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ONS M(JET

prof. II. B.

Pro], H. B. TIJ011l bell(!lldp! die lIoofolldencer)J tydens rlie u.tgelo)Jf'
kongres. ,;Il Uitduging brillg in 'n rolk eli ut lt iltdil'idu die

beste uit ti'ut it! IIOIn is."

GEAGTE mnr die Voor-
sitter, geagte mnr. die
Hoofvoorsitter van die
A.T.K.V., geagte mev.

en prof. Malherbe. geagt e vrien-
de, mede-Afrikaners hier aan-
wesig,

Dit is vir my vanaand 'n groot
voorreg om hier in u midde te
verskvn. Ek het so 'n bietjie die
gevoel dat ek 'n apologie aan
die bestuur van die A.T.K.V.
verskuldig is omdat ek myself
uitgenooi het om hierheen te
kom. Ek herinner mv dat ek 'n
ï yd gelede vir mnr. Cloete hiel'
ontmoet het en lae vir hom gesê
hel: ..Wanneer hou u weer Kon-
gres? Ek het so 'n interessante
Kongres by gele,:,ntheid met
julle saam deurgemaak. Toe sy
hê: "Ons hou weer 'n Kongres
en miskien moet u ook daarheen
kom." Nou ja. geagte vr-iende. ek
k rv daarna 'n uitnodiging en u
sal nou begrvp dat ek so ha' f
die gevoel het dat ek myseJ(
help uitnooi het. Maar of elit goed
is of kwaad, hier is ek nou van-

aand in u midde en hier moet ek
vanaand die open ingsr d,~ bv die
drie-en-dertigste Kongres van die
A.T.K.V. lewer.

Ek herinner my aan die vor-ige
Kongres van die A.T K V. waar
ek ook opgetree het en dit was
'n hele aantal jare gelede. Hier-
die een wat ons vanaand hier
open is die dr ie-en-der tigsto Die
vorige een waarby ek opgetree
het, meen ek as ek reg onthou.
mnr. die Hoofvoorsit ter, was die
twee-en-t wlnt igste, HJ:i() of 1B,'i1
in Oos-Londen. Oom Tienie van
Schoor was ook daar en ons hel
bv daardie geleentheid 'n b<'SOll-
der interessante 'tyd met me-
kaar saam deurgebring.

1I IER in ons land is ons Spoor-
\\ cgor-gunisusie die grootste

verkecrsorg au isusie vn u Vereni-
ging. die A.T.K.Voo is 'n bl'WYS
van die mensemateriaal wal aan
on, Spoorwer' vcrbonde is, wat
in ons Spo(}rwei.; hulle bestaan
vind. Hier h,·t ont' 'te doen met
'n tl1agtigc ol'gani:sasie \\-af al
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Thom; bv die...
Kimberley,

jarelank 'n uitu's belangrike rol
in ons land speel Hier word nou
ook vanaand geopen die drie-en-
dertigste Kongres van die A.T-
K V vall die Spoorweë, n vrien-
de, hier is aan on rn cge lee dat
tie onderwerp van hierdie Kon-
"res is Die Taak en die Plek
van die A.T.K.V, in die Repu-
bliek, Dit is hee tem, I verstaan-
'lil dat in st ansies en Ind iv'rlue

hulle vanclag in Suid-Afrika
I)e"ig hou m t hu 'e unclersk le
take wat hulle te \ -rvul sal hê
I'. anneer die Republiek werk ik-
heid geword het. En dit is ook
goed so. Dit is (lok heeltemal
verst aanbuur ddt die A.T.K.V.
zaan besin oor sv p'ek en taak
in die Republiek. Dit is goed so
want ons '110e'( vir c ns duidelik-
heid kryoor die taak wat v ir
ons voor.ê

Mnr die Voo rsi tter, dames en
here. ek !ees in die koerunt dat
mnr Fidel Castro in Cuba by
ven g leentheid 'n toe-praak van
ses UUr 'ank gele\\'er het. En IIOU
lee, ek ook dat sv onderdane lil

opstand teen hom is. U sal nou
g ecl begryp dat ek maar ver sig-
tig moet wees. Maar len spyte
van die leperktheid van die tyd
wil ek u aandag vestig op 'n
paar hoofpunte in verband met
hierdie onderwerp:

Die Taak en die Plek van die
A.T.K,V. in die Republiek

1:-'; die eerste pula. geagte
vriende, dink ek ons moel 'n

suiwer perspek t ief k r v in ver-
band met on nuustaande Repu-
bliek. Dit het m) zetref tee daar
'n volk temming gehou is oor
republrek w ording a'dan nie. dat
sommige men~e dit vertolk het a.
Illaar net weer 'n verkie ing. Dil
was op verre na nie maar weer
'n verk icsin g nie Praat ons oor
'n Rcpub liek al {ian nie in Surd-
Afrika soos daar ljv die reteren
dum daaroor gepraat is, het ons
te doen met iets van buitenge-
wone groot betekenis. En ons
moet nou die re 'te perspektelt
kry in verband met ons rep J-

bliekwording nons du idolik h id
wi] kryoor oris triax en OIlS plek
in d au rdie Rcpubli k Waar Sui I-
Afrika binne afsienbnre tvd 'n
Repu b iok sal word, moet OIlS
weet dat ons 'n groot en 'n be-
langrike histortese gebeure sal
bel we Ons moe! \\ eet dat ons n
nuwe tydvak in ons geskledenis
sat ingaan. Ons moet wee'! dat
diegene wat na on sal kom, 511
terugkyk op h ie rd io tyd en dit
sal aan voe ,('Il al sien as 'n tyd
\ a.i buit erigcwune groot beteko-
nis, omdat juis in hierdie t.rct die
Republiek in Suid Afrika inge-
vo('1' is. Miskien sal hul!e voel

