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DIE TOEKOMS: STILS.:rAND EN BEWEGING

Deur Prof. H. B. Thorn

CVoorsittersrede, Negentiende Tweejaarlikse F. A. K. -Kongres,
Johannesburg, 3 Julie 1968, 10 vm.)

r

Ons is byeen vir die negentiende Tweejaarlikse Kongr~s van dre
r}.u-

Dit is -n belangrike geleentheid, want die Kongres is hoogste ge-

"sagsliggaam van die F. A. K., en die Kongres sal geroepe wees om uitsprake

F.A.K.

te gee wat bindend sal wees vir die ,F.A. K. se ander gesagsliggame, die

Afrikaanse Nasionale Kultuurraad en die Uitvoerende Komitee, en wat ook

in ons Afrikaanse kultuurlewe koers en leiding sal aanwys.

Om leiding vir die toekoms te kan gee, salons Kongres eers -n op-

name moet maak, en nadat ons dit gedoen het, kan ons wegwysers vir die toe-

koms probeer verskaf. Ons opname sal egter baie kort en saaklik moet

wees, want ons Kongres staan, blykens sy hooftema, eintlik in die teken van

ons toekomstaak. Ons geagte referente sal hulle, met die oog op die toekoms,

by drie groot onderwerpe bepaal: Die Afrikaner en Sy Jeug; Die Afrikaner

en Sy Taal; en Die Afrikaner en Sy Ekonomie. Vanselfsprekend laat ek

hierdie onderwerpe in ons referente se bekwame hande. In my Voorsitters-

rede wil ek my, uit die oogpunt van die F. A. K., kortliks besighou met die

onderwerp: Die Toekoms: Stilstand en Beweging. As ek hiermee, vir die

verdere verrigtinge van ons Kongres, kan help om agtergrond te skep en

enigsins rigting aan te dui, sal ek dankbaar wees.

My opname knoop ek aan by die F. A. K. se Jaarverslag, wat voor

hierdie Kongres sal dien. Die F. A. K. het in verskeie opsigte -n goeie jaar

agter die rug, en hy glo stellig dat daar baie dinge is waarvoor hy dankbaar

kan wees. In die loop van vier jaar het die getal van sy geaffilieerde en mee--==-- -
werkende liggame aansienlik toegeneem Cen selfs byna verdubbel), t. w. van

811 in 1964/65 tot 1,520 in 1967/68. Op die gebied van die musiek is mooi

prestasies/ .
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prestasies gelewer, soos o .a. blyk uit die werk van die Musiekkommissie , en

by name van die buitengewone kongres oor Skoolmusiek en Skoolsang wat ver-

lede jaar gehou is. Besondere stappe is gedoen - en ook is reeds heelwat

welslae behaal - om by die Afrikaner nuwe en lewendige belangstelling in sy

geskiedenis te kweek. Buitengewone aandag is aan taalhandhawing bestee:

Die F. A. K. was nie net aktief in gevalle waar ons taal verontagsaam is nie,

maar hy het tewens op positiewe wyse opgetree om Afrikaans ook by die immi-

grant tuis te bring, en om op praktiese wyse hulp te verleen by die goeie en

korrekte gebruik van ons taal.

Met die Nasionale Jeugraad het die F. A. K. hom in die diens van die

Afrikanerjeug gestel en hiermee reeds nie slegs baanbrekende ondersoekings-

werk gedoen nie, maar ook koërdinerend en rigtinggéwend opgetree. Hy het

hom ook op die ekonomiese bewusmaking van die Afrikaner toegelê , en, veral

sedert die ontbinding van die Ekonomiese Instituut, intensiewe aandag aan

hierdie werk gewy. By ons Afrikanerpubliek het die werk van die F. A. K.

ook simpatieke en gunstige reaksie gevind, soos veral bewys word deur die

feit dat ons getal ~de nou reeds tot goed oor die 10,OOQ,aan~-
Z- ----...._________ -._ L ~ ~ //

groei het. Die F. A. K. het ten slotte ook -n kragdadige bydrae gelewer om
-~

die Rapportryersbeweging op te bou tot -n groot kultuurkrag, wat vandag goed-

georganiseerd en landswyd optree om die Afrikaner se kultuurbelange te be-

vorder. Tussen die F .A. K. en die Federasie van Rapportryerskorpse het

daar inderdaad -n hegte vennootskap ontstaan, sodat F. A. K. -liggame en Korpse

vandag op tal van plekke hand aan hand, en met groot vrug, saamwerk.

