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Soos afgevaardigdes en ander belangstellendes
gram salopmerk,

in ons prG-

is die hooftema van ons Kongres Die Afrikaanse

Volkspatroon.
Die Uitvoerende Komitee van die F.A.K. was van oordeel dat
dit noodsaaklik geword het om vir ons vandag rekenskap van ons
Afrikaanse volkspatroon te gee.

Ons wil die fundamentele daar-

in ondersoek, en ons wil dit, tot beter begrip van die hede en
tot rigsnoer vir die toekoms, nader omlyn.
dit wenslik om van tyd tot tyd

In

maak, maar vir die Afrikanervolk

Vir enige volk is

geestelike voorraad-opname

te

- en vir die hele Suid-Afrika

- het dit vandag inderdaad noodsaaklik geword.

Ons staan im-

mers op die drumpel van een van die belangrikste beslissings wat
nog van die volk van Suid-Afrika gevra is.

Ons staan op die

drumpel daarvan dat ons sal sê of ons ten gunste van 'nRepubliek
in Suid-Afrika is, al dan nie.
dat ons aan Suid-Afrika

In

Ons staan op die drumpel daarvan

nuwe staatkundige vorm sal gee,

'n

nuwe

staatkundige vorm wat vir die toekoms van ons land in baie opsigte van beslissende betekenis kan wees.
Vandaar dat die verrigtinge van ons Kongres geskied rondom
die tema Die Afrikaanse Volkspatroon.

My Voorsittersrede,

oor

Kultuur en Volkspolitiek, wil die agtergrond skep, en dit wilook
dadelik sekere essensiële punte na VOre bring, waaroor ons in die
loop van ons verrigtinge nader sRI besin.

Later luister ons na

mnr. Jannie Kruger, wat oorweging sal skenk aan die onderwerp
Ons Staatkundige Volkspatroon, en na prof. W.J. du P. Erlank,
wat met die onderwerp Die Afrikaner - Waarheen? h blik in die
toekoms gaan werp.

Die Uitvoerende Komitee het gemeen dat
hierdie •••/2
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- 2 hierdie referate en die bespreking daarvan, saam met die bespreking van besondere besprekingspunte wat van geaffilieerde liggame
ontvang is, vir ons die geleentheid sal bied om meer duidelikheid
te kryoor

die inhoud en wese van die Afrikaanse Volkspatroon en

oor die betekenis daarvan vir die tydvak wat vOor die deur staan.
~

Laat my nou by my eie onderwerp kom~
politiek.
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Ek wil my aanvanklik bepaal by die sonderlinge konnotasie
wat daar in ons land aan die woord politiek gegee is, en ek wil
dit maar dadelik met ~ paar voorbeeld~illustreer.
Deur die Gelofte van Andries Pretorius en sy manne in 1838,
en deur die slag van Bloedrivier in dieselfde jaar, is die Christendom en die blanke beskawing in die binneland van Suid-Afrika
gered en staande gehou.
Afrikaners

In vervulling van die Gelofte kom baie

jaarliks byeen om die Here te dank vir die uitkoms wat

Hy gegee het, en om oor die betekenis van die Gelofte na te dink.
Maar daar is baie Afrikaners wat hulle oor Geloftefeeste glad nie
bekommer nie en hulleself verontskuldig met die algemene,oppervlakkige bewering dat Geloftefeeste
kendes?

Ja~ Engelssprekendes

politiek is.

En Engelsspre-

maak wel hier en daar ~ geïsoleerde

simpatieke betuiginkie, maar owerigens steur hulle hulle eenvoudig
nie aan Geloftefeeste nie.

Baie van hulle vind dit heiendaardige

vertoning, wat hulle eenvoudig koud laat.

Baie Engelssprekendes

sê dat hulle nie aan Geloftefeeste wil deelneem nie, omdat dit
politiek is.
Met Krugerdag is dit nie anders gesteld nie.

Baie Afri-

kaners maak nooit hulle verskyning by byeenkomste wat in verband
met Krugerdag gereël word nie.
want dis politiek.
aanvaar nie.

Hulle sê hulle voel daar ontuis,

Engelssprekendes

het nog nooit Krugerdag

h Mens verwag natuurlik nie dat Engelssprekendes

pres. Kruger as h nasionale held, uit Engelse oogpunt gesien,
moet aanvaar nie.

Maar Krugerdag is h dag waarop Suid-Afrikaanse

helde gedenk word, en waarop hulde aan Suid-Afrikaanse helde betuig word.