Drie-eu-il ert ilYS' eb

SOUs on vandag oei wann r
on dink "an groot gl skiedkun-
dige gebeurterus e.

liet li al die ge oeI gehad as
u in Kaapstad kom en na die
magtige 'I'nf'elb rg kyk, daar
waar II taan in dl '1'afelvallei,
dniil' het .Ian van Rtebe ek en
y medevolk planter voet a an

\\',1 ze it. DIe berz wat van Dg

nog daar ta an \\ a daar t e
hulle daar g kom het. IIet u al
sornty ge\\ en dat u rr-aar net
\ il' een oom"!::,likd.iar kon wee ,
maar nc I vir een 00 blik kon
sien hoe hulle daar aan w a' ge-
gaan het, wat hu le gedoen het,
wat hu I" me mexa I' gepraat
het; net om iel te Slei van die
vorrmng en worning van 0'1 E'ie
geskiedE'ni" Het u nl die g '-
voe: ~:t'kry \\ anneer I..i ta n op
die groot paaie \\ at ons Voor-
trekker, a. pioniers die binne-
'and ill ge\'olg het en d.nk aan
hulle werk a ek maar net vir
'n oomblik daar bv hulle kon
wee.'; liet om te ien hoe hu' e
te werk geg an het wat hu le
gepraat het. wat hulle gedoen
het. Cenute v riende, eenkeer by
ge'eentheid vall 'n GelOftedag-
Icesv ier-ing daar \ 'aar Sand-
spruit in Groot rl vier invloei, he
een van die ou ooms on verte
dat volgens hulle Iumiuetrndi ie
dit die plek is waar die Voor-
trekker- die rivier deurgegaan
het en hv \\ as ook heeltemal
korrek. Ver keie Voortrekkerge-
se •. kappe het daar cur oie ri-

vier gegaan Toe kry on oaar-
die oorwe digende gevoel: a n
mens maar net vir n oomblik
d.iar kon wees, a jy net vir n
oomb Ik kon ien wat daar ao-
beur het: us iv \ Ir 'I oornb'rk
di mense kon I n: a jy net
met hulle kon pr dl. Dit IS of
J" dnardie men e eny, Dit i of
jy da ar wou wee Dit is of
dit jou t. ng rvp. Dit I of lit vir
JOu voel dut hul e d.e I!eroepe-
nes van on ge ktedeni was, (he
marine en dl vro e wat in die
ver ede daardie groet dinge [(P-

el ien he'.
En nou, ge'l'te vriende, laat

ons ti roar \ nela t b. Il' duid -
hk wel' . Ons w at in h crdie t vd
lew e, ons wat d ('I ~ehad het,
i" dl(' rpfprenel.lll1 oor repu-
bl ickwortlin ',O!l Wd' (Ji H pu-
b li k werk ikhe id ien word die-
ge'le wat na ons < I kOM, al
<,ok die geveel hê wat ek nou
genoem I>et t en op igte van ons
republiekw reling e'l ten oosigte
va n on. IIu lle 5,11 ook elie g '-
voel hê rlna rdie m n'e wat dit
self ges.en he+, on belly hulk;
da arrl ie mense \\ at <laar 'n aan-
eleel in gehael het, hu le was die
gE'roepenes vall elie gE'.kiedeni .
Laat ons \'er::;taan dat waar ons

/1/. r, :>.

j1"ollgres,

oor ons Republiek praat, en
waar die werklike republiekwor-
ding voor die deur staan, ons
die aan kouers sal wees van een
\ all die groots te gebeurtenis
wat nog op die staatkundige
ten-em in Suld-Afrlka nIg peel
i Laat on onthou dat die...
gene wat :ater sal kom ou al
belly, on as Geroepenes al sien
en nl ê: daardie men e het dit
nie net van nabyaan kou nie,
hulle het ook deel daaraan ge-
had. Vriende, on moet weet OI)S
begin 1l0U met 'n nuwe tydvak.
n 'uwe tydvak in on' ge-
kiedenis waarvan ons vandart
mi kien die betekenis nie ge-
noegsaam raak ien nie, m ar
diegene wat 11.1 on kom, hulle
sal dit duideliker en suiwerder
ien Laat ons vandae probeer
om Il uiwer, jut te perspektlet
oor hierdie gebeurtenis e te kry.
In on :;:e,kiedeni deelons tyd-
vakke in Diegene wat ná ons
kom sal 'n tvdv ak indeel wat
begin het ill HUil met die begin
van die Republiek van Suid-
Afrika. Dit i die eer te punt
Ek dink on moet vir ons duide-
likheid kryoor die republiek-
\\ ording en dit III 'n uiwer
per pektief sien. Dit wa nie
ma r I)OI;! 'n \ erkie mg nw,

] )IE tweede punt, die tweede
hooftaak waarop ek aandag

wi; ve tig, i die betekenis van
OIlS repubuekw ordlng, As ek
dink aan republiekwording 111
S\1)d- Irika, dan i daar baie
ge ig punte wat Ole be ekeni
aarv an uitbring. Maar een van

die a ervemaam te vir my i.
dit: wanneer on 'n R publiek
word, ui ons die logle e kon -
kwensle van on kon titu ioneie
ontwikke .ng ervaar. On al die
:ogie<e kon ekw en ie IE'n van 'n
geleidelike staatkundine ontw ik-
kehng wat by 'n baie klein en
p rirr itiewe begin ont taan he,
totdut dit uiteindelik onplooi hot,
en uttuet roon het in on repu-
bliekw erding.