Teen -n agtergrond van gunstige tekens mag -n mens geneig wees om

gou tevrede te voel. -n Mens is dankbaar vir gunstige tekens, maar die

F. A. K. moet sy perspektief suiwer hou, en hy probeer dit ook na die beste

van sy vermoë doen. Ons weet dat, in die tyd waarin ons vandag leef, ons

meer as ooit tevore die groot doelstellings van die F. A. K. voor oë moet hou

en moet uitleef. Want dit is só dat, ten gevolge van die huidige verinterna-

sionalisering deur boek en tydskrif en nuusdiens en snelverkeer die proble-

me vir die handhawing van ons taal, naas Engels (ons tweede landstaal),

veel moeiliker word. Dit is ook só dat, ten gevolge van die besondere om-

standighede waarin ons verkeer, die wêreldmening oorwegend en soms
1/

bitter / .
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bitter teen ons gekant is. En dit is ook só dat, ten gevolge van -n menigte

middelpuntvliedende kultuurkragte en genietingsfaktore , soos vreemde rol-

prente, goedkoop sensasielektuur en verwronge persone-verering, veral

onder jeugdiges, die beproefde gevestigde Afrikanerkultuurbolwerke soos

huisgesin en Kerk tot in hulle fondamente ondermyn word. In die wete dat

dit vandag só is, moet ons ons koers vir die toekoms bepaal. Gaan ons

tevrede wees, doodtevrede, met wat ons bereik het? Gaan ons stilstand hê?

Of gaan ons die nuwe situasies en verskynsels van nuwe tye raaksien? Stil-

s~- dit is die vraag, soos ons so dikwels hoor, waarvoor

die Afrikaner vandag te staan gekom het.

Laat ons egter dadelik sê dat so 'n absolute stelling van die probleem

nie steek hou nie. Aanvaar ons hierdie stelling in so -n absolute sin, asof ons----
twee begrippe het wat noodwendig reëlreg teenoor mekaar staan, dan kryons -n

ongesonde projeksie in die gemoed van die Afrikaner wat vir hom, in geeste-

like en kulturele sin, noodwendig verwarrend moet wees. Die ware feit is

Ien laat ons dit vir eens en vir altyd besef - dat daar by ons, in absolute sin,

nou eenmaal nie van stilstand of beweging sprake kan wees nie. En waar ons
met -

hier nie/strenge, absolute begrippe te doen het nie, sluit die een die ander

nie uit nie; inteendeel, hulle vul mekaar eerder aan. Dit is dus beter om,

soos ons onderwerp lui, te praat van Stilstand ~ Beweging. Dit mag met die

eerste oogopslag paradoksaal klink, maar só moet ons die begrippe sien, want

in hierdie siening lê wat elke verstandige, regskape Afrikaner wil en moet doen,

d. w. s. as hy die kulturele belange van sy volk werklik op die hart dra. Laat

ons dit nader toelig.