Kruger is die verteenwoordiger

van Suid-Afrikaanse
heldedom •••/3

- 3 heldedom, en Krugerdag is die dag waarop hulde gebring word aan
die helde van Suid-Afrika, aan watter bevolkingsgroepe hulle ook
al mag behoort het.

Maar ten spyte daarvan is alles wat met

Krugerdag in verband staan vir baie Engelssprekendes

politiek,

en hulle neem dus geen deel daaraan nie.
Ook die F.A.K. self is vir sommige mense politiek.

Dis

politiek, daarom is dit uit die bose, en daarom moet h mens niks
daarmee te doen hê nie.

Die F.A.K. beywer hom vir die regte en

die erkenning van die Afrikaanse

taal;

nasionale feesdae in ere te hou;
Afrikaanse musiek-tradisie

hy span hom in om ons

hy strewe daarna om TIgesonde

op te bou;

hy stel al sy kragte be-

skikbaar om Afrikaanse kultuurorganisasies

saam te snoer, ten

einde sy groot doelstellings met meer welslae na te strewe.
Maar ál hierdie dinge is vir sommige mense uit die bose, want
dit is politiek~

Tal van Kerkrade het by die F.A.K. geaffilieer

- en ons is dankbaar daarvoor - maar ten minste twee het geweier,
want die F.A.K. is politiekl
aan sakemanne en hotel-eienaars

Die F.A.K. het rondskrywes gerig
om hulle te vra dat hulle ook aan

Afrikaans TIwaardige plek sal gun in hulle bediening van kliënte,
in hulle kennisgewings,

in hulle rekenings en advertensies, en in

spyskaarte vir gaste.

'n

Hele paar van hulle wou nie daarvan

hoor nie, want die F.A.K. is politiek!
Ek kon in hierdie trant voortgaan.
Afrikaanse moedertaal-onderwys

sinoniem gemaak is met politiek,

hoe Afrikaanse onderwysersvereniginge,
Afrikaanse handelsorganisasies,
ondervinding gehad het.

Ek kon daarop wys hoe

Afrikaanse vrouevereniginge,

ja selfs Afrikaanse Kerke dieselfde

Met ander woorde op alle belangrike

lewensterreine, waar die Afrikaner homself uitgeleef het en waar
hy dinge gedoen het wat lede van enige ander selfrespekterende
volk as hulle vanselfsprekende,

natuurlike reg beskou, daar word

beweer dat hy hou met die politiek inmeng, en dat sy optrede daarom uit die bose is.

Ek kon verder aantoon welke struikelblokke

hierdeur in die weg van die spontane, ongedwonge geestelike en
kulturele ontwikkeling van die Afrikaner geplaas is.

Ek kon

aantoon ••./4

- 4 aantoon hoe ons kultuurkragte hierdeur aan bande gelê is, en welke
gedurige remming hierdeur op die vrye ontplooiing van ons kulturele potensiaal geplaas is.
Wat is nou die waarheid in verband met dit alles?

Laat ek

die stelling maak~ TI stelling wat vir baie miskien skokkend sal
klink, nl. dat die bewering dat ál hierdie Afrikaanse aktiwiteite
met die politiek gemoeid is, volkome juis is.
dadelik met h tweede stelling opvolg~

Ek moet dit egter

Die bewering dat, omdat

hierdie aktiwiteite met die politiek te doen het, dit noodwendig
uit die bose moet wees, is volkome foutief.
begripsverwarring,
Engelssprekende

Iewers lê daar h

en dit is in belang van onsself, van ons

medeburgers en van ons verhouding tot mekaar, dat

ons hierdie begripsverwarring

blootlê.

Slegs dan sal die ver-

houdinge onder Afrikaners onderling, en die verhouding tussen
Afrikaanssprekendes

en Engelssprekendes,

as die twee vernaamste

blanke bevolkingsdele van ons land, op h gesonde grondslag geplaas kan word.
Ons groot moeilikheid lê daarin dat baie van ons aan h verkeerde konnotasie van die woord politiek gewoond geword het.
Verskillende faktore het hiertoe aanleiding gegee, maar daarop
kan ons nie nou ingaan nie.

Politiek, net soos Staatkunde, dek

alle aangeleenthede wat met die welsyn van die land of volk te
doen het.

Politiek, soos Staatkunde, dek seer seker nie net dié

aangeleenthede wat twisappels in die stryd tussen politieke partye geword het nie.

Politiek dek die hoogste, die blywendste

belange van h volk.

