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DIE Tan.K VaN DIE A.B. ONDER DIE
liQlDIGE TYDSm::STANDIGH$~.

Deur Prof. H.B. Thorn
(Voorsitter, U.R.).

Voorsittersrede, Bondsraad, Bloemfontein,
30 September 1958.

Geagte Broers,
Ons is vleer hier vir '.n Bondsraad byeen. Dit is !n voorreg om hier

te wees. Ons kry die geleentheid om deel te neem aan die verrigtinge van
die hoogste liggaam in ons beweg Lng , en ons kryook In aandeel aan die
uitoefening van die gesag van daardie hoogste liggaam. Ons kry hier 'n
indruk van die omvang en verteemvoordigende kar-aktiervan die A.B., asook
van die invloed van die A.B. By die Bondsraad, meer as by enige ~nder
plek of geleentheid, sien ons wat die A.B. werklik is.

Ons is ook weer hier in die vriendelike, g~svrye stad Bloemfontein
byeen. Hier in Bloemfontein kom ons elke twee jaar vir ons vernaamste
Bondsraad byeen, d.i. die Bondsraad waarop die U.R. gekies en ander be-
tekenisvolle werk gedoen wor d , In hierdie stad ver-gader ook die kongres-
se van die F A.K., en is daar al dH'lels ander belangrike kulturele byeen-
komste gehou, wa t van verrei.kende betekenis ir.die geskiedenis van ons
volk geword liet. In ons kul tuurle e is Bloemfor.tein vir ons werkLLk wat
sy naam bete!:en: 'n Fontein van blo~.

Dit is ook "n voorreg cm: die Bondsraad by te woon omdat ons hier
weer so baie ou vriende uit verskillende dele van ons land ontmoet. Dit
is goed om mekaar weer te sien en in mekaar se geselskap te verkeer; dit
is goed o~ ou kennisse te hernuwe, ~ gesellig gedagtes te wissel en in
mekaar se geselskap gelm( en besieling te vind. Ek het Ir.hooggeagte
senior Br. eenkeer met treffende, kinderlike nederigheid op 'n Bondsraad

"hoor se: "Ek weet dat ek nie 'n belar.grike bvdr'ie op die Bondsrald te
maak het nie, maar dit weet ek: dat ek verlrwikking en versterkinp in die
geselskap van my Brs. vind."

Dit is verder ook 'n voorreg am die Bond~raad by te woon - en hier
kom elc nou by my vernaamst.e punt - 0 datons ier die eleentheid kry om
as Afrikaners en as A.B -lede d:e oog oor ons ie nacionale en kulturele

2/sake ••••••



- 2 -
sake te laat gaan. Ons kry die geleentheid om te sien \:latgoed en mooi
is, maar ook om op eerlike ~~se ons hand in eie boesem te steek, om ons
eie tekortkominge ruiterlik te erken en om openhartig en opreg die no-
dige beslui te te neem. Vandaar dan dat die Eond sr-aad vir ons die aange-
wese plek is om ons oor die taak van die AoB. te besin, om dit te ont-
leed en om te kyk of ons nog besif is om daardie taak na behore te ver-
vul. Dit is ons voorreg dat ons dit hf.e r Iran doen; dit is ook ons plig
om dit te doen.

By enige or-garrl sasi.e, of hy op s tof'Lxke of op geestelike terrein
optree, is dit nodig dat hy hom van tyd tot tyd van sy taak deeglik re-
kenskap sal gee. In Organisdsie ontstaan onder gege e omstandighede~ dit
is 'n tyd van nood of dit is 'n tyd van voorspoed, dit is In ~yd van kri-
sis of dit is 'n tyd van normale, rustige voor~itgang. Die tydsonstandig-
hede sal 'n beldngrike uitwer¥ing ten aansien van die taak van so 'n or-
ganisasie ~êj of as dit die taak as sodanig nie rad~kaal beinvloed nie,
sal dit ten minste op die ITetodes van optrede ernstig inwerk. Daarom is
dit noodsaaklik dat die lede V9.n so 'n organisasie, en y uitstek die be-
stuur of dLreksLe van die organisasie, met ver-ander-ende tyds omstandt ghede

terdeë sal rekent ng hou, en dat hulle, indien nodig, in die lig daar-van

hulle taak sal herformuleer of hulle metodes sal wysig.
Dat dit ook in die .B. nodig is, sal se'er niemand van ons betvzyfel

nie. Sedert die krisisdae van byna 40 jaar gelede toe die A.B. ontstaan
het, het daar dan ook, n9.mate 0T.standighede verander .et, In ge lisse
aanpassing in die doel en optrede van die A.B. gekOFu. By 'n vorige Bonds-
raad het ek dit reeds in besonderhede uiteengesit· ek dl dit dus nie
nou weer alles hier herhaal nie. Ek stip ter op eldering net die hoof-
punte aan.

Toe die .B. aan die einde var.die Eersve êreldoorlog gestig is,
was die hoofoogmerk om 'n orfanisasie te hê dt vir die ~frikaner beskerm-
end kon optre 0 So In organisacie as nodig~ rant dit het geblyk - veral
na adnleidin~ van dr. alan se ·st riese vergaderin~ at in die Johannes-
brugse Stadsa.ll et bar ba rse l:!e'lTelddeur vvande van die afrikaners opge-
breek is - dat die p~ri' ~ner in sy eie lan i in rus er.veiligheid dié
burgerl~ke repte kor. uitoefen wat vir enir,eer. n 'n de 0 ratiese land ge-
gun word ru o, In die A.B. se optre e het dan 00 vir 'n hele a tI· re
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lank die klem op beskerming van die Afrikaner geval.