Vrlende, u al weet hoedat
daar oorspronklik in K apstad
bl' in i m t baie prtrnttiewe
best ure D tar wa 'n g w r-
neur, 'n eenhoofdi" be tuur. Hy
h t al die reg ring m te in y
hande gch; d Luter het hy 'n
Raad van xdv,c I! krv n n
wotgowen e H IOd; nou I ter h t
daar 'n pnrlement I;!ekom, daar-
na 'n verantwoordc'Ike r ring
met 'Il eie min, ter e, T sal \\ e t
hoedat daar in Natal min of
meer die lfde ontwlkk 'Ill

plan evind het U a we t ho -
dat die b sturo in on ou Boere-
r epubl iuke begin het uit 'n kl in,
baie bep rkte, primiti we begin,
hoedat hulle later g('word het

(Bla(li nm ab,)
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WANNEER die apostel
Paulus sy jong vriend
Timotheus onderrig
oor die taak wat hy as

evangeliedienaar moet verrig,
dan vestig hy tereg die aandag
daarop dat hy 'n bidder moet
wees. Hierdie gebede moet almal
omvat, want dit is die wil van
God dat alle mense gered word
en tot kennis van die waarheid
kom. In Sy aanbod van verlos-
sing is die Chrbtendom univer-
seel. Niemand word van die ge-
nade van Christus uitgesluit be-
halwe hy wat die evangelie hoor
en die boodskap van verlossing
nie aanvaar nie. Christus het
vir almal gesterwe. sodat dié
wat deur Hom lewe, nie meer
vir hulleself sal lewe nie, maar
vir Hom wat hulle opgewek het
uit die dood van die sonde en
die nuwe lewe van gehoorsaam-
heid aan sy gebod geskenk het.

Terwyl die gelowige in sy ge-
bede aan almal moet dink. vind
die apostel Paulus dit nodig om
besondere aandag te vestig op
die noodsaaklikheid van gebede
vir alle owerheidspersone. Hy
het nie so seer in gedagte die
Romeinse keiser van daardie tyd
nie, maar die konings en heer-
sers van alle tye en geslagte.
Die 2ebede van die Christen
strek oor almal heen van geslag
tot geslag, oor vriend sowel as
vyand, en onder hulle verdien
buitengewone aandag •.konings
en almal wat hooggeplaas is"
Almal wat vanweë hul amp en
diens in die samelewing 'n po-
sisie van aansien bereik het en
'n mate van gesag oor hul mede-
mense uitoefen, vir hulle moet
daar gebid word.

Die apostel Paulus het dit
nodig gevind om op hierdie plig
van die Christen. en veral van
die evangeliedienaar. te wys in
'n tyd toe die groot meerderheid
van die owerheidspersone nON
heidene was en selfs vyandig
teenoor die Christendom en die
mense van die Weg van Christus
gestaan het. As dit plig was om
vir 'n heidense owerheid te biel.
dan des te meer blyelit die plig
van elke gelowige vir elke ower
heid. selfs waar sodanige ower-
heid nie as sodanig Christelik
bestempel kan word nie. En
waar die owerheid wel in die uit-
voering van sv taak sv Chri IE'_
like roeping wil nakom. is dit
des te meer rede dut die gebede
van die gelowige die owerheid
hierin sal onder kraag.

Die onrni lclellike oogmerk van
die .:ebede vir die persone wat
hooggeplaas is en gesag voer oor
die onderdane van die staat, is
dat die Christene in die same-
lewing ,,'n rustige en stil lewe
kan lei in alle godsvrug en waar-
digheid". 'n Onsimpatieke ower-
beid kan die gang van die gods-
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diens baie belemmer, t rwyl elke
owerheid wat die reg van vrye
god-dien oerening erken en be-
skerm, veel daartoe kan bydra
dat juis da rdie waardes wat
aan die lewe karakter en bly-
wende beteken! gee, bestendig
word. Die owerheid wat reg
teenoor sy onderdane optree,
bied ook aan die Christene onder
hulle die geleentheid om voort
te gaan om die sout van die
aarde te wee", die suurdeeg wat
die hele brood deursuur, As die
Christene soos bederfweren le
sout in die samelewing hul 1'1-
vloert kan laat geld. kom dit
ander wat nie Cru-istene is nie
ten goede. en word ook indirek
dié gesindhede bevorder wat die
staat en die owerheid in st a at
stelom voorspoed te geniet En
aan sy onderelane 'n sorgvrye
bestaan te verseker.

Die aard van die lewe waarop
die Christene aanspraak maak
en wat hulle in hul gebede vir
die owerheid beoog. is allereers
een van rus en vrede. Dit is die
vrug vail die Christelike lewens-
wandel dat 'n mens in 'n goeie
en vredevolle verhouding teen-
oor jou medemens te staan kom.
Omdat jy Christen is en as
Christen moet lewe, soek jy in
jou verhouding tot jou mede-
men' juis dié dinge wat tot "n
rustige en stil lewe kan lei. En
nie die minste van hierdie dinge
nie is e1ie gebed waarin jy ge-
durig die aangesig van die Here
soek en sy guns oor almal wat
Hy geskape het en in elie lewe
onderhou. In gedurige afhank-
likheid van God word die kli-
maat geskep waarin 'n nuwe
gesindheid. épn van rus en vrede
onderling, kan gedy.