As ons stry vir bv. ons nasionale feesdae,

ons taal en ons onderwysstelsel,
lange van ons volk te doen.

dan het ons met die hoogste be-

Dan het ons met politiek te doen.

Onder ons bestaande bestuurlike

stelsel kan dit egter maklik

gebeur dat hierdie gewigtige sake deur politieke partye ondersoek
word, dat politieke partye in verband daarmee hulle standpunte
verklaar en dat hulle standpunte nie altyd ~et mekaar ooreenstem
nie.

Dit lê voor die hand dat sulke gewigtige sake aldus in
die ..•/5

- 5 die stryd tussen partye ingetrek sal word.

Maar dit beteken

seer seker nog nie dat dié sake nou eensklaps uit die bose geword het nie, of dat politiek, as sodanig, uit die bose is nie.
Hoogstens beteken dit dat sulke sake nou ook ruimte bied vir
verskille van mening tussen politieke partye, en dat partye,
vanweë hulle meningsverskille
stryd met mekaar sal geraak.

in verband daarmee, in heftige
Maar as dit met sake van blywende

belang vir ~ volk die geval is, dan volg dit tog nie dat kulturele organisasies, wat buite die partypolitieke stryd staan, en
met sulke sake te doen gehad het miskien selfs nog voordat dit
in die partypolitieke

stryd ingetrek was, nou eensklaps die reg

ontsê kan word om in verband daarmee op te tree nie.
As daar,dan vandag gesê word, hetsy deur kwaadwillige kritici
of deur~elmenendes,

dat die F.A.K. hom met politiek besig-

hou, laat ons hulle dan maar dadelik gelykgee.

Die sake waarmee

die F.A.K. hom besighou, het te doen met die hoogste belange van
ons volk, en nié sake is weI onder politiek inbegrepe.

Maar as

daarmee geïmpliseer word dat ons ons in die strydperk tussen politieke partye begewe en aktief saam met die een teen die ander kant
kies, dan verwerp ons die aantyging met beslistheid.
Natuurlik salons

met vreugde vervul wees as ál ons politieke

partye hulle kragdadiglik wil beywer om bv. aan Afrikaans sy regmatige plek in ons samelewing te gee, as hulle wil help om die
beginsel van moedertaalonderwys

in teorie en praktyk te beveilig,

en as hulle ook hulle bydraes wil lewer om Suid-Afrika op billike
wyse aan die buiteland bekend te stel.

Maar mense wat politiek

oorgevoelig geword het - en dikwels kryons
as by Engelssprekendes

dit meer by Afrikaners

- moet nie al te haastig wees om die F.A.K.

te beskuldig dat hy hom met die politiek inlaat nie.

Daardeur

begaan hulle maar net weer die dwaling om die politiek met aktuele
meningsverskille

tussen politieke partye gelyk te stel.

dwaling hierdie wat ons al duur te staan gekom het;

Dis 'n

ons kan nie

bekostig om in die jare van die toekoms daarmee voort te gaan nie.

Die •••/6

- 6 Die eis word vandag aan die F.A.K. en aan ander Afrikaanse
kultuurorganisasies

gestel dat hulle

volhou om die Afrikaner

op

op

onverskrokke wyse sal

die kulturele terrein te dien.

Tussen

kultuur en politiek - of kultuur en volkspolitiek as ons wil is daar geen duidelike skeidslyn te trek nie, en Afrikaanse
organisasies sal seker ook maar bereid moet wees om die beskuldiging van politiek te verduur.
nie te bekommer nie;

Hieroor hoef hulle hulle egter

inteendeel,hulle mag rede hê om selfs te-

vrede daarmee te voel, want dit kan juis as aanduiding dien dat
hulle besig is om hulle plig te doen.

So lank die F.A.K. en

ander Afrikaanse kultuurliggame hulle nie in die arena van die
politieke partye begewe om in party-strydvrae die een te steun
en die ander te opponeer nie;

so lank hulle hulle ernstig na

die blywende belange van die Afrikaner afvra en hulle daarop toelê om sulke belange op positiewe wyse te bevorder - so lank hulle
dit alles doen, sal hu:le gewete skoon wees en sal hulle aan
hulle roeping getrou bly.
Wat die F.A.K. betref, weet ons dat hy vasbeslote is om dit
te doen.

Soos in die afgelope dertig jaar van sy bestaan, net

sa sal die F.A.K. hom ook in die toekoms in die diens van die
Afrikanerdom beywer om te waak oor mooi besittinge van die gees
wat ons ouers en voorouers, dikwels met moeite en verdriet,aan h
onherbergsame land ontworstel het.

En die F.A.K. sal dit nie

met h halwe hart en slatpe hande doen nie.

Of ons h monargie

is of h republiek, ons sal dit doen met ál die kragte en ál die
middele waaroor ons beski~, al is daar ook nóg soveel wat ons van
politiek beskuldig.
Nou wil ek dit met natruk stel dat hierin geen onvriendelikheid teenoor lede van ander bevolkingsgroepe

in ons land gelees

moet word nie, veral nie teanoor ons Engelssprekende medeburgers
nie.

Duisende Engelsspreke~des is, net soos ons, hier in Suid-

Afrika gevestig en ken, net s00s ons, Suid-Afrika as hulle enigste
vaderland.

Immers, ons sou blind en dwaas wees indien ons hier-

die feit nie aanvaar nie.

Ons net hulle nOdig, en hulle het ons
nodig.

•../7

- 7 nodig.
bou.

Saam moet ons die groot, nuwe Suid-Afrika van die toekoms
Maar as ons dit moet doen, dan moet ons mekaar se geestes-

goedere erken en dit vir mekaar gun.

Ons moet boweal mekaar se

integriteit nie in twyfel trek nie, en ons moet opregte, egte
respek vir mekaar toon.

Ons moet dit veral ~

doen, ~

in die

tyd wanneer ons die groot beslissing in verband met ons toekomstige
staatsvorm gaan gee.
Oor enkele dae salons
TIRepubliek, of daarteen.

ons stemme uitbring:

ten gunste van

Hier het ons te doen met TIvraagstuk

wat, op grond van wat ek gesê het, as TIuiters belangrike politieke
vraagstuk geklassifiseer moet word.

Dit het immers te doen met

die hoogste belange van ons volk, en dit is dus van enorme politieke betekenis.

Maar dit is nie TI strydpunt tussen die politieke

partye as sodanig nie.

Die Eerste Minister het uitdruklik ver-

klaar dat dit nie as 'n partypoli tieke saak beskou en behandel moet
word nie.

Hy het ook gesê dat die Regering die stemming aar die

Republiek nie 'n vertrouenskwessie

maak nie, en dat ditenigeen

staan om volgens eie, vrye oortuiging sy stem uit te bring.

vryDaarby

vind ons in Engelssprekende koerante briewe van lede van die
Verenigde Party waarin hulle openhartig sê dat, ofskoon hulle in
baie opsigte nie met die Regering saamstem nie, hulle ten gunste
van

'n

Republiek is.

Met ander woorde, iemand kan teen die Republiek

stem, en hy kan nogtans TIgoeie Nasionalis wees;

en iemand kan ten

gunste van die Republiek

'n

stem, en hy kan nogtans

goeje

Vel.'eni_p;de

Party-man wees.
Vir die F.A.K. is ons bestuursvorm, en by name die Republikeinse bestuursvorm, TIkUltuurbesitting wat, net soos die taal, die
onderwys en die musiek, wel binne die perke van die politiek val,
maar wat nie tot die enge grense van die partypolitieke stryd beperk is nie.

Dit het vir ons volk

'n

groot, oorheersende, b.Lywende

kulturele betekenis, in teenstelling met die aktuele partypolitieke
strydvrae, wat van kortstondige betekenis is en telkens weer, met
die verandering van tydsomstandighede,

van gedaante verander.

Uit hoofde hiervan volg dit dat die F.A.K. ten seerste in die
aanstaande •••/8

- 8 aanstaande referendum belangstel, en dat hy ál sy geaffilieerde
lede en ál sy donateurlede wil aanmoedig en opvorder om belangstelling hierin te toon.
Dit is my vaste oortuiging dat Suid-Afrika met hierdie volkstemming gevra word om 'nuitspraak te gee wat nog van vérreikende ,
van fundamentele, van beslissende kulturele betekenis vir ons
gaan wees.

Ons besef dit vandag nie altyd s6 nie, maar hulle

wat ná ons sal kom - oor vyftig of honderd jaar - hulle sal dit
besef.

Want hulle sal die perspektief hê, terwylons

self met die gebeure te doen het
nie.

nie die perspektief het

Hulle wat ná ons sal kom, sal na ons terugkyk;

ons benyomdat

- ons wat

ons dit van naby kon sien;

hulle sal

hulle salons

dat ons persoonlik daar deel aan kon hê;

hulle salons

beny omas bevoor-

regtes beskou omdat hulle in ons die geroepenes sal sien, die
manne en die vroue wat geroepe was om in ons geskiedenis met die

-

verantwoordelikheid
~

van hierdie beslissing beklee te word.

Ons sou baie redes kon aanvoer waarom hierdie beslissing vir

Suid-Afrika van sulke vérreikende betekenis is.
heetk~r~

~~.-

vandag 'n~keidenl>eidJTa:t::l
- "V""t- ~

_I!ll1'f'-:t

•

"""\_.

""

rede~~~~4
'
"-./.l
. ~fIv.,
.....__.,
..
---;)
die ander ult~

Ek bepaal my egter byeen

groot r~e,

troon~

staatsvorm verteenwoordig

Die Republikeinse

e~~l

~.

Trouens, om ons

die fundamen-

tele, die essensiële, in die staatkundige denke van die Afrikaner,
en Suid-Afrika kry nou die geleentheid om hom ten gunste van dié
staatsvorm uit te spreek en dit te aanvaar.
By enige ontwikkelde volk is daar op die belangrike terreine
van die lewe sekere opvattinge of verskynsels, of vorme wat vir
so 'nvolk kenmerkend, fundamenteel,

essensieel in sy denke is.

Dit is of die denke van'nvolk

op so 'ngebied in daardie verskyn-

seIs of VOrme gestalte vind.

Sulke verskynsels of vorme kom nie

maar toevallig nie;

dit is die gevolg van lang prosesse van die

Geskiedenis, die gevolg van menslike verhoudinge, van die uitwerking van die fisiese en die geestelike omgewing op die indiwidu
en di8 volk deur baie jare heen.

Aldus word stadigaan in die

gees gevorm wat meer en meer in die praktyk gedaante vind, en
langs •.•/9

- 9 langs hierdie weg lewer volke dan op kulturele gebied dié skeppinge, wat fundamenteel of essensieel in hulle denke is.
By ons eie volk kan ons treffende illustrasies hiervan vind.
Gaan ons na die terrein van die onderwys, dan is daar verskeie
belangrike eise wat die Afrikaner stel, maar die essensiële is
vir hom moedertaalonderwys.

Onderwys moet deur middel van die

moedertaal gegee word, en die moedertaalonderwys
Christelik en Nasionaal wees.

moet dan ook

Dit is terwille van die moeder-

taalskool dat die F.A.K. groot Volkskongresse gehou het, en dat
baie Afrikanerouers hulle voortdurond beywer en swaar opofferings
getroos het.
Ons gaan ook na die kerklike, gOdsdienstige gebied, en ons
vra wat daar die essensiële, die fundamentele, vir die Afrikaner
is.

'n Mens sou baie dinge kon noem en jy sou in baie besonder-

hede kon tree.

Maar die essensiële, wat hoog bo alles anders

'uitstaan, is die Calvinisme, die Calvinisme soos dit in ons
Afrikaanse Kerke tot uitdrukking kom.

Dit is terwille va~ die

Calvinisme dat baie van ons voorouers hulle tuislande verlaat het,
dat hulle ál hulle aardse besittinge prysgegee het en dat hulle
brandarm in 'n vreemde, nuwe wêrelddeel 'n nuwe begin gemaak het.
Ons let ook op die kulturele terrein, d.w.s. die kulturele
terrein in diG engere, alledaagse sin van die woord.
ken ons die kultuurbewuste Afrikaner?
siële?

Waaraan

Wat is vir hom die essen-

Weer sou ons baie dinge kon noem, maar een staan bo al

die ander uit:

liefde vir eie kultuurskatte.

Die kultuurbewuste

Afrikaner handhaaf sy taal, hy hou sy nasionale feesdae in ere,
hy het h oop hart en h oop hand vir Afrikaanse organisasies.
Hy weet dat, as hierdie dinge tot niet gaan, die Afrikaner ook
sal verdwyn.
S6 het ons op die verskillende terreine die essensiële, die
fundamentele, in ons denke.

Wat die staatkundige terrein betref,

sou ons ook baie opvattings, verskynsels of vorme kon noem, maar
hoofsaak is dat in die Afrikaner se staatkundige denke die
Rep~bliek die fundamentele verteenwoordig.

Ons is miskien nie
altyd •••/10

- 10 altyd so bewus daarvan nie, maar die feit bly staan dat ons diep
in ons wese Republikeine is.

Dit hoef geensins te beteken dat

ons daarom bv. die gevoelens van Engelssprekendes

nie respekteer

nie, of dat ons bv. minder respek vir die Britse Koningshuis het
nie.

Maar dit bring wel mee dat ons ons nie van h intense liefde

vir die koningskap bewus kan word nie, en dat ons soms vandag nie
eers besef dat ons, net .aoos...I~i
t~anje, 'n ~o.nargie is nie.
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gou sien waarom dit ~

vir die Afrikaner doodnatuurlik is om 'n Republikein te wees, e~f.t·
ook waarom die Republiek die fundamentele in die staatkundige

~~

denke van die Afrikaner is.
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Dit is opmerklik dat die eerste blankes wat na Suid-Afrika
gekom het om hier te vertoef, wat nie avonturiers was nie, maar
wat hier h vOlksplanting kom stig het, Republikeine was.

Jan

van Riebeeck en sy metgeselle, en al die Nederlanders wat gedurende
die tyd van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie hierheen gekom
het, was Republikeine.

Die Nederlandse Republiek was in die

sewentiende eeu op die toppunt van sy mag en glorie.
tiende eeu was sy Gulde Eeu.

Die sewen-

Jan van Riebeeck het juis in die

middel van hierdie eeu die volksplanting

aan die Kaap kom stig.

Vir byna anderhalwe eeu was die blankes aan die Kaap verteenwoordigers en draers van die Republikeinse

gedagte.

Van Tafelbaai af het die uitbreiding na die binneland gegaan.
Die blankes het die Republikeinse gedagte met hulle saamgedra.
Stadigaan het die blankes hulle van die Kompanjie en die NederTeen

landse moederland afgewend en het die Afrikaner ontstaan.

die end van die agtiende eeu het die burgers van Graaff-Reinet
en Swellendam hulle eie regerings in die lewe geroep.

Dit was

die eerste keer dat die Afrikaner die geleentheid gekry het om
sy eie regeringsvorm daar te stel, en dis opmerklik dat hy TI
Republikeinse

regeringsvorm gekies het.

Dit is wel waar dat

die kennis wat hierdie vroeë baanbrekers van konstitusionele
sake gehad het, nog maar baie gebrekkig was, en dat hulle die
betreffende terminologie nog glad nie beheers het nie.
hoef •••/11
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hoef h mens daarom nie te verwonder dat die regeringsvorm wat
hulle geskep het, uit die konstitusionele

oogpunt gesien9

nog

maar nprimitief" was nie, en ook dat,op die keper beskou, sekere
teenstrydighede

Die oorheersende ken-

daarin voorgekom het.~

merk van hulle bestuur was egter dat hulle ál hulle gesaghebbers
self gekies het, dat hulle hulle gesaghebbers met sekere bevoegdhede beklee het en dat hulle van hulle gesaghebbers verantwoording geëis het.

Dit was dus 'n uitgesproke Republikeinse

bestuurs-

vorm.
Sowat vyftig jaar later vind ons die Voortrekkers op trek.
Hulle het ook hulle eie besture daargestel.

Baie van hulle was

kinders en kindskinders van die manne wat in Graaff-Reinet en
Swellendam hulle Republikeinse regerings gestig het.

Ook hier

by die Voortrekkers vind ons h uitgesproke Republikeinse regeringsvorm.

Kyk na hulle daar waar hulle in 1837 buite Winburg byeen

is om hulle regering in te rig~

hulle kies uit hulle eie midde

hulle gesaghebbers, hulle lê hulle gesaghebbers sekere verpligtings op, hulle bind hulle gesaghebbers
antwoordelikheid

teenoor die volk vaslê.

hier nog geen suiwere konstitusionele

deur ampsede wat die verWeliswaar word ook

terminologie gebruik nie -

en h mens kan dit inderdaad ook nog nie verwag nie - maar ook hier
het ons met h deur en deur Republikeinse

regeringsvorm te doen.

Ek kon hierdie lyn verder deur ons geskiedenis volg, en ek
kon aantoon dat oral waar die Afrikaner die geleentheid gekry het
om sy eie regeringsvorm daar te stel, hy aan die Republikeinse
regeringsvorm voorkeur gegee het.
fend geïllustreer
gevolg het:

Ons sien dit ook weer tref-

in die Boererepublieke

wat nEidie Groot Trek

eers in Natal, waar die Republiek egter maar h kort-

stondige bestaan gegun is, dan in die Vrystaat en Transvaal, waar
die konstitusionele

denke van die Afrikaner langer die geleentheid

gehad het om tot ontplooiing te kom, en wa8r die Republikeinse
regeringsvorm

aldus in die praktyk in veel meer besonderhede uit-

gewerk is.

