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Dit is vanselfsprekend vir my -n groot voorreg en bron van vreugde

om vandag hier -n afsluitingswoord te spreek. Ek voel dat dit gepas is dat

ek, namens die moederliggaam van die Jeugraad, nl. die Federasie van Afrikaan-

se Kultuurvereniginge, -n paar opmerkings maak. Ek wil die Voorsitter en die

Reëlingskomitee dus bedank dat hulle my hierdie geleentheid gee.

Eerstens wil ek ons hoogste waardering uitspreek vir almal wat

saamgewerk het om hierdie pragtige, besielende byeenkoms moontlik te maak.

Ek wil ons dank betuig aan hulle wat die groot jeugondersoek uitgevoer het, -n

ondersoek wat in vier dele, t.w. Die Jeug en Arbeid, Die Jeug en Kultuur,

Die Jeug en Vrye Tyd en Die Jeug en Godsdiens, beliggaam word. Ons het hier

te doen met kardinaal-belangrike gebiede van ons volkslewe, en ons is van

harte dankbaar dat so -n ondersoek met soveel deeglikheid en toewyding uitgevoer

is. Ons het daarin begryplikerwyse in die eerste instansie te doen met die be-

sondere probleme van die Afrikanerjeug, in baie opsigte die besondere probleme

van die Afrikanervolk, maar uit die aard van die saak was dit só dat baie keer

ook verwys moes word na die probleme wat die Suid-Afrikaanse jeug ondervind,

d.L probleme wat Suid-Afrika ondervind en wat belangrik is vir ál ons mense.

Daar is natuurlik tal van probleme wat vandag beskou word as ons

besondere Suid-Afrikaanse probleme, maar wat welook - sy dit dan in enig-

sins gewysigde vorm - in ander lande voorkom. So is dit bv. met die begrip

apartheid. -n Komiese situasie sal dit illustreer. In een van ons stamlande

het by geleentheid twee Engelssprekende Suid-Afrikaners -n sokkerwedstryd

bygewoon. Dit was -n wedstryd tussen -n Rooms-Katolieke span en -n Protes-

tantse span. (m Mate van f~rtheid as u wil! ) Elke keer as die Rooms-Kato-

lieke span iets goeds doen, word hulle luid toegejuig deur dié deel van die

skare wat Rooms- Katoliek is. Dan weer as die Protestantse span iets besonders

doen/ .
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doen, word hulle deur die Protestantse deel van die toeskouers toegejuig.

Maar ons twee Suid-Afrikaanse vriende is daar om mooi sokker te sien, en

elke keer as iets moois gedoen word, hetsy deur die Rooms- Katolieke span of

die Protestantse span, gee hulle geesdriftige applous. -n Paar Rooms- Kato-

lieke toeskouers hier voor hulle het dit egter -n onverstaanbare optrede gevind.

Een kyk naderhand om en vra vertwyfeld: "Maar watter span ondersteun julle

nou eintlik?" Die Suid-Afrikaner sê: "Maar waarom? Ons is hier om goeie

sokker te sien." Toe laat die verwarde toeskouer in sy beperkte bietjie

Engels spontaan volg: "There you got it, those atheists. "

As -n mens kalm gaan nadink oor baie probleme, wat in Suid-Afrika

voorkom en as besondere Suid-Afrikaanse probleme beskou word, salons

vind dat veel daarvan ook in ander lande voorkom. Ons weet almal van die

ernstige rassetwiste in Amerika, juis die land waar -n mens dikwels hoor,

veral in die Noordelike en Oostelike State, hoe suksesvol hulle beleid van ge-

lykstelling en integrasie is. As -n mens na die gebeure onder Amerikaners

kyk, moet jy tot die gevolgtrekking kom, dat ons beslis nie veel van hulle te

leer het nie, altans nie wat rassebetrekkinge betref nie.

Dit was vir my -n genoeë om van die resultate van die groot jeug-

ondersoek kennis te neem, en ek het met intense aandag geluister na die refe-

rente wat hier voor ons opgetree het. Ons is aan die referente en ondersoe-

kers groot dank verskuldig. Ek het inderdaad nog selde -n geleentheid byge-

woon waar die referente met soveel insig, begrip, helderheid en oortuiging

leiding gegee het. Ek het ook selde -n byeenkoms bygewoon waar -n mens so -n

verteenwoordigende groot getal van ons jongmense bymekaar gevind het, en

saam met hulle, ook verteenwoordigende, leidende persone uit ons samelewing.