Daarna het 'n nuwe fase gekom. Die Afrikaner het begin vooruit
gaan, veralop staatkundige gebied. Beskerming was nie ál wat nou nodig
was nie. Daar moes gestry word~ die ideale van die Afrikaner moes voort-
gedra word, dit moes in die praktyk werklikheid word. Die fa.se van ak-
tiewe, strydvaardige optrede het aangebreek. In die doelstelling en op-
trede van die A.B. het die klem nou hierop geval. In die lig van die
feit dat in dié tyd die bewt nd in die hande van '.n Regering vlas wat hom
by herhaling aan onderdrukking van die Afrj_kaner skuldig gemaak het, is
dit des te meer verstaanba~r dat die klem op stryd en aksie geval het.
Die tydsomstandighede het dramatiese optrede geverg, en dit het ook nie
uitgebly nie.

Vervolgens het die derde fase aangebreek. Deur stryd in eie kring
"las die Afrik:merdom verbro' ke l, en versplinter. Die Afrikaner het weL
die getalle gehad, maar vamleë die versplinterj ng kon hy nóg op stoflike
gebied nóg op geestelike gebied die invloed uitoefen 11aarop hy geregtig
was. Veralop die staatkundige terrein is hy deur hierdie versplintering
magteloos geslaan. Daar moes dus gekonsolideer word, kragte moes saam-
getrek wor-d • ie A.B. het geweier om in die stryd in eie kring kant te
kies; inteendeel, hy het probeer saaIT.trek,hy het probeer byeenbring.
Vir 'n hele paar jaar lank pet die klem op konsolidasie, saamvoeging,
vereniging geval. Ek meen stellig dat ons met nederige dankbaarheid kan
sê dat die A.B. regstreeks en onregstreeks, sy bvdrae tot die konsolidasie
van die Afrikanerdom gelewer het. Dit is hierdie konso idasie wat op ver-
skillende manf er uiting gevind het, en wat ook spreek uit die klinkende
oorwinning s van die nasionale A.fri'''anerdomby die stembus in 1948 en daar-
na.

In hierdie derde fase staan ons vandag nog die klem val by die
A.B. nog steeds daarop dat hy van b~nne moet versterk en uitbou, dat hy
moet konsolideer en één maak. j skLen staan ons hf.en ee reeds op die
drumpel van die vierde fase: die taak van die A.B. in die Republiek van
Suid- frika. .s dit só mag blyk, lons work van konsol dasie en same-
trekking in die derde fase waar-Lf.kIn
taak in die vierde fas8 wees.

In hierdie root lyne v n die A.B. se doel en stre e in die verlede,
4/s'e •••.•
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sien ons welke aanpassings met verloop van tyd nodig geword het. \~ar
ons nou in Suid-afrika reeds 'n elf jaar van ~asionale frikanerregering
ondervind, en \'laarons vermoedelik voor groot veranderings staan, en waar
dit ook nodig is dat ons vir ons 'n pad in die toekoms sal probeer uitstip
pel, laat ons dan nou nader op ons taak van die huidige dag ingaan.

Sekere sye van die taak van die A.B. het vanaf s stigting tot van-
dag toe dieselfde gebly, en dit sal seker tot in lengte van dae dieselfde
bly. Dit geld vir die basiese of f~~damentele dinge. Die A.B. bestaan
uit Afrikaners, v/at deur herkoms, taal en godsdiens saam verbind is, en
wa t by wyse van 'n plegtige gelofte onderneem het om oral en te alle tye
die belange van die frik~nervolk te dien.

Dit betelen dat die a.B. geroepe is om hom te eni er tyd "anneer die
belange van die frikanervolk bedreig word, vir die nfrikaner in die stryd
te werp. Die •B. bey ver hom bv. vir die gesonde fa LLiel.ewe van die I.fri-
kane r ~ hy beyvier hom vir die taal en die moede rt.aa.Londer"ys van die Afri-
kaner, hy beyl'lGrham vir die ekonomiese vooru:.tgang er:die algemene ophef-
fing v~n die dfrikaner; hy beywer om vir die gesonde staatkundige ont ik-
keling van die Afrikaner en hy sie~ uit na die ver 'esenliking van 'n Repu-
bliek oor-eenleo .stig die aard en tradisies van die .fril"aner. Die \..B.be-
ywer hom ook vir die beskerming en gesonde voorlig:'n van ons jeug; en
hy beywer hom vir die beskerming van ons bode teen kortsigtige en self-
sugtigo eksploitasie van gewetelose mer.se, wat geen nasionale bel~ng dien
nie maar eenvoudig eiebelang naja~g. Die ~.D. beYIer hom bowendien vir die
bevordering van gesonde verhoudinge tussen die verskillende kringe binne
die ekonomiese en sosiale patroon var. ons volk, adat da~rdeur 'n harmo-
niese volksle e en 'n gesonde nasionale orrtwfkkeLfng bevorder kan 'lord.

Die ta~k v n die .B. kom verder daarop neer dat hy vir sy lede - en,
deur hulle, vir die volk - kennis oor aktuele vraagstukke van die dag sal
bring. Die •• is in die geluk i e posisie dat hy ir.eie kring Brs. tel
wa t gesaehebbe des op verskt ï Lende ge iede ':'s. Di+ is die taak var. die
A.B. dat hy va. 1ie kennis van gesdghebbende ~s. sal ebruik aak, en dit
tot bes ikkin Vdn die hele A .• sal stel.
maniere: deur die opstelling van i 'gt'ne
hele aantal uitg st ur het deur ref rate, e
Bondsrade, Stre rade en Sa tre e, dt a n

Dit gesk'ed op verskil~ende
e, aarvan die U •• al 'n

d'e bes re ing daarv n, op
1 al van ons welbekend is

len .
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en deur voorIjgting en bespreking in ons afdelings, waarmee almal van ons
seker ook al oorvloediglik kennis gemaak het. Hierdie taak van die A.B.
beteken dat hy, soos ons huidige Br,Eerste Minister, Br. H.F. Verwoer-d,
dit een keer gestel het, vir ons volk In dinl:bron sal wees. Van die ti.B.
moet lig en kenm s uitgaan vrat stimulerend en bevrugtend op die aktiwi-
teite van ons volk sal inwerk.

Die A.B. het verder ook die taak dat hy vir sy lede waarlik 'n ge-
meensk&p van :5rs. s!3.lweE:s. Elke Bondsraad, elke Streekraad, elke afd.
moet vir Brs. 'n ware uitvlug wees; hulle moet weet dat hulle daar onder
broers is, dat hulle daar saam is as manne wat één is in hulle groot stre-
we van nasiediens. Hulle moet weet dat hulle daar openhartig kan praat;
dat hulle daar ook selfs openhartig van mekaar kan verskil, sonder dat
die gees van eensgesindheid en broerskap skade aangedoen sal word. Hier-
die A.B.-verg~derings moet vir ons in 'n sekere sin In geestelike tuiste
bied, waar ons tuis en gelukkig en tevrede sal voel. Hulle moet "n bly-
wende band van vriendskap lê en bestendig~ vTat vir ons dwar-sdeur ons le-
we 'n bate sal bly. Dink net daaraan wat die A.B. sal beteken as hy vol-
kome aan hierdie g~oot doe~ kan beantwoord, nl. dat hy 'n lewende band
sal we::~ -;:>.t ~ ,C'CO oor tut gde AfrUcl3.nersin al die ge,este van Suidelike
frika in een aroot ge~eel s~l sa~ITbind. Al sou die A.B. niks anders doen

nie, al sou hy net vir rierdie duisende Afrikaners 'n ware tuiste 'Vlees

"laar hulle h"lle van hulle sf'rfkane ....skap bewus sal wee s , dan sou hy nog-
tans in 'n ~root behoefte voorsien.

Dit is die basiese dinge hierdie, en dit sal altyd doelstellings van
die A. B. bly. Lae.r d::'_ewv se waarop di.e A. B. sy doelstellings nastreef, en
die kle~ Tat hy op die een of ~ndcr daarvan plaas, sal natuurlik van tyds-
omstanGiehede afhang en sal dus nie altyd dieselfde wees nie. In 'n tyd
wanneer In landsregering die be,lind voer wat die hoo~ste belange van die
Afrikaner vir "te.al,kerk en kultuur nie goedgesind is n'e, sal die ti.B.
sterk e~ oort·f~o~t~~3. Die A.B. sal dan met al die middele tot sy beskik-
king openbare ontrede organ; seer ",ut die belange van die Afrikaner sal be-
skerm, al sou sodanige optrede ook reëlreg in stryd et die beleid van die
Rep-e~;ng reos. L~t sal uit die aard van die sa~k gebeur dat die a.B. op
'L vyse S9.J opt.r-se .rat sterk to';"sy lede s 11 spreek en ook tot die groot
kring van tI..fri~ ,...s'lit-orr.,a...sou Laas enoemaes we ntg van die 8.. B.
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weet en hulle ook nie da9.rv3.n e'\\TUSis dat sodanige optrede van die A.B.
afkomstig is nie.

Maar wannear '1': a slona'l.eAfrikanerreger:i.ng die beuind voer? j_ s die
toestand dadelik anders. Die A.B. het dan die versekering dat die groot
dinge waarvoor hy hom beywer, by die Regering 'n simpatieke oor sal vind.
Die A.B. weet imners dan dat dié Regering daar geplaas is grotendeels ten
gevolge van 'n konsolidasie van frikanergevoelens, iets waarvoor die ~.B.
hom self beYHer het, en ook steeds sal beYlIer. Ofskoon die h.oB. as soda-
nig hom geensins met die besonderhede van die stryd tussen politieke par-
tye bemoei nie, dank hy die Here wanneer "n war-e ~asionale af'r-Lkaner-r-e ga-
ring die bewind aanvaar, of by hernuwing aanvaar. Immers, ofskoon die
A.B. horr.as sodanig nie in die politieke stryd 'erp om 'n meerderheid vir
'n bepaalde party te be sorg nie, is die oorv inning van "n ware . as lonaLe
Afrik9.nerregering die resultaat v-sri werk 'vat die A.B. op die terrein van
die breë volksleve help doen.

Dit is vandag die toestand by ons. In 1948 is daar vir die eerste
keer in die geskdederris van die Unie van Suid- frika 'TI Regering gevorm
wat ten volle uit frikaners bestaar • En vir elf jaar lank het ons nou
al 'n Pege rlng wat ten volle uit Afrikaners bestaan. Laat ons as Afrika-
ners en Brs. in stilte en ootmoed neerkriel en die Here hiervoor dank.
Elf jaar lank het ons nou al gesien hoe die manne van dadrdie Regering hul-
le vir die stryd aangegord het~ elf jaar lank et ons gesien hoeddt byna
bomenslike ejse aan hulle menslike krd te ges el is. In die loop v~n elf
jaar het ons gesien hoedat hulle die een na die ander die letsels van lig-
gaamlike er. geestesuitputting be~in toon het. Ons oes ook aans:rou ~oe 'n
hele paar van hulle ons al deur die dood Ontv 1 het. nrs weet oo~ dat die
grond op die graf van wyle ons Br. ~erste 'nister Hans Strydom nog maar
vars op~epocp is, en dat hy, menslir p.espro e, veels te roeg heengegaan
het. Vi r jaar gelede het hy hier in Bloe fo tein ~op' in ons midde op die
Bondsraad ver 7ll en lar. en ged Idig op 0 s rae gea t oord. Ek p rhaal:
Laat ons die dje~Eaande betekenis wat 'n sionale fr'kanerregerin vir
ons het, be' oorlik ve~sta~r, en laat ons diep dankbadr daarvoor ees.

In h:erdie tyd, en onder hierdie ~fr
sy taak voort. By vera twoordelik eid het
sad heid a ie verslap nie. oe oet hy

anerbe i.d, aan die A •• met
ie verm' der nie, en sy waak-
o te erk aan?

7/kale
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kale stappe doen wanneer een of ander lid van die Regering iets doen of
sê waarmee hy nie saamstem nie? Moet hy proteste organiseer? Moet hy an-
der dramatiese dinge doen, soos hy miskien onder In ander Regering sou ge-
doen het? Of' ; 'lJTanneerdie A.B. vir In sekere rigting voel, en die Rege-
ring beweeg na sy mening nie kragdadiglik genoeg in daardie rigting nie,
moet die A.B. dan in geskrif en met die d~~ teen die beleid van die Rege-
ring te velde trek? Sal deur sodanige optrede die blywende belange van
die Afrikanerdom, en by name die eenheid van ons volk, bevorder word?

Laat ons dit met In paar praktiese voorbeelde illustreer. 1\Ek se
prakt; ese v0..9rbeeld§.,omdat die U.R. werkli:c hiermee te doen gekry het.

Hier op ons Bondsraad praat ons oor ons eenhe i.dst.r ewe op onderwysge-
bied. Baie afrikaners, en veral baie van ons Ers., voel besonder sterk
hieroor Daar ford op gewys dat In verskeidenheid van instansies, soos
die Sentrale Regering, die provinsiale owerhede en die kerke in ons onder-
vzys met gesag beklee is. Daardeur ontstaan In groot mate van verbrokkel-
ing van beheer, en dientengevol~e groot verskille in die vergoeding en
toewyding van leerkragte, in die inhoud van leerplanne en in die kwaliteit
van die onderwys. Daar word dan aange t oon wat ter ernstige skade aan ons
jeug, en aan ons volk5 gedoen word.

Van verskillende kante is pogings aangewend om fn hervorming van hier-
die toestand van sake teweeg te bring. Da~r is ernstige vertoë tot die
betro~~e instansies gerig, verteenwoordigers van hierdie instansies het
mekaar in uitvoerige, ernstige sdmesprekings ontmoet, en met die Departement
van Onder-wvs , Funs en vletenskap is by herhaling onderhandel. Maar ten spy-
te van dit alles kon daar nog geen groter eenheid bereik word nie. Sommige
Ers. het nou a· geduldig geword: hulle het dringend gevra dat die U.R. en,
saam met die U.R., die hele .B. met krag optree om die verlangde eenheid
te verkry. Hulle was van menir.~ dat :n groot openbare de onstrasie van
stapel gestuur :noes word er.da.t, soos een Br. dit uitgedruk het, "die Rege-
ring gedwi.ng 'lord om hierdie eenheid omniddellik deur wetgewing in te voerv ,

lat staan die TI.R, nou te doen?
Die U.R. het ook inligting g dat afr·kadns in :n sekere Staatsde-

partement afgeskeep word, en dat die oorgrote eerderheid van die hoogste
poste daar - vanwsë die evorderingstelsel van In vroeëre Reger ng - beklee
'ord deur pers n wat die ~frikaner ie oed es nd is nie. Daar is ook be-
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tong dat vanwsê die bestaande toestand daar, die gees en gesindheid van

da.ardie Departement on-AfrikaBns saj_ blYe Die U.R. is dus gevra om onver~

wyld aan die sEek aandag te wy ('\li dit onder die aandag van die betrokke

Mini ster te bring, 81. LndLen daar geen bevredigende r-eaksf,e van sy kant

kan nie, die t.oest.ar .......~ van salce in die openbare pers te stel ten einde de"L1l'

openbal-e optrede "n ve rbe tero.ng te 'eeg te br ':'ng~ Wat rtoet die houding van

die U.R, nou hie~~eenoor wees?

Versl::e:,'_:Brf .. hot teenoor die U.Re hulle misnreë uitgespreek oor die

tipe Lnm.i.gr-arrt ·.,at ons Land binnekcm , Daar is gesê. dat die i.."IlIni.grantenie

goed gekeur Hard n).8') en dat die 'Jar rnte meerderheid van hulle Roams-

Katolieke is. Daar is gevra dat dit nadr~lik onder die aandag van die

Regering gebring word , en dat die á.B .. rian , indien nodig, met behulp van

ons Kerke en kul t.uur-Lé ggame In openbar-e verset teen die regeringsbeleid cp

tou sit <> vlat moes hierop die ant" 007"~ van die U.Re "Vlees?

Ek wil nog tvl'3e voorbeelde noem; fn Paar Br s . het verneem van fn

plan wat Ln sekere kiLnge ont st.aan het 'om lil onaf'hankl Lke blad in die Le»

we te r( ep., Daar is aangevoer dat di e meeste van ons bestaande blaaie

deur pol::':cieke par-eye beheer word, en (:at dientengevolge geen vrye merrtng s-

uiting'daarin ~o.:l pl.aa sv.l.nd nie D~e loflike doel sou dus nou wees om 'n

blad op te ;:,:5_gi,lUê..ri"1dia menings V3.nindh,riduele per-sone oor aktuele

~ukk d k invraag D v e ui t.gedr uk kon word. Die ui tge sproke mening was an 00_ ('ID

blad. te he waar in ai'ri:{aner.::: de sve rkt esende die Regel'ing krn kritiseer , en

selfs re~lreg teen lie Regering kon cptree Die TI. R is gevra om sy steun

hieraan te gee en om Br s , p te vorder (lID hul.Le vir dusdanige vrye menings-

uiting te beywer. Wacmoet die houding van d~e U.R. in hierdie verband

wees?

tn Hele paar keer, en ook op Bo~dsrade, het onder Brs. d:e republi-

keinse streioJ'e van die Afrikan8r bcr spr-ake gekom, .raarmee daar as sodanig

geen fOUG te vind is niee Trouens~ d:8 A B. is se~f sterk ten gunste van

In re:publie:r:::"n !1 land laar ~ou het die gedagte b s mige Ers. opge-

kom dat daar deur uie. TI In P. :ubli\:ei:z: e Bond gestig moet werd, en dat

die A.B., deur hierdie Bond, a:::tief vir lie verkryging en die vormgewi ng

van die republi~k moet ;er ( Dit ~l_nk ook :n mooi en loflike doel~ maar

sal d':'e pros sdur-e "'o·v1 en gesend il es? En {at moet die antw ord van die

U.R. ,rees?
9/Laat .... o ••
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Laat dit hier dadelik en duidelik ges~ word dat die U.R. nooit, wan-

neer hy Tn meningsverskll met d~e een of ander lid van die Nasionale afri-
kanerregering het, :n openbare geskil hiervan sal maak nie. 8it is heelte-
mal denkbaar dat daar verskille van menirg tussen die A.B. en di.eeen of
ander van ons Yinisters kan kom. Maar 8.S daar sulke verskille mag kom,
of as die U.R. in verband met 'n belangrike sa-lkvertoë tot die ower-he i d
wil rig, sal die U.R. reguit en rujterlik na die betrokke Minister gaan,
en openhartig en persoonli:t met hom praat. Ek kan hier ook sê dat daar al
wel verskille van mening was, en datdie U.H. ook al dd.kwe Ls met belang-
rike sake na die Regering gegaan het. Ek kan hier ook byvoeg dat die U.R.
nog altyd met die grootste vriende 1_i kheid en har-t.Lishef.d deur ons vriende
ontvang is. Ek '\"ilnie sê dat die Regering altyd gedoen het wat ons gevra
het nie, maar ons het dit elke keer as 'n voorreg ondervind dat ons met so-
veel vrymoedigheid na ons Rege-ring kon gaan, en ons het telkens vee r besef
dat ons die beste weg gevolg het.

Wat ons nie kan doen nie, is om fn openbare verskilof botsing met
ons eie asionale dfrikanerrege:ring aan te blaas nie. Ons Ers. moenie ver-
wag dat o~s :1'1 openbare agitasie sal begin om die Repering te beweeg om
bv. cenheidsbG~3e~ cp onderwysgebied in te voer nie, or om teen die Regering
se immigrasiebeleid te protesteer nie" Ons sal "Jel aan 'n ...inister seker-e

Lnltgtlng in verband met die personeel van sy Departement gaan gee, en ons
sal hom ons hulp aanbied, maar ons sal onder geen omstandf.ghede vir hom vlil

probeer voorsyryf wie hy in sy Departement moet aanstel nie. Ons salook
wil meewe rk aar: 'n blad om oorspronklikheid van denke te bevorder, maar
ons gaan nie deelneem aan 'n bl3.d wat onre streeks of op die du~ ons Rege-
ring gaan ondermyn nie. En hoe sterk repub1i~eins ons ook al voel, en hoe-
seer ons ons oo~ as lede van ons party, vir die verkrvging van In republiek
beyvre r , ons kan nie =-n of deur die A.BQ "n !le_ub1ikeinse Bond stig om ak-
tief vir die verkryging van die republiek te wer-k nie, aangesien ons ons
hiermee 0:' die terrein van die party sal begewe ,

Ons kan hierdie dinge nie doen nie omdat ons daarmee verdeeld eid on-
der ons eie mense sal saai, en vITvvnn~ en botsing sa: veroorsaak. Ons sal
daardeur vernietig wat ons met ons eie han1e elp 0 bou het, en ons sal dit
doen tot ve~aak en genoeë van vy3. dig~ on-rtfrika~se eIe ente wat in die
verlede diktTels op die ellende van fr' kane r=br-oedert ti s we lig /':It·er en

,O/hoep ••••• 0
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hoog getroor. het. Die ~.B. sal in die uitvoer~~g van sy ta~~ die lesse

van ons geslciedenis nie vergeet nie ~ hy sal nie aanded i g daaraan "rees dat

af r i.kaner-e enheád verstoor word nie J • y sal nie die weg he Lp baan vir In

herhaling van die bekende beleid var> verdeel en heers deur die vyand nie.

Daar is Brs. vJ':it nie tevrede is met die st andpurrt V-3:C die U0 R. soos

ek dit hier uiteer.gesit het rrl e , Daar is Brs. \Ja~ meen dat die A.J., soos

hulle dit stel, "sterker moet optree'l en "al~tief leiding moet gee", en

da t die é-I.. F. OOh· !"'ie moet ontsien om openbare ont r-ede teen die aanvaarde

r ege r-Lngsbe I eid te organiseer nie. Hulle sê datdie h.. B. ánder-s rri xs t ot

stand sal bring nie en 'n nonentiteit sal wees. Eierop is my ant\loord:

Jat ek nie met ooenhar-t Lge , doelgerigte onderhandeling et ons Ers. in die

Regering kar. bereik nie, ril ek nje ret verdeeldheid e:: broederstryd be-

reik nie. Di~ xom vir my ook nie daarop aan of die ~.~. 'n nonentiteit is

nie, rr.:' ts hy Har waaragtig die heil van ons volk soek en dien. Laat

ons dan -naar lie 1/er 'Yl nonenti tei t vee s , want dan is ons ten minste 'n no-

nentiteit vir ons volk.

E..:er het ons dan die '1ooftre lte van die taak an d i,e "••B. onder In

f.l.frikanerbeuind. Hy rr.oet han van sy gr oot dcelstel ~i "'s bewus bly, en

hy moet hom onvcr-noosd daarvoor bey lel'. aar ''''y sal :'1ie tot die drama-

tiese stappe ger-oepe "lees wat sy ontrede onder In ar de ....soortige 'lteg(_ring

sal kenmer' nje. En as hy dan met sy vrie

van mening oor sake van nasionale beleid a

like onder~a ieli~g vir ro die aar.p.e'iese ,~

bare afuyke ....de 0 +-rede :-ie.

Ons .ag egter ....ie die fout begaan om te dink da~ daar onJer In Afri-

e in die eg r": ng vcrski 1.1e

hê, sal enhar t i ge , er-soon-

rees, en .i agitasi~ en open-

":nder er sal 'lees .ie. Trouens,

juis in so In tvd is dit nod i g dat hy wakker en aaksaa sal wees, en dat

hy sal toe sien d t l:ifr' k ....ner .rré:in-te d,'r.L." ef sal

word. y s.rl, daarteen oet waak 1d.t iie Afr"

ree s e. I="oedgebruik sal

nie deur 5y suksesse

is' ien ie slapof:er vanin Ir: pevoel v vIse s r:eid sa: verval e

se:fvo"!..dad.

die U.R.
blv.

aid sal word nie.

die afiel":np en di

Om i te ~

I's. sel f

e"",

r e'"

Sé:i_ iie hele • •

a t ef oet wee e er.

t. i,

a oet

La tos

D':'e ••

o nog kO'1"tl" s

ord e r Jie 0

in v .,..~ d' t

i 'l:>eh:i"'e I

ei ie

aar va

val's.

s ~ .,er
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wat deur die U.R. self gekoopteer Hord. Ooreenkomstig ons grondwet en
reglement is die U.R. dan met sekere magte beklee, en tree hy op as die
hoogste uitvoerende gesag van die A.B. Hy l{OIT gewoon.li.k vyfkeer per jaar
byeen, en dan is dit in die re~l elke keer harde, besige sittinge, wat 'n
dag-en-Tn-half duur en maar min tyd vir afHisseling laat. In die perio-
des tussen vergaderinge van die U. R. hou. die lede hulle met komi t.eewer-k
en ondersoeke ingevolge U.R.-besluite besjg, sodat hulle in staat sal
vees om by die daaropvolgende verg~dering te rapporteer.

Gedurende die afgelope jare het die U.R. hom met 'n groot verskeiden-
heid van uiters belangrike sake besig gehou. Hy het ondersoek ingestel
na, en ook oorgegaan tot die stigting van 'n jeugbeweging, nl. die Ruiter-
wag, wa t nou reeds op verskeie pLe.cke bestaan en waar-oor op hierdie Bonds-
raad meer inligting verstrek sal wor d , Die U.R. het ook veral aandag ge-
wy aan onde rwys sake , by name aan die beheer van ons onderwys , die aard en
gehalte daarvan; eL. dan het die U.R. ook by uitstek in die bres getree
vir die onder '[I s van die frikanerkind in 1 at.al.,

ander sake 'vat al tyd wee r op die agenda verskyn het en tot belangrike
stappe aanleiding gegee het, vlas die kwessie van Immi.g rasLe en die opname
van :i..r.Jmigrantein die bevolking van ons land? die formulering van die ~fri-
kaner se republikeinse strewe; Tn ondersoek na ekonomiese sake, veral ar-
beidsverhoudinge en die gebruik van ons grondstowwe; die opbou van die
Christiaan de vlet-fonds; die belange van fri'{aners bui te die grense van
die Unie, t .1:1. in Suidwes, die Rhodesiës en rlIlgola;hulp aan studente,
veral in die Geneeskunde, die Ingenieurswese en die Bantoekunde; en land-
bou-aangeleenthede, waar-onder by name landbou-organisasies, er..die plek
wat die Afrikaner daarin inneem. Daarbene!ens het die J.R. oor 'n hele
aantal gewigtige sake persoonlik met ons Brs. in die Regering onderhandel,
en aldus die gelee~t eid gekry orr.inligting te verskaf en In bydrae tot
sekere belangrike be sl.ui. te te le er wat nie sonder goe:i.evrugte gebly het
nie. 0 '18rigens moes die C. R. ongelukkig ook baie van sy tyd aan .oeilik-
hede in afdelings bestee. zaar oor hierdie pynlike saak praat el:nou nie
verder nie, a~gesien ek later we r hierop oet terugkom.

s In r. tot lid van die ~.~. verkies word, rr.oethy weet dat die ~.R.
baie van sy tyd gaan vra, en dat hy et. oeilike vraa~stukke te doen gaar.
kry. Die U. R. .s egber 00'" die plek aar rs , in die besef van die erns

12/van •.••••
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van hulle t.aak, hartlik en opreg met mekaar saamwer-k, en 1/aarhulle -
SOmS deur radikale verskille van mening - mekaar steeds meer en meer leer
waardeer en respekteer. Die U.R.-l«eis natuurlik geensins volma~k nie:
hulle is en bly gewone mense wat in mens Lt.ke swakhe i.d optree; en ditkan
ook vlees dat hulle soms foute .smaak het of in gebreke gebly het '\tIaarhul-
le onverwyld moes opgetree het. Maar op grond van at ek nou reeds deur
baie jare heen in die U.R. gesien het, wil e_cmy hoogste waardering ui t-
spreek vir die toewyding, offervaardigheid en geesdrif var: die manne wat
in dié tyd in die U.R. gedien het. Hulle W'lS vir die A.B. 'n sterkte;
hulle was vir my persoonlik In besieling.

Na die U.R. volg die afdelings, wat binne die raam van die A. ::. ook
In buitengeIToon belanp.rike nIek inneem. Jit is my taak en my voorreg om
baie in ons land te rels en dLkwe Ls met afdelings in aanraking te kom.
In die afgelope paar jaar het ek afdelings in al die provinsies van die
Unie, en 001;: in gebiede bui te die Unie, toegespreek en met hulle oor hul-
le vraagstllidce oorleg gepleeg. EK kan die verseker~ng gee dat 'n mens
in die loop van sulke ondervindinge dinge sien at jou diep tref en vir
jou tot insuirasie dien.

"Jy kom in 'n afdeling ~at in 'n industriële voorstedelike gebied le.
Die A.fr·kaner-gemeenskap is daar 'vel taamli talryk, maar hy is onont Tik-
keI en arm, en hy moet veg teen afskepery en vernedering. Die Brs. van
die afdeling trek hulle die toestand van rrlle mede- fri aners aan~ hul-
le bes'Lui. t dat hulle hulle kragte nie kan verbrokkel nie; die onder rys is
die sleutelterrein waar die Afrikaner gedien en opge ef kan word en hulle
kragte moet veral hierop toeges its wees. at~urlik stel hulle 00 belang
in die sake \lat dikwels in ons omsendbr-Lev e aangeraak ord: ons verhouding
met ons bu rgebiede, ons deelna e aan landbou- en ander organisasies, ons
swak beheer oor ons sportwese ens., ens., a r vir hulle self in hulle
eie omp,ewing gaan dit in die ee~ste i.stansie om die onderwys van jong
Afrikaners in h lIe eie id1e. Veral in ver and iermee is hulle aktief.

As die be er-ende l'gg me van skol,e ge ies lord, dan loop hulle akker
0.nhulle sorg dat mense ekies word, \lat ie elange v n die ri sner :
wa~rl'k op die hart dra. ~s daar neonder se s of 0 1er~seresse aan-
gestel word, gaan aak hulle ke is en tre .lIe su e leerkra te na hul-
le huise toe. Hlle ,erk ;ntie t die sol of sa .•

13/kan •..•••
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kom waar jong kinders deur armoede verplig wor-d om uitdie skool te gaan,
dan spring hul.Le in en gee hulle hulp, of sorg hulle dat hulp gegee word ,

Hier is die gees wat 'n mens in 'n afdeling wil sien. Hierdie afde-
ling is gelukkig nie die enigste van hierdie soort nie, daar is nog baie
ander wat net so optree. Ek kon vertel van 'n afdeling wat homself vir
plaaslike optrede in "n aantal komf.be es verdeel het, en vlat aktief en le-
wendig op StIle belangrike terreine van die leue plaasli.k optree. Ek kon
ook vertel V9.n 'n afdeling wat 'n hele paar medici in sy midde het en wat
insonderheid in verband ~et die geneeskundige belange van sy eie omgewing,
en trouens van die hele land, uitstekende 'vlerl:doen. Ek kon ook vertel
van "n afdeling wat hoofsaaklik uit un Lve rsi tet t.sbr-oers bestaan, wat sy
besondere a~ndag aan universiteits- en studentebelange wy en wat o.a. ook
reeds verskeie behoeftige studente ')'eldelikgehelp het orr.deur die und.ve r>
siteit te gaan.

Dit is mooi dinge hierdie) dit is die gees wat 'n mens van 'n afde-
ling kan ve rwag , Dit is die gees van ' n afdeling wat herr. bewus is van 'n
taak, en vTat daardie taak uitvoer. Ma!3.rdit is, helaas, nie met ál ons
afdelings s6 nie. Laat ons maar eerlik wees: daar is ook die ander kant
van die saak- daar is 001~ afdelings wat wel Ir;, gesellige bymekaarkomplek
vir hulle lede bied, maar wat 0 'er_'_gensniks doen nie. Daar is afdelings
wat hulle nie be TUS is van '.n taak nie, en wa't selfs geen rroed t.e doen om

rondom hulle heen te kyk en hulle taak raak te sien nie.
Ek het by geleentheid fn afdeling gaan besoek. Uit belangstelling het

ek baam'l Lk vroeg die middag aangekom. Ek ret eers in die dorp rCT!gegaan
en met 'n p9.ar bekendas oor a.lLer-bande kul.buur sake gesels. Die aand het
ons vergadering gehad. Da-:3.rwas 'n gesellige, oortuigde klompie 8.frikaners
byeen, en ek het my sommer dadelik tuis gevoel. Die Br • Voorsitter het
my op hartlike wyse welkom geheet. aV het da ...rna, heeltemalopreg, uiteen-
gesit hoedat hulle in 'n oor.vegend afrikaanse omgewin~ gevestig is, en hoe-
dat hulle daar nie eintlilc 'n taak het nie. AlW het ten slotte gese 'oe bly
hy was dat ek hulle kom besoek het, omdat ek nou vir hulle kon sê \lat hulle
taak is.

A

: OU '\:lilek baie nadruklik se dat daar met die A.fri~aner-oortuie;ings
van hierdie Brs. niks verkeerd is nie, en dat jy opretJ'ter,hartlil:::ermense
as daardie Drs. nie sal kry nie. aar di t ~et ret ....00· t by hul.Le opgekom
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opgekom dat hulle ernstig moet gaan sit en dink en hulle moet afvra waar

hulle taak, veral plaaslik, lê rri.e. Die feit dat hulle in 'n hfrikaanse

omgevri.ng woon , het hulle gerus Laa t voel en h1..1.11esonder mee r laat dink

dat hulle geen taak het nie.

Jui s h'i er-Ln lê vandag een van ons grootste gevare. Ons moenie dink,

1 d " 1 t d t d t d f • 1 áf'r Lksoos e i: ree s gese ne t , a, om a ons van ag n na si ona e . rl anerrege-

ring het, ons gerus kan "lee s nie. Ons moet ook nie dinl: dat, omdatons

in "n Afrikaanse cmgewi.ng woon , ons geen ta':3.,{he t nie. Daar is sel:er ook

ander afdelings wat voel soos die afdeling wat ek besoek het. Aan hulle

Lamal wil ek in alle vrj endelikheid sê wat e.~ dié aand in daardie afdeling

'"gese het: "Broers, julIe woon hier in ' n • fri!;:aanse omgewing, maar ek

verneem dat hier sedert jlre reeds nie meer Geloftedag gevier word nie.

Ek verneem 00." dat Van Rj_ebeeckdag er. Krugerda we l, as vakans Ledae gehou

word, maar dat daar niks gedoen word om die ryke historiese en lrul,turele

inhoud van dié dae in hierdie omge",';ng beltend te maak en te laat waardee r

nie. Ek het ook verneem dat as die lede van die )laasli.{e munisipali toi t

gekies word , verskeie van die Brs. nie eers hulle ver-sxynf.ng darr maak nie,

en dat die lede van die af'ieling nog nooit a~tie e belang in hierdie aan-

geleentheid getoon het nie. E::: merk ook op d?-t, ofskoon u in 'n frikaanse

omgewf.ng woon, die name van die lede van liggame soos die Hosp i t.aaLr-aad,

die Skaalkami tee en die Vroue-Landbouverenigine; ' n sterk on- frLo3.:lnSe

kleur dra. Ek verstaan ook van ons Br. Skoolhoof dat hierdie afdeling geen

onde rwvskomt toe het nie, en dat die sake van ons jong seuns en dogters vlat

hier op diG skoolbaru{e sit, maar selde in hierdie afdeling ter s rake kom.

Broors, lot op sulke dingo, en moet dan nie sê at,omdat u in 'n frikaanse

omgewf.ng woon , u geen taak het nie til

TerwvI ons daru{baar is vir dio levens rag en aktiTiteit van haie van

ons afdelings, bly dit ook 'n feit dat daar tal van afdelings is 'dt hoo -

stens as Gesellige byme; a ..rkOMplel"'kevan Ers. waar-de het, 3.3.r'lelt 0' erigen::

niks tot stand bring nie. Hulle is hulle nie van 'n taak beirus nie, en bly

dus in g hrolo on hulle dee::"tj' . y te dra an van die A.B. In daad erklike

krag in die leue van 011S volk te maak.

á ons a.delings kom nou ten slotte ons r s, self. .oe is ditvandag

met ons Br. esteId?

001 r' r t t r i 00' 1 D r 1 rs.
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hulle opoffer en afsloof vir die groot sake van ons volk. Daar is Brs.

wat, of hulle as lede van hulle afdelings optree, of as gewone afril;:aners

daarbuite, op die voorpunte staan in die diens van ons vollr. Daar is Brs.

vir wie hulle afdeling nie net 'n gesellige, waymevriendekring is nie,

maar vlat hulle inspirasie in die geselskap van hulle Brs , in hulle afde-

ling vind. Daar is die Br. wat een aand in rn afdelingsvergadering getuig

het: "In die A.B., en in my afdeling, het ek ontdek wat war-e Afril:aner-

skap beteken , Ek beskou dit as my plig omdaard i.e Afrikanerskap na bui-

tentoe uit te dra en oral uit te leef".

l\~aar 001;: in hierdie geval is daar die ander kant van die saak. Daar

is ook Brs. lat hulle Lf.drnaa t skap van die A.B. strelend vind, en ,,!::ttmeen

dat hulle daardeur aan aansien en betekenis gewen het. Daar is ook Brs.,

hoe pynlik die erkenning hiervan vir ons ook al mag vee s , wat die A.B.

al probeer gebruik het om sekere persoonlike belange te bevorder. Daar

is ook Brs. ",at vergee t het dat ' n mens met fn mede-Brs. in liefde en vre-

de moet kan versld1, en v/at oor al Lcr-l ande klein dingetjies tuis en twee-

drag in hulle afdeling vercor saas het. Daar is bv. die geval van "n Br.

wat nie deur !TIede-Brs. vir die hoofskap van 'n skool aanbeveel is nie -

en welomdat hulle eerlil;: en opreg gemeen het dat daar 'il ander beter ge-

kwalifiseerde áf'rfkane r uas - en \'lat dit steeds as "n wr-okteen sy mede-

Brs. in sy' hart omdra , Daar is 001: die geval van "n paar Ers. v!at oor 'n

onbenullige din.get iie soos die ameublement van In pLaas'Lfke gebou van hul-

le mede-Brs. verskil het, en "lat hiervan 'n siedende plaaslike tlvis gemaak

het, waardeur uiteindelik die afdeling aan flarde geskeur is. Dit is hier-

die soort van dinge - hierdie d' nge at so vo'Lkomeonnodig is as Brs , hul-

le V3.nhulle groot t.aak bewus bly - rat soms ure en ure van die U.R. se

tyd in beslag neem, en wat ook al daarop uitgeloop het dat die U.R., ten

einde raad, 'n afdeling moes ontbind.

Ter\ql ons vandag die mooi dinge in die A.B. waardcer , pas dit ons om

ook h.ierdf,e dinee, die skadukante , raak te sien. Ons het ons van die taak

van die A.J. onder die huidige tydsomstandip, ede re1censLap gegee. As ons

d9.3.rdie taak behoorlik ten uitvo r \1il bring, sal or:.smoet toesien dat

hierdie svakpLekke onvcrwyLd reggemaak word.

Hiermee het ek nou die veld gedel: wat ek voor my gesf.en het. sag die

Bondsraad van 1058 ons tot groter helderheid omtrent die taak van die A.B.
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bring. Mag ons veral die taak van die A. B. onder In Nasionale Afril\:aner-
regering duideliker sien. Mag ons begryp dat ons alnal en elkeen van ons,
In aandeel aan hierdie taa'c het, In aandeel 'lat ons nooitsal kan verrig
nie as ons nie ware, waardige broerskap in nederigheid en opregtheid uit-
leef nie.

Mag ons boweal begryp dat ons beste pogings, hoe goed ook bedoek, tot
mislulddng gedoen sal Hees as ons nie voortdurend ons oog op God gerig
hou nie~ Hy wa t ons vadere deur donker dae veilig gelei het ; Hy wa t aal:
vir ons as Ers. ons skredes rig; I~ wat ook in In onsekere toekoms ons
volk se Onfeilbare Leidsman is.
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