gemaksug, vleelde
strydvaardigheid
selfde

te verloor?

nie,

ons daadkrag en ons

Ons moet ~ffiakdat ons nie die-

vleg as die ou Romeine, die ou Portugese

Spanjaarde opgaan nie.
waar-de s

en \velvaart

Of loop ons ge-

Eh daarvoor is daar net één voor-

ons moet besef ".lat hierdie

nl. dat ook die vooruitgang,

In uitdaging

inhou.

stryd aanbind,

ou volke nie besef het
die uelvaart

As ons ook teen hierdie

en wakker en volhardend stry,

hierdie

uitdaging

bring:

dan salons

en die ou

en die 'veelde
uitdaging

die

dan salook

die goeie in die Afrikaanse
nie net op'n skone verlede

volk na vore
terugkyk nie,

meer boweaL 'n •••••••••
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-8maar boweaL 'n nog veel

skouer' toekoms tegemoet sien.

Hag die nagedagtenis
Afrikanerhelde,

van Paul Kruger,

ons die onmisbare besieling

********************~

en van ander g:root
hiervoor

bring.