Die houding van die Christen
ten opsigte an hierdie rustige
lew eris best aan word deur die
aposlei Paulus nader omskrywe.
Daar is die houding binne in
die hart wat aan e1ie hele op-
trede van die Christell betekenis
gee - in alle godsvrug moet die
Christen hom handhaaf. in .y
hart moet die verhouding tot
God reg wees. Dan volg ook dat
daar in sy dade die nodige waar-
digheid sal wees. In ons land
met :;y varsk illende russe gebeur
elil moermale dat daar rede is
om tt' kla oor die gedrag van die
een groep teenoor die anrler. Die
verkeerde benadering getuig van
'n ~emis aan daardie waardig-
heid wal 'n opgevoede per oon
se houding tell alle tye behoort
te kenmerk. en veral <ian wan-
neer hy teel100r "Y mindere te
slaan kom. Die wuardige op-
trede na bl ite is e1(ter onlos-
maaklik verbind aan die inner-
like gesindheid. As die vrede en
vrese van die Here in die hart
van uie mens woon, bestaan

,,1Il die eerste p'ek t'eTmCWI! ek dan dat smekinge. gebede,
noorbedes, dallkseggillge gedoen moet word VIT alle mense;
t'iT konillgs ell alma! u-u t hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige
en stil teu-e kun lei walle godsl'rug ell waardigheid, Want
dIt is goed en cwngenualH i-oor God. OItS Verlosser, wat wU
hê dut alle //lel! re gered word en tot kennis 'lJall dl waaT-

heid kom."
- 1 Tim, 2 : 1-4.

claar nie 1(evaar dat hy y po-
sisie van gesag sa' misbruik nie.

DIe oogmerk van die gebede
vir almal is eater nie in die
eerste plek dat on' 'n goeie ower-
heid sal hê, en ook rue dat ons
as Christene 'n rustige en stil
lewe kan lei nie. Sodanige oog-
merke is selfsuut ig van aard en
het nie die eer van God en die
hoogste belange van sy skepsels
OP die ooz nie. Daarom ook is
dit verkeerd wanneer ons in ons
dae die pleidooi soms hoor dat
die Christene en die Kerk ver-
plig is om die kerstentris van die
heidene vandag met alle mag
aan te pak, want anders al
die heidendom ons verswelg. Vir
ons eie selfbehoud dan moet ons
ons opofferinge getroos. Die eie

self ;Jgtige behoud van die men
het egter nog nOO1t ten grond-
.1ag gel ê van die ev ang lie van
Je us Chri tu nie. Inteendee,
dit is hierdie evangelie wat leer:
,.Soek eer die koninkryk van
God en .y geregti~heid" . , • ,,A
die korlnzkorrel nie in die grond
val en sterwe nie , . _ " Die
evangelie van Chri tu spreek
van elfverloëning, van die ter-
we van die eie-ek, van Chri tu
wat meer word en ons minder!

Nee, die hoogste doel van ons
gebede - ook dié vir die ower-
heid sodat on 'n stil en rustige
lewe mag lei - i tIat Christu
verheerlik malt word, dat .Y
koninkryk mag kom, dat Hy a
Verlosser en Here geken en l!:e-
eer sal word. Gedurende Augu -

tu
on

gel' , n die 0\\ Cl

in on kerke byw n w arin
daar in geb d en predikin n
die verhoudin van owerh Id en
onderdaan ,edink nl wor Sal
on ni almal, ook d ur hl rdle
gebeurteni , herinner word a n
ons plig as Chri tene om Ir
almal. ook vir die owerheid, te
bid, maar alleen omdat dit 0 d
en aaneenaam is voor God
Verlo er, wat wil hê dat
men e g red en tot k nm
dl waarheid kom? W nn r on
g de vir almal, ook v r die
owerheidsper one, beoo die
grootmaking van die am v n
die Here, dan al dit in toene-
mende mate on onder -mdlng
wee dat elke geleen heid van
\ oorbidding 'Il tYd i van \ er-
10 ing, wanneer di Here in
liefde verli(ifnis kenk en tot 'n
lewe v n eehoorsaamh Id ann
God en y gebod in t at tel.
Mag ook vanjaar die Bldd vir
die lede van die Di n te tot groot
seen wee , tot eer van die H re
en tot heil van talle on terflik
iel, ook onder di gene wat ge-
ag uitoefen en die owerheid, er-
teenwoordig, *

DIETAAK EN PLEI{ I
die onafhanklike Republtkei nse
regerings. U sal weet hoedat die
Vryheidsoorlog gekom het, hoe-
dat die Republikeinse regerings
beëindig i met mag en geweld
en hoe daardeur 'n primitiewe
bestuur ingevoer is, 'n eenhoof-
dige besluur onder 'n goewer-
neur - 'n kroonkolonieregering-
bestuur oor die voormalige Re-
publieke. Maar ti sal oak weet
hoedat daardie besture weer sta-
dig ontwikkel het. eers 'n ver-
teenwoordigende bestuur en uit-
eindelik 'n verantwoordelike re-
gering met 'n eie minister ie; hoe-
dat ons in 1910 die Unie van
Suid-Afrika met 'n verantwoor-
delike reger-ingsvorm gekry het;
in 1!l2tJ die DOll1inium~latu ; in
1!l:11 die St atuut "an Westmi-
nister, en so kan ek dit volg
tot vandag toe. Maal' nog altyd
is dit so dat ofskoon ons '11 onaf-
hanklike staut is wat b tref 011
eie bestuu rsx ann, ons nog altyn
'n gemeenskaplike kroon het met
an der state. In die verklaring
van 1nl) wat deur die destyd e
Rykskonferen ie aanvaar is en
waarin die Dominiumstate vas-
gelê is, word gesê dat die ver-
skillende lande van die Stale-
bond onafhanklik sal wees in
hulle eie besture, maar hulle IS
gebind deur 'n .c.:emeen_kaplike

(Vert'olg I'all 'orige bl.)

kroon. Nou kan 'n men argu-
menteer: is werklike onafhank-
likheid in so 'n geval denkbaar?
'n Mens voel aan ell die hi to-
rid besef dat ons teeds nie
volwaardige, algehele onafbank-
11 heid en vr) heid i:elliet het nie.