Ondertussen •••/12
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regerings in Kaapland ver-

dwyn, maar ons weet dat die Republikeinse
dwyn het nie~

gedagte daar nie ver-

aangesien die koningskap geografies so enorm ver

van hulle verwyder was, het tal van Kaaplanders nie eers behoorlik besef dat hulle in h monargie woon nie, en Kaaplanders het
in hulle harte Republikeine gebly.

Dit verklaar waarom so baie

Kaaplanders na die Boererepublieke

van die Noorde verhuis het en

ook waarom, toe die Republieke die wapen moes opneem om vir hulle
voortbestaan te veg, honderde Kaaplanders hulle broers van die
Noorde te hulp gesnel het.

Mense doen nie sulke dinge as daar

nie in hulle harte onblusbare ideale brand nie, ideale waarvoor
hulle bereid is om alles op te offer nie.

Dit is dan ook ver-

staanbaar dat dit juis hierdie Kaaplanders was wat vir hulle
broers van die Noorde h ware besieling geword het en tot die
laaste toe pal

[ksxfaC:;A-( ~

~~~

So kom ons tot waar ons vandag staan.

"""~~.

Dit is vyftig-sestig

jaar gelede dat die Republikeinse regerings in Suid-Afrika ondergegaan het.

Dit is omtrent dieselfde tydsduur as wat daar tussen

die Republikeinse

regerings van Graaff-Reinet en Swellendam en dié

van die Groot Trek gelê het.

Maar soos die Republikeinse gedagte

nie tussen Graaff-Reinet en die Groot Trek uitgesterf het nie, s6
het dit ook nie tussen die Boererepublieke
nie.

en vandag uitgesterf

Wat daar in die Boererepublieke vyftig jaar ná Graaff-Reinet

en Swellendam ontstaan het, was veel groter en skoner as wat daar
in Graaff-Reinet

en Swellendam bestaan het.

As ons die lyn van

ons Geskiedenis volg, dan lyk dit asof ons rede het om te verwag
dat wat daar vandag, vyftig jaar ná die Boererepublieke,

kan ont-

staan, selfs nog veel groter en skoner sal wees as wat daar in

-~

die B0-Q(!fP~;Jf~~s~a.an
~

Ons

het..

~~ _..%~~
staan voor die besl;ss~;~

toekoms van ons land en ons volk.
doen, maar dit is nie
danig nie.

'n

..

-

~

~

~ê1;{ ~

~.
Die beslissing

,

.

raak die hele

Dit het dus met die politiek te

gewone strydpunt tussen die partye as so-

Hier het ons waarlik met volkspolitiek te doen.

Dit

is die plig van elkeen wat oor TI stem beskik, om ernstig na te dink,
om •••/13
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bring in fn

beslissing wat vir Suid-Afrika ~ historiese beslissing gaan wees.
My tyd is vrywel verstreke en ek moet afsluit.
egter toe om net vir fn oomblik voorui t te kyk.
fn

Republiek word, salook

Laat my

As Suid-Afrika

vir die Afrikaner se kul tuur fn nuwe

tydperk aanbreek.

Ons ideale sal dieselfde bly, maar ons sal

tot ~ herwaardering

van ons kulturele masjinerie en ons metodes

van optrede moet kom.

Die Afrikaner se kultuur salop

ruimer

terrein en, in baie opsigte, in gesuiwerde atmosfeer leef.
hierdie terrein Gn in hierdie atmosfeer salons
die grondslae wat tot nou toe gelê is.

Op

moet voortbou op

Ons sal met die nuwe

tyd moet rekening hou as ons in die nuwe tyd wil voortbestaan en
floreer.
As Suid-Afrika ~ Republiek word, sal daar tussen Afrikaanssprekende en Engelssprekende
ons openhartig wees.

~ nuwe verhouding ontstaan.

Tot nou toe was daar dikwels wantroue.

Daar was wantroue omdat die Afrikaanssprekende
die Engelssprekende

Laat

gevoel het dat

~ dubbele lojaliteit het en Suid-Afrika nog

nie as sy enigste tuiste aanvaar het nie, terwyl die Engelssprekende weer die bruisende vitaliteit en vaderlandsliefde van die
Afrikaner as ~ gevaar vir die Engelssprekende
Republikeinse

staat, met sy Republikeinse

vertolk het.

In h

simbole en lewenswyse,

sal daar vanselfsprekend hOG langer hoe minder ruimte vir hierdie
wantroue wees.
Maar nie net die verhouding tussen Afrikaanssprekende
Engelssprekende

en

sal verander - en verbeter - nie, ook die ver-

houding onder Afrikaners onderling sal verbeter.
h feit dat die verhouding tussen Afrikaanssprekende
sprekende, en die beskouin~van

Dit is immers
en Engels-

Afrikaners in verband hiermee,

twisappels onder Afrikaners onderling geword het.

Een Afrikaner,

sê bv. hy wil nie in h Skakelkomitee dien nie omdat Engelssprekendes daarmee sou saamwerk;

TI ander Afrikaner sê weer hy wil

nie in ~ Skalekomitee dien nie omdat Engelssprekendes
sou uitgesluit word.

daarvan

Een Afrikaner neem ~ Geloftedagkomitee
kwalik •••/14
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soek;

'n ander Afrikaner neem weer 'n Geloftedagkomitee

dat die Komitee Engelssprekendes
sou uitsluit.

En so is daar

sou

kwalik om-

van die Geloftefeesverrigtinge
legio van dergelike situasies,

situasies waarin die beskouinge van Afrikaners ten aansien van
die verhouding tussen Afrikaanssprekende

en Engelssprekende

rol speel en die onderlinge verhouding onder Afrikaners~tot
van ons groot kulturele belange

j

sal daar, uitdie

ernstig benadeel.

h
skade

Ook hiervoor

aard van die saak, in 'n Republiek minder ruimte

wees.
Terselfdertyd moet ons egter ook onthou dat h Republiek geensins die oplossing van al ons probleme op die kulturele terrein
sal bring nie.

Daar salonverminderde

en voortgesette toewyding

en ywer in verband met ons kulturele lewe moet wees.

Ons mag

selfs voor h groot gevaar te staan kom, h gevaar waardeur ons in
die jongste jare alreeds bekruip is.
wat van buite kom nie;
binne ons eie harte.
selfvoldaanheid.

Dit is egter nie h gevaar

dit is h gevaar van binne onsself, van
Dit is die gevaar van oorgerustheid en

Ons mag meen dat dit in h Republiek nou alles

wel sal we ea , en dat ons ons nie meer soseer hoef in te span nie.
Laat ons vroegtydig gewaarsku wees.

Laat ons besef dat ons, ook

in h Republiek, voortdurend en onverpoosd aan die arbeid sal moet
staan.

Laat ons besef dat veralons

werk vir ons taal, ons let-

terkunde, ons poësie, ons tydskrifte en ons boeke nie mag verslap
nie, en dat die verkryging van h Republiek juis vir ons h kragtige
spoorslag in hierdie verband moet wees.

--~

Hiermee het ek die taak, wat hierdie Voorsittersrede my op-

gelê het, nou afgehandel.

Ons het gesien welke valse konnotasie,

tot nadeel van ons Afrikaanse kultuurbelange,
politiek geheg word.

aan die woord

Ons het gesien dat dAar niks is wat met

die blywende belange van ons land en ons volk te doen het, wat nie
onder die begrip politiek inbegrepe is nie.

Ons het gesien dat die

beslissing wat ons oor enkele dae in verband met die Republiek sal
gee, van enorme politieke betekenis is, maar dat dit nie met aktuele
geskilpunte
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Ons het gesien dat

hierdie beslissing dit vir Suid-Afrika moo~tlik kan maak om ~
staats- en regeringsvorm in te voer, wat die fundamentele, die
essensiële in die staatkundige denke van die Afrikaner verteenwoordig.

Ons het gesien dat die Republiek 'nnuwe tydvak in ver-

band me t die verhouding tussen

Afrikaanssprekendes

kende s, en onder Afrikaners onderli:i.:éS,
kcul inlui.

en EngelsspreEn ons het

ten slotte ook gesien dat die Republiek nie die oplossing van al
ons probleme op die kulturele terrein sal meebring nie, maar dat
dit ons eerder tot groter waaksaamheid

en toewyding moet aanspoor.

As ons Kongres ~ bydrae lewer om ons al hierdie dinge beter
te laat sien en verstaan, dan salons
nie vrugteloos gewees het nie.

byeenkoms en ons besprekings

Dan salons

Kongres, ten slotte

ook, sy bydrae lewer om die jaar 1960 sy ware en verhewe betekenis
in ons Geskiedenis te gee, ~ betekenis wat bes saamgevat kan word
in die woorde~

die Jaar van die nuwe verenigde Republiek in die

Landvan Goeie Hoop.
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