Ernstige, openhartige samesprekings is gevoer om tot die waarheid deur te

dring. Dit is -n merkwaardige byeenkoms en ek wil almal, veralons jongmense,

gelukwens met wat hier gebeur het.

Ons het kennis geneem van gunstige omstandighede sover dit ons

jeug aangaan, en ons is dankbaar daarvoor. Maar ons het ook kennis geneem

van sekere bedenklike toestande, wat ons met kommer vervul. -n Wetenskaplike

ondersoek soos hierdie verteenwoordig egter veral -n diagnose, en is nog nie -n

terapie/ .
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terapie nie; dit wil bowenal die ware toestand openbaar en nog nie geneesmid-

dele voorskryf nie. -n Mens kan immers geen groot probleem probeer oplos as

jy nie presies weet wat die probleem is nie. As -n mens eers vir jouself volle

duidelikheid oor jou probleem verkry het, en dit ook vir jouself duidelik gestel

het, dan breek pas die tyd aan wanneer jy na die terapie, die geneesmiddele,

die wyse van hervorming, kan soek. Ons was gelukkig in soverre ons refe-

rente, met gebr-utkmaktng van die diagnose van die vers lag, vir ons goeie lei-

ding kon gee en ons kon help om tot resolusies te kom wat ook reeds die red-

middele aanwys.

In Suid-Afrika sou ons beslis van -n nasie, -n Suid-Afrikaanse

nasie, kon praat. Die begrip sou -n ruimere , min of meer staatkundige bete-

kenis hê, en ons sou Afrikaanssprekendes en ook anderstaliges insluit.

Maar die feit bly staan dat ons, as Afrikaners, die Afrikaanse volk uitmaak

wat met -n eie taal en kultuur binne die groter Suid-Afrikaanse nasie -n aparte

kultuurgroep vorm. Ons het uit die volke van ons ou stamlande ontwikkel, en

ons het inderdaad ver weg van hulle ontwikkel. Vanselfsprekend soek ons die

vriendskap en samewerking van almal wat saam met ons hier woon, maar deur

ons eie taal en kultuur het ons -n aparte volk geword, en aangesien ons die

oudste en grootste deel van die blanke bevolking uitmaak, dra ons -n baie gr oot

verantwoordelikheid teenoor Suid- Afrika en al sy inwoners.

Dit bring my by enkele hoofgedagtes, wat - soos dit vir my lyk -

uit ons besprekinge voortvloei. Baie van ons wat as jongmense vandag hier

sit, saloor 20 of 30 jaar reeds groot verantwoordelikhede oorgeneem het,

en baie van ons wat vandag na die ouer kant toe staan of middeljarig is, sal

reeds aan u die leisels oorgegee het. U wat vandag die jongeres is, hoe

gaan u die verantwoordelikheid aanvaar en die groot take uitvoer wat dan

in u hande sal gekom het? -n Mens kan dit op baie maniere doen, maar ek

maak -n beroep op u: doen dit in die gees wat ons op hierdie kongres gesien

het. Ek vra u om oor 20 of 30 jaar, wanneer u die verantwoordelikheid dra,

te handelooreenkomstig die grondslae waarvan ons hier op so -n treffende

wyse kennis geneem het.

Enige dae gelede het ek voor die Suid-Afrikaanse Akademie in

Bloemfontein -n referaat gelewer wat oor ons historiese vorming gehandel het

ent .
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en waarin sekere faktore aangetoon is wat deurslaggewend op ons volkskarakter

ingewerk het. Aa~1.die einde het ek tot die gevolgtrekking gekom dat die mense

wat vandag so baie keer en so maklik sê die dag sal gou aanbreek dat ons in

Suid- Afrika net één volk sal hê, met één taal en één kultuur, hulle aan wensden-

kery skuldig maak. -n Paar koerante het my hieroor kwalik geneem, maar ek

kan met vrymoedigheid sê dat ek ondertussen niks gesien of gehoor het wat iets

aan hierdie beskouing verander ni e .

Veronderstel vir -n oomblik dat daar oor 20 of 30 of 40 jaar in

Suid-Afrika net één volk sal wees, nie Afrikaanssprekend of Engelssprekend

nie, maar -n ander, nuwe volk, met één taal, één tipe van onderwysinrigting,

miskien selfs één geloof, één kerk. Veronderstel dat ons so -n absolute een-

wording kry en dat daar nie meer Afrikaanssprekende en Engelssprekende

universiteite sal wees nie en nie meer moedertaalonderwys nie. Wat sal die

implikasies van dit alles wees?

Ons kyk na ons Godsdiens. In ons drie Afrikaanse Kerke het ons

die Calvinistiese Godsdiens. Ek vind dikwels dat daar in ons land -n verkeer-

de opvatting van die Calvinisme posgevat het. Ons kry mense wat dink dat jy

in die Calvinisme te doen het met -n uitgediende resep of verstarde stelsel wat

jou lewe in onmoontlike enge grense inperk. Ek kan my geen foutiewer be-

skouing voorstel nie. Die Calvinisme is dan juis die leer, godsdienstig en

staatkundig, wat die klem op die individu en die demokrasie laat val. Calvyn

is dan juis die kerkhervormer wat nadruklik daarop aangedring het dat die

onderwys moet gedy, want die Calvinisme moet verkondig word deur goed-

onderlegde leraars aan -n goed-ontwikkelde gemeente. Dit is dan juis die

Calviniste wat, oral waar hulle in die wêreld gegaan het, demokratiese bestu-

re in die lewe geroep het. Presies s6 is dit ook met ons eie mense: oral

waar die Boerevolk sy eie bestuursreëlings getref het, was dit demokratiese -

by name republikeinse - bestuursreëlings. Afrikaners het nooit aan outokra-

tiese stelsels geglo nie.

Toe ek jare gelede vir verdere studie oorsee gegaan het, het ek

veral na Duits land en Frankryk gegaan, en ek kan vandag nie dankbaar genoeg

daarvoor wees nie. In Frankryk was my ou universiteit die Sorbonne -

maar toe was daar darem nie al die moleste wat deesdae daar voorkom nie!

(Gelag)/ .
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(Gelag). Ek is bly u lag daaroor. Ter loops, ek het nou die dag in een van

die koerante m foto gesien van -n oproer in die Boulevard St. Michel, die

Boul Mch soos ons studente dit genoem het.

Maar waarom Frankryk? Ek het Frankryk toe gegaan veralomdat

ek behoorlik wou kennismaak met die bronne en geskiedenis van die Franse

Calvinisme en dus ook van ons eie Hugenote-voorouers. In my studie van

Geskiedenis het dit my getref dat een van die vernaamste dinge waarteen

die Calviniste hulle in Frankryk verset het, die outokrasie van hulle regeer-

ders was, bv. die leerstuk van kardinaal Richelieu, Une fOi, une loi, un roi
,

(" Eén geloof, één wet, één koning"), en die absolutisme van koning Lodewyk

die Veertiende, die sg. Sonkoning van Frankryk, wat met onbegrensde trots

en selfvertroue verklaar het: L' Etat c' est moi! ("Die Staat, dit is ek! ")

Die Hugenote het tenénemale geweier om hulle hierby neer te lê. Hulle het

daarin geglo dat die indiwidu reg op sy eie geloof het; dat in die regspraak

aan almal - Rooms-Katoliek en Protestant - reg moet geskied; en dat daar

geen eenhoofdige, outokra1i~ering sal wees nie, maar -n bestuursvorm

waarin die wense van die indiwidu gehoor word.

As ons na ons eie geskiedenis kyk, sien ons dat ook ons voorouers

in Suid-Afrika dikwels teen outokrasie in verset gekom het. Dit is wel -n be-

ginsel van die Calvinis dat hy sy owerheid sal gehoorsaam, maar hy glo tewens

dat hy die reg het - dat dit selfs sy plig is - om teen die owerheid in verset

te kom indien die owerheid die gereformeerde geloof geweld aandoen. Die

Calvinisme was nog nooit -n bleke geloof vir geestelike bloedarmes nie. Dit is

-n strenge geloof vir oortuigde mense. Hierin het ons die grondslae waarop

ons teruggaan in ons godsdienstige en staatkundige denke. En moenie dink dat

dit vir ons in -n verstarde geestelike keurslyf wil indwing nie. Dis -n treffen-

de feit dat, in die geskiedenis van die Kerkhervorming, Johannes Calvyn die

reformator is wat die suiwerste, die geesdriftigste deur sy ondersteuners na-

gevolg is; en, soos -n Duitse skrywer gesê het, die reformator by wie die

meeste ontwikkeling maar die minste verandering gevind word.

Hierin lê -n groot waarheid opgeslote: Ontwikkeling, maar nie ver-

andering nie. -n Mens moet bereid wees - en ook in staat wees - om reke-

ning/ .
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ning te hou met nuwe omstandighede, maar jy verander nie jou beginsels nie.

Ons kan vir ons afvra: As ons één volk, met één taal en één kultuur, in

Suid-Afrika sou hê, salons dan nog ons Calvinistiese godsdiens, met die

betekenis wat dit vir ons staatkunde en opvoedkunde het, behou? Salons

ons taal behou? Salons ons letterkunde behou? Salons ons nasionale tra-

disies behou? Salons ons huis en huisgesin behou? -n Mens vra hierdie

vrae nie omdat jy in hipotetiese haarklowery behae skep, of omdat jy jou

mede- Afrikaners - of mede- Suidafrikaners - wil verwar nie. Dit is be-

langrike vrae, en dit is noodsaaklik dat ons ons daarvan rekenskap sal gee.

Teenoor ons staan in Suid-Afrika die Engelse taal en die Engelse

kultuur, en laat my dadelik sê dat ek niks hoegenaamd teen die Engelse taal

en kultuur het nie; inteendeel, daar is bv. in die Engelse taal en letterkunde

veel wat mooi en treffend is, en ek is dankbaar dat ons deur middel van ver-

talings ook al van dié skoonheid ons eie kon maak. Die Engelse taal word

ook meer en meer -n wêreldtaal; en dit het Frans al grotendeels as -n wêreld-

taal vervang. In die Engelse taal en kultuur lê daar enorme krag opgeslote;
as ..Afrikaners

en as ons nou één volk met één kultuur het, salons/dan nog dié kultuurbesit-

tinge behou wat vandag ons eie is? As ons dié dinge nie behou nie, dan wil

ek dadelik sê dat ek, en seker almal van ons, nie bereid sal wees om die

prys vir sodanige eenheid te betaal nie. Eenheid is -n pragtige, begeerlike

ideaal, maar jy moet dit in perspektief sien; jy mag nie, in die proses van

nastrewing van eenheid, -n prys betaal wat te groot is nie. Maar veronderstel

nog dat ons so -n prys betaal, veronderstel dat Afrikaans verdwyn, sal Suid-
.

Afrika daardeur ryker wees? - Ek laat die antwoord aan u oor.

Laat ons. egter vir -n oomblik ook na die ander kant van die saak

kyk. Veronderstel dit is ons taal, en ons kultuurbesittinge wat in so -n ver-

enigde volk behoue bly; en dit is dié van ons anderstalige - veral Engels-
moet

sprekende - mede-burgers wat/verdwyn. Sommige van ons mag miskien dink

dat dit dan vir ons baie gerieflik sal wees, en dat dit ons sal pas. Sommige

van ons mag dit miskien selfs begeer. Maar mag ons as volk dit verwag?

Wat sal dit beteken vir ander mense? Terwylons ons eie taal wil behou, moet

ons dan nie, as regskape Christenmense, ook vir ons anderstalige mede-

burgers hulle taal en hulle kultuurgoedere gun nie? As bv. -n Engelsspre-

kende sê hy het -n godsdiens wat nie Calvinisties is nie, hy het sy eie taal,

sy/ .
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sy eie universiteite en skole, sy eie sosiale opvattinge, salons dit dan nie

vir hom gun nie? As dit ons houding sou wees, moet ons bedink watter teleur-

stelling, leed en frustrasie ons van ander eis, terwylons nie bereid is om dit

vir onsself te aanvaar nie. Wat ons vir onsself opeis, moet ons immers bereid

wees om ook vir ons mede-burgers te gun. Ook hier sou bowendien die vraag

gestel kon word: as bv. die Engelse taal in Suid-Afrika moet verdwyn, sou

Suid- Afrika dan geestelik armer of ryker wees? - Ook in hierdie geval laat

ek die antwoord aan u oor.

Kyk ons na die toestande wat vandag in ons land bestaan, en vra ons

ons af wat waarlik in die belang van die Afrikaner is, dan is dit duidelik dat

ons ferm en vas moet staan op dié dinge wat ons eie is. Ons moet ons Calvi-

nistiese godsdiens in ere hou, en daarmee die Calvinistiese invloede in ons

opvoedkunde en staatkunde. Ons moet ons taal handhaaf en ons Afrikaanse

tradisies suiwer hou. Dit is ons plig hierdie; niemand anders sal dit vir ons

nakom nie. Ons jongmense wat vandag hier is, hulle wat oor 20 of 30 jaar met

groot verantwoordelikhede beklee sal wees, sal moet besef dat die Afrikaner

se welsyn op kulturele gebied, in hulle hande is. Ek vertrou dat daar van

hierdie kongres Inmeeslepende wekroep sal uitgaan, sodat ons almal met oor-

tuiging en beslistheid ons taak sal aanvaar en dit end-uit sal volvoer. Laat

ek u die versekering gee: As u as Afrikaner uitgaan en u praat u taal en u

spreek uself uit as oortuigde, ordentlike mens teenoor wie ook al, sal u steeds

agting afdwing, ook van anderstaliges. Maar as u uitgaan om ander na die

mond te praat, en ander se guns te soek deur ontrou te wees aan u eie taal,

sal u geen agting afdwing nie maar eerder welverdiende veragting oes.

Laat 'ons terselfdertyd besef dat dit nie ons plig is om die taal van

ander te handhaaf nie. Ek sê dit nie om spitsvondig te wees nie, maar ek be-

gin meer en meer agterkom dat daar vandag anderstaliges is wat blykbaar die

gedagte kry dat dit die Afrikaner se taak is om ook ander se taal te bevorder

en te handhaaf. Dit is nie s1 plig nie; dit is sy plig om sy eie moedertaal te

handhaaf. Ek is dankbaar dat ons nog vandag so baie jongmense het wat trou

is aan hulle beginsels en goeie ambassadeurs vir ons volk is. Ek is bly dat

ons In man soos ds. Dawie de Ville irs hier by ons het: hy is vir ons die sim-

bool van die jong Afrikaner wat as verteenwoordiger van sy volk uitgaan, wat

met/ .
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met respek vir sy medemens optree, en wat oral agting afdwing, of dit op die

sportvelde van Suid-Afrika is, of in Nieu-Seeland, of Engeland, of waar ook

al.

Laat ons dan ons twee groot blanke volksgroepe as bestanddele

van één nasie aanvaar, maar terselfdertyd as twee aparte kultur-ele eenhede.

Laat ons samewerking soek met mekaar, soos die Eerste Minister gesê het:

Samewerking met enigiemand, mits jy jou eie identiteit en jou eie beginsels

nie prysgee nie. Moet egter nie verwag dat ander mense u sal help om u be-

sondere beginsels te behou nie; u sal dit self moet doen.

Die groot taak van ons jeug lê vandag daarin dat hulle, soos hier

op die kongres, ernstig sal studeer en besin. Ons is Afrikaners, Calviniste,

ons was nog nooit mense wat met oogklappe die wêreld ingegaan het nie. Ek

waardeer dit as jongmense met mekaar ernstig redeneer en probleme probeer

uitpluis, mits hulle dit doen met die nodige respek vir die landswette en die

besluite van hulle eie owerhede, en ook met die nodige respek vir mekaar.

Laat ons ons medemense in Suid-Afrika, of hulle blank is of nie-blank, met

respek, opregtheid en eerlikheid behandel, maar laat ons daarbyook besef

dat ons ook ons eie broer en suster, ons eie mede- Afrikaner, dan minstens

met dieselfde respek, liefde en opregtheid moet behandel. As ons dan, in die

jare wat voorlê, twee groot blanke bevolkingsdele het, wat met respek en op-

regtheid mekaar dien, saamgebind deur -n hegte liefde vir één en dieselfde

vaderland, saamgebind ook in -n besef van diens vir daardie gemeenskaplike

vaderland, saamgebind ook in -n strewe van diens veral vir Suid-Afrika ten

opsigte van -n vyandige buitewêreld, dan salons innig dankbaar wees.

Ons glo dat wat uit die verlede tot ons gekom het, geen toeval is

nie. Vir ons as Calviniste bestaan daar nie so iets soos die toeval nie.

Ons glo in die Goddelike voorbeskikking, dit is immers een van die vernaamste

beginsels van die Calvinisme. Dit beteken wel nie dat ons gemakltk gaan sit

en sê ons span ons nie in nie, want alles is tog vooraf beskik; inteendeel, ons

weet dit is ons plig en roeping om ons in te span en hard te werk. Laat ons

die beginsels wat ek hier genoem het, dan vreesloos en selfs met strydvaar-

digheid stel en uitdra.

Die/ .



Die pad vorentoe sal moeilik wees, miskien selfs nog moeiliker

as dié van die verlede. Laat ons egter met onverpoosde toewyding en volle

Godsvertroue altyd vorentoe gaan. Dan salons in die toekoms - net soos

in die verlede - die lotgevalle van ons volk as die wil van God sien.

* * * * * * * * * *
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