Word ons el!ter 'n Republiek
dan i daar nie 0 'n gemeen-
skaplike kroon met ander lande
nie, dan het ons volle onaf-
hanklikheid, dan is ek en u
volkome baa in ons eie land
en dan hoef ons ook nie reke-
ning te hou met ánder lande
wat dieselfde kroon het nic, Ek
• nie dit is goed of leg nic.

Ek kon rateer net die f it. Vrien-
de, wanneer on 'n Republiek
word salon du elle 10 le e r >-

ult aat van on' J;:el ldelike kon-
stitu ioneie ont wikk ling er vnar.
DIt sal die lad te en finuie stap
WE'e, om on ontwikkeling en
onathanklfkheld op daardle w Il
te be eêl, Ma ar wat meer i ,
\\ anneer ons 'n Repub'Iek word,
~al ons die staat vorm hê wat
dwarsdeur die ~e kie' leni van
die Afrikaner die a nvaar Ie
slaat. vorm van die Afrikaner
wa . Ons sal die taatsvorm hê
wat kenmerkend is van die Afri-
kaner waar hy sy eie regering,
sy eie st aat en regering vorm
ingerig het. Wanneer ons 'n repu-
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'I"' grof'p Afrikaners wat byme-
kaargekom het en hulle ele re-
ger ingsvorrn ingerig het. wat nie
'n repubtlke inse reger ings . o rrn
in die lewe "eroep het nie. Be-
g in by die ou boere van SWE'I-
lend am en Graaff-Reinet, volg
hulle op <lie Voort rekkerspor ,
volg hulle in Natal, die Vrystaut
en Trunsvaul, volg hulle ook in
die kleiner Republiektes wat ont-
staan het. Orals waar die Afri-
kaner bymekaar was om 'Il rege-
ringsvorrn in die lewe te roep,
was dit die republikein .e rege-
r ingsvorrn.

Ek kon nog verskeie ánder
punte oo.c noem om die beteke-
nis van republiekwording uit te
bring, Ek kon vir u ook daarop
wys dat ons 'n nuwe oriëntering
sal hê, 'n nu we geesteshouding.
As 'n mens 'n Republiek het en
daar is nie 'n gemeeuskaplike
kroon met ander lande nic. ont-
wikkel jy weldra 'n heeltemal
nuwe houding ten aansien vall
jou eie regering, van jou rege-
ringsvorm.

],~K het gesê ons moet in die
~ eerste plek die juiste per-

spektlef hê en in die tweede in-
stansie daarop gewys dat ons die
betekenis van republiekwording
moet besef. Nou in die derde
plek: die A.T.K.V. in ons volks-
lewe. Die A.T.K.V. sal hom nie
kan losmaak van die Republiek
van Suid-Afrika nie. Inteendeel.
hy sal in die midde daarvan
moet staan, Maar ek weet oOK
hy sal hom nie wil losmaak nie.
Hy sal in die midde daarvan wil
staan. Vanweë die aard en wese
van die A.T.K.V. is dit so dat
hy in die midde van ons volks-
lewe staan. Hy handhaaf en bou
en wat handhaaf en bou hy?
Hy handhaaf ons taal, hy hand-
haaf ons sedes. Hy bou ons kul-
tuur. Die A.T.K.V. is daar om
t e handhaaf en te bou dit wat
vir die Afrikaner dierbaar is. Die
A.T,K.\'. verteenwoordig '[1 be-
langrike sektor in ons volkslewe.
Die Voor itter het netnou hier

gesê dat u sestigduisend lede het.
Sestigduisend lede op 'n str ate-
giese plek in ons land; sestig-
duisend lede daar geplaas waar
hulle gedurig met mekaar in aan-
raking kom, maar ook met talle
ander men se, Afrikaaussprekend.
Engelssprekend en andere ses-
tigduisend mense wat verbonde
is met die hele vervoerstel el
van een kant van die land na
die ánder: sestigduisend mense
in 'n sleutelposisie. Geagte
vriende. ti staan nou reeds vir
'n aantal jare in die midde van
die volkslewe en wanneer ons
die Republiek van Suid-Afrika
het. dan staan u in die midde
van die volkslewe en u staan
in die midde van die Republiek
van Suid-Afrika. U sal moet
'weet dat u 'n sleutelposisie be-
klee. belangriker as baie ander
organisasies in ons land. een van
die allerbelangrikste sleutelpo-
sisies. Dit is daarom goed dat u
vir uself sal afvra: wat is ons
taak en wat is ons plek wan-
neer die Republiek van Suid-
Afrika daar is?

ONS kom dan by die A.T.K.V.
in die Republiek. Wat staan

daar vir u te doen? Geagte mnr.
die Voorsitter, dames en here,
ek sou nou hier 'n groot ver-
skeidenheid van dinge kon noem
wat u as A.T.K.V. en A.T.K.V.-
lede in ons Republiek moet doen
en behoort te doen. Ek sou vir
u kon sê u moet voortgaan en
ons Afrikaanse taal handhaaf.

U mopt soos li nou doen. in u
tyd kril' (Jf pubfika il' loc leu
dat u ons taal ell ons ku: tuur-
goedere handhaa en verstel k til

voed. Ek kon ook verder g,lall
en vir u 'ê li moet ill Oll huis-
gesinne, die Afrikaan e hui g -
inne, die Afrikaan e huisge Itt-
ne help bou en ver terk. Ek kon
verder gnan ell vir u uitlê hoe
\I 'Il plig het ten aan jen vall
dle Afrikaall .e skool en un iv er-
siteit; hoe u 'Il plig hel 'ten op-
sigte van die Afrikaner. e kerk.
Daar is So 'n groot vel' keideu-
heid van die dinge wat ons sou
kon noem. Ek gaan egter nie up
al daar lie dinge nou in nie.
Maar ek wil net dit vir u be-
klemtoon U a' A.T.K.V. moet
vir ons ill die Republiek van
Suid-Afrika help om 'n sekere,
nuwe geesteshouding te voed en
te bou. As Republiek salons
selfstund iger wees as ooit
tevore. Meer as ooit tevore sal
ons op eie kragte aangewese
wees. As ons :;0 op eie kragte
aangewese is en op die kragte
wat uit on aeskiedenis en ons
godsdiens tot on kom, dan sal
ons moet probeer om sterk te
wees. Dit sal die taak wees van
organisasies soos die A,T.K.V.
om daarelie geesteshouding dat
ons Afrikaners is. bereid is om
in elke opsig met elke offer Suid-
Afrika te elien. te laat inslaan.
U sal dit nie net moet sê nie,
u sal dit ook moet uitleef binne
en buite LI eie organisasie, Die
besef sal veel sterker in die toe-
koms moet wees as wat dit in
die verlede was, naamlik, dat
ons as Afrikaners hier is om in
Suid-Afrika te staan en te bly
wat ook al die gevaar is. Ons sal
boweal moet probeer om daardie
invloed te versprei. Dit is nie
goed, dit is nie genoeg as ons
dit net in onsself omdra nie. Ons
moet dit ook verder voortdra.
Ons moet daardie invloed ver-
sprei en help om ander men e
ook sterk. te maak. Geagte vrieu-
de. u sal moet probeer om yolks-
eenheid en innerlike krag te bou
en te bevorder.

U weet daar is mense wat "ê
dat wanneer die Republiek
werklikheid word, ons baie gro-
ter verdeeldheid sal hê as wat
ons tot nou toe onder ons mense
in Suid-Afrika gehad het. Ek
glo die teenoorgestelde. Ek
glo dat as ons 'n Republiek van
Suid-Afrika het. daar aanvank-
like skokke sal wee', maar as
daardie skokke verbygaan dan
glo ek stellie dat ons in die
Republiek van Suid-Afrika OP
die duur beter kans sal hê om
'n ware volkseenheid te bou ns
wat in die verlede die geval wa'.
Was dit dan nie so dat die Ame-
rikaanse volk deur die bloedigste
burgeroorlog wat die wêreld nog
geken het sy volkseenheid ge-
vind het nie? Was dit nie so
dat baie ander volke deur kri-
sisse heen volkseenheid gevind
het nie? As ons in Suid-Afrika
'n Republiek het en Afrikaans-
sprekende en Engelssprekende is
aangewys op Suid-Afrika. OP ons
eie gemeenskaolike vaderland,
dan glo ek stell ig dat ons kans
baie beter is Om ware volks-
eenheid op te bou. Die F.A.K.
is besig om in baie opsigte hier-
die gees onder ons mense uit te
dra. maar die F.A.K. beskik nie
oor die middele waaroor u Pon
ancter organisasies soos u beskik
nie, U wat LI eie mense georga-
niseer hel. u moet help om volks-
eenheid te bring in eie kring
maar ook na buitentoe. U moet
op u wez vir ons probeer om
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grotpr Innerlike k rua t bou en
le ont« ikkot. Cl'agte v ri 'ndc, li

ml ·t il lp lJlll vertroue ill ere
ltlidd te \ oed,

Duar i \unilag bale mense in
ons lane! wat paniekcl'Ïg geword
hel en baie Il1PJlSe wat \ anda '
be i~ i>; met k rl sl deuke, Jl 111
hu lIe kri i denke wil hulle k ri-
i l,lpp doen Maar ek weet

110' van g 'ell g root unslouale
vraag tuk WHI deur kri lsdenk
Pil met krisisstappe op!!elus is
nie. Dit 1 'II tyd soo die waar-
in ons vandau lewe dat on
kalmte van gee moet hê>. Dit
i liggame. oos die A.T.K. V. wat
vir ons kan help om onder all
mense kalmte te ve tig en hulle
te help om koers te hou en om
te waak teen krisisdenke en kri-
sisstappe. Dit i dus duidelik dat
die A.T.K.V, ook in die Repu-
bliek Sy bvdrue sal moet lewer.

FK kom by die volgende hoof-
,. plint: in alles lê vandag vir

ons '11 baie groot uitdaging op-
gesluit. Ek dink nie ons het in
Suld-Afrlka in die verlede 0 "n
g root uitdaging tegemoet gegnan
soos ons nou teremoet gaan nie.
Ek wil nie op die be onderhede
ingaan nie. U ken dit. Dink maar
aan die toestand in die buite-
land. Dink aan die ge indheid
in die Verenigde Volke teenoor
Suid-Afrika. Dink aan die ge-
sindheid in die Statebond teen-
oor Suid-Afrika. Dink aan die
gesindheid in die wêreld teen-
oor Suid-Afrika. Dink ook aan
toe tande in die binneland. In
ons eie midde word mense op-
gestook, in die reël deur mense
van buite af. om wet en orde
in ons eie midde te verbreek.
Ons het driemiljoen blankes wat
die verantwoordelikheid van
leiding, van opvoeding, oor
twaalfmiljoen nie-blankes moet
aanvaar. Geagte vriende. ons
het ontanus een van die toe-
.pr ake van OilS Eerste Mini ter
gelees waarin hy ook rondbar. -
tig gesê het die tj- d is ernstig.
En laat ons dit almal besef: die
tYd Is vir ons ernstig en nie een
van ons kan daarvan ontsnap
nie. Daar is vir e1keen van ons
'n groot uitdaging voor die deur.
Ook die A.T.K.V. sal daardie uit-
daging moet help aanvaar.

Ek sou baie lank kon uitwei
oor die toe tand in die buite-
land. Ons het vroeër vanaand
ook met 'n paar van ons vriende
daaroor ge els en geagte vrien-
de, ek is nie von die pe simiste
nie. maar ek dink ons moet
re ali ties wee . On moel hierdie
vraag tukke onder die oë ien.
Ek dink daar is in die wêreld
sekere dinge aan die kom wat
heeltemal buite ons om gebeur,
waaroor ons geen beheer het
nie, wat ons eie posisie diepgaan-
de gaan affekteer en wat miskien
in die hele groet wêreldkonstel-
lasie oornag 'n nuwe toestand
kan skep. Wanneer die tyd aan-
breek dat die miljoene-sterke
Kornmun ist iese Sjina in die
Verenigde Volke erken word en
ook oor die atoombom beskik,
dan sal daar waarskynlik nie
meer die groothartigheid wees
van baie grootmoondhede om
die blankes in Suid-Afrika op te
offer ter wil le van die vriend-
skap van die nie-blankes nie.

Geagte vriende, as ons kyk na
die buiteland en as ons kyk na
die binneland, dan het ons voor
'n baie groot uitdaging te staan
gekom. Maar nou moet ons net
dit ook onthou: 'n uitdaging
bring in 'n volk en in 'n indivi-
du die beste uit wat daar in hom

i. Di volke wat In die " -
k iedeni Il pre te 'I' het, het 111
I, lig dl makllke weg gepr -
tt' I' ni . Hull het gepre teer in
di ange 12 van die uitdauln .
nu was die ou E'ipti se bo ka-
wing wat 111 di woestyn g rto-
reer h lomdat hv d. arln geslaag
hel om die uter VUil di N~.
te .ebrulk en in I Jl n tot
voord el en voortbe taan van di
I~gipti{ se bevolkin . Dil wa dl
Nedertander in hulle voortdu-
rende strvd t Il die waters van
die Noord ee wat in die ewen-
tiend ell J Idin kon gee aan
die wêreld en 'n goue eeu bele f
het. Dit i 'n Switser e volk wat
in daardie valleie tus en die
berge ruimte moes vind om e
bestaan wat uiteindelik gefloreer
het en in baie opsigte vir die
wêreld 'n voorbeeld I:E' tel het.
So kan 'n men baie ander voor-
beelde aanhaal. Die uitdaging
is so: hy haalt uit 'n mens die
best e wat in 'n men teek mit
hy sterk is en die ultdagln
aanvaar. Die uitdaging bring die
sterke na vore n die terke kan
Iloreer en 'n glorietyd tegemoet
gaan. Manr die uitdaging i nie
vir die swakke nie. Die wakke
sal ten onder gaan.

Geagte vriende, dit i tyd dat
ons in Suid-Afrika sal besef dat
ons 'n uitdaging voor on het en
dis groet organlsa les oos die
A.T.K.V. wat vir ons kan help
om mense aam te snoer en te
in.pireer en op te voed om daar-
die uitdaging te aanvaar. Weet
u, daar is baie Afrikaners ~ at
vandag sê a ons 'n Republiek
het dan het die Afrikaan e kul-
tuurorganisasie nie meer 'n taak
nie, dan kan hulle maar ont-
bind. Die teendeel i waar. On
is voor die uitdaging a ons die
Republiek het, Wanneer die Re-
publiek werklikheid geword het,
het die Afrikaan e kultuurorga-
111 asies éérs 'n taak, want hul e
moet ons help om die uitdaging
te aanvaar.

:\1NR. die Voor itter, mede-
• Afrikaners. ek 'luit af deur
ook nog daarop te wy dat a n
mens nou oor al hierdie dinge
praat. die per pektief wat, on
moet hê in verband melons Re-
publiek, die betekeni wat OD'!

Republiek vir on moet hê. die
posisie van die A.T.K.V. in die
volk lewe, die taak van die
A.T.K V. in die Republiek n die
uitdaging wat die Republiek vir
on inhou in verband met al
daardie ding«. on moet onthou
dit gaan in ho' mate nie oor
die uitwendige dinge wat n
mens tE'bruik en wal jy doen
nie, maar oor die ge indheid
waarin jy optree. Ons moet die
regte gesindheld van dien en
offervaardigheid vir ons eie land
hê. Ons moenie maak soos party
men .e wat re)! sit en uitvind
waarheen hulle kan vlug a dit
hier te moeilik word nie. On
bly hier in Suid-Afrika; dit i
ons tuiste. On bly hier wat di
gevare en die moeilikhede ook
al mag wee. En dil is die eerste
uitdaging, vriende, om on uit-
daging in hierdie ge indheid te
aanvaar. Laat 111\' dil illustreer
deur 'n ondervinding wat ek een-
keer gehad het wat my baie
diep getref het. In die tyd toe
wyle dr, D. F. Malan reeds baie
siek was, het ek van tvd tot
tyd na sy huis toe gegaan, 'n
bietjie met hom gesels en gaan
verneem hoe dit gaan. Ek het
een oggend maar daar by hom
gesit onder die besef van die
voorreg wat ek gehad het om in

sy laaste dae daar by h ID t
k nw. Sy pr ak w s in dl
tyd al 'n bi 'ljl mg tas, m
hy h t lOl: naderhun m t
wa r tem wut IJ I van on
.oed g k II h t, b gIn v ru

ker dinA! da r buit, Il

ki t dit m.} t blnn: hi r
1 knou w r by hom; mlski n
i dlt di Iaa t k r dat ek dl
ge centheld sul hê om 0 m t
hom te (Jr. at; en die ' 1 enth Id
al li· om van homs lf te ver-

n em hoe hy y taak in Suid-
Af'rika ge ien h t. },k wou hom
dit vra, mn I' h t g huiwer. hk
wa' bang dat ek iet ou sê wat
verke I'd i ,dat k hom miskien
ou ont tel. 'laar uiteindelik h t
ek dit tog gewaag' "Doktor, hier
Is u nou in die 1'\1 en die stilte
van 'lorewag teruggetrek, U kyk
terug op veertig jaar van woelin
en arbeid in Suid-Afrika. Wat
ou u sê was u vernaam te werk,
wat was u vernaam te verdiens-
te vir on men e?" En hy bly
'n hele tYd lank til en toe ant-
woord hy terk, en hy ê vir my
odat dit deur my trek: "Maar
hoe praat jy dan nou van 'n
verdienste? Ek het nie 'n ver-
dien te nie en jy het ook nie 'n
verdienste nie." Ek het die b -
ri ping aangevoel, maar dit wa
asof ek aangespoor is om \01 te
hou. Toe sê ek: "Doktor, vergeef
my. Laat ek dit ánders stel. As
u 1l0U terugkyk oor u veertig jaar
van dien in die openbare lew e,
wat i die vernaam te dien wat
u aan u men e kon lewer?" Toe
bly hy 'n lang tyd stil en t
antwoord hy; "My vernaamste
dien was dat ek my mense kon
bymekaarbring Die Here het
dit my gegun."

Ek kan dit nie beter stel nie,
geagte vriende, a dat dit die
gee is waarin on , u en ek, die
A.T.K.V., elkeen wat Suid-
Afrika a y vaderl nd ken, in
0115 Republiek moet optree. A
u in daardie gee van dien en
arbeid ter wille v n 'uid-Afrika
optree, a' u 'n taak hê en u
sal 'n plig hê; u al 'n taak hê
en 'n plig vervul en u al 'n
plek hê in ons Repub lek. Maar
wat meer Is, dit sal dan ook
vir u .l:e~ewe wee om daardi
plig en da rdie taak, hoe sw nar
dit ook a' mag wee, a 'n gun
van die Here te ien. I aat on
in die nuwe Suid-Afrika wat
ons te emoet gaan nie net toe-
skouer wee nie. laat ons bouers
wee, laat on mede-bouers
wee aan die nuwe groot S li I-
Afrika die Republiek van Suid-
Afrika w at on hoop om blnn -
kort binne te li(aan.
Ek wil graag namen di

F.A.K. aan die .T.K.V. on in-
nige dank en on warme \V ar-
dering oorbrlnz vir al die werk
wat die A.T.K.V. reed deur baie
jare doen om die dinge wat v ir
die Afrikaner baie na aan di
hart lê, te bewa r, te handhaaf
en te ver t rk. By hierdie e-
Ie nth id van and, me r be-
paald ons drie-en-dertig le Kon-
gre , wil ek aan die A T.K.V.
sê hoeveel Afrikaner buite on
u werk waardeer.

Ek wil ook baie uran di ce-
leenlheid gebruik om hier in ons
kring my hoog te waardering
uit te preek teenoor iemand hier
in ons midde wat ons sien as
die SImbool van wat die Afri-
kaner is en waarna hy strewe
en wat hy moel wees. Ek i so
dnnkbaar dat die A.T.K.V. hier-
die man benoem het tol sy be·
skermheer. sy enigste be kerm-

(Verl'olg op bl. 21)
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Taak en Plek in die Repuhliel\:
(Vervolg van bladsy 5.)

heer. Ek wil ons hoogste waar-
dering uitspreek vir die aanwe-
sigheid van prof. D. F. Malherbe,
Ek wil hom verseker van ons
waardering en ons bewondering
vir sy persoon. bowenal vir die
onsterflike werk wat hy vir die
Afrikaner zedoen het en nog
doen. Ons is dankbaar dat ons in
sy geselskap vanaand hier byeen
kan wees.

...ou geagte vriende, ek sluit
..... af. As ek die geskiedenis van
die Groot Trek lees en ek kom
daar waar Gerrit Maritz op ~y
sterfbed lê en aan die omstan-
ders sy laaste woorde spreek ter-
wyl hulle besorg voeloor die
probleme om hulle heen, daar
in die boogland van Natal nog
voordat die Voortrekkers daar
gevestig was na die groet moor-
de wat daar plaasgevind het, en
vir hulle sê: "Hoe moeilik vir
ons die weg ook skyn, julle sal
die opbloei van ons volk in hier-
die wonderskone land sekerlik
aanskou." En dit is vir ons 'n
be ieling om van 'n Voortrekker
daardie woorde te verneem,
maar dis nie genoeg as ons net
vertroue het nie. Ons moet ook

arbei. Ons moet ook werk. En
as ons die ander groot Voor-
trekkerleier, Andries Pretorius,
volg, en ons kom ook aan die
einde van sy lewe en ons sien
waar hy sy laaste brief skrywe
aan sy kinders, sy kleinkinders
en hy na 'n lewe van arbeid en
werksaamheid vir sy mede-Afri-
kaners en sy mede-Intrekkers
skryf: "Ons het _gewerk en ge-
arbei, maar hier het nog veel
ongedaan gebly wat gedaan
moes gewees het." Vriende, laat
ons, wat ons ook al doen in die
Republiek, waar ons bouers wil
wee', dit doen in die gees van
'n dr. D. F, Malan. Laat ons voor
ons hou daardie Voortrekkerge-
staltes. die een wat gesê het: ons
sal die opbloei aanskou; die an-
der een wat gesê het: ons moet
werk en arbei. As ons dit doen,
kan ons ook daardie uitdaging
aanvaar, salons uiteindelik seë-
vier,
Geagte Voorsitter, mag hierdie

byeenkoms van vanaand en u
Kongres vir elkeen hier aanwe-
sig, tot in lengte van dae be-
sIelende herinneringe op die le-
wenspad meezee. Baie dankie. *