Ons besit ons eie geskiedkundige verlede, en ons het baie kultuurbe-

sittinge wat uit die verlede tot ons gekom het. Ons is inderdaad grotendeels

deur ons verlede gevorm. Van ons vroeë voorouers uit die Nederlandse Re-

publiek en ander Protestants-Calvinistiese lande het ons ons Calvinistiese

godsdiens gekry, -n strenge godsdiens, -n godsdiens vir oortuigde mense, 'WX
godsdiens wat op sy beurt dryfkrag, ondernemingsgees en geeskrag voed./,! '-

Van dieselfde mense het ons ook ons waardering vir die onderwys gekry: Cal-

vyn het immers die standpunt gehuldig dat die Calvinisme -n godsdiens is wat

deur wel-opgevoe~ t~kelde leraars tot -n opgevoede, ontwikkelde gemeen-

te gepredik wordl"--tnons weet onder watter uiters moeilike omstandighede

ons eie voorouers hier in Suid-Afrika vir minstens die elementêre, basiese

opvoeding/ .
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gesorg het. X.K Y-
Ons weet ook hoedat belangrike, fundamentele begrippe in ons sosiale

en staatkundige lewe histories in ons verlede gewortel is. Sedert ons vroeg-

ste geskiedenis het die huisgesin vir die Afrikaner -n onontbeerlike sosiale

eenheid gevorm, en ons weet ook hoedat in -n verskeidenheid van gemeenskap-

like bedrywighede - soos by uitstek gedurende die Groot Trek geillustreer

word - huisgesinne binne die familieband saamgekom het om tot groter een-

hede uit te kring en aldus omvattende aktiwiteit moontlik te maak. Ook die

gedagte van skeiding tussen blank en nie- blank, en gepaardgaande daarmee

voorregte en geleenthede vir elke groep in sy eie gebied,.....,_h£1iI).die/loop vanV U--1_12.A- S !
ons geskiedenis geword tot wat dit vandag vir ons is 1\Ook die demokratiese,

Republikeinse staatsbegrip het saam met ons vroeë Nederlandse voorouers

hierheen gekom; en dwarsdeur sy geskiedenis het diw~~r sy demokra-

tiese, Republikeinse opvattinge bewaar en gekoester f\.En bowenalles nog

het ons eie taal, wat die vernaamste faktor is om ons .as Mrikaners saam te
~

bind, histories hier op eie bodem ontstaan.

Dit is maar enkele van die kultuurbesittinge wat ons uit ons verlede

het r en wat ons soos kosbare skatte moet bewaar. As ons oor hierdie skatte

waak, as ons hulle ongeskonde bewaar, as ons streng en onverbiddelik daar-

op staan, dan kan dit ons nie ten kwade gedui word nie, en dan kan dit ook

seer seker nog nie gesê word dat ons stilstand voorstaan nie. Om die kern

van jou eie geestelike krag op die groot lewensterreine suiwer te probeer be-

waar, kan immers nooit stilstand wees nie. Goed besien, is dit eerder -n

bewys van karaktervastheid, ordeliewendheid en vérsiendheid, want dit is

juis hierdie kern wat -n mens help om koers te hou, om jou identiteit te bewaar

en jou voortbestaan te bevorder. Immers daar kan geen twyfeloor bestaan nie:

die dag wanneer die Afrikaner sy historiese kultuurbesittinge , soos sy Protes-

r tants-Calvinist~sdiens. sy waardering vir die onderwys. sy gehegtheid aan

I sy huisgesin, sy demokratiese staatsbegrippe en bowenalles nog sy eie moeder-

II taal, oorboord gegooi het, daardie dag sal hy ophou om Afrikaner te wees.

Terwylons hierdie punt nou duidelik en onomwonde gestel het, is dit

egter noodsaaklik dat ons ook In bietjie verder redeneer. As die voorgaande

moet beteken dat ons steeds gaan vasklou net aan dit wat in die verlede bereik

is, en/ .
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is, en dat ál ons kragte net daarop toegespits sal wees om dit te behou, sal

ons seer seker nie nuwe en verdere oorwinnings vir die Afrikaner se kultuur

behaal nie. Ons sal staan in die harnas van die verlede om ons sterk te maak

op die slagveld van die hede, maar ons salons daarmee nog glad nie genoeg-

saam vir die stryd van die toekoms aangord nie. Ons sal stilstaan in 'n wêreld

wat vinnig aan die verander en aan die beweeg is. Soos in die verlede gedoenX-·V~~~
is deur die Nederlandse Calviniste, die Franse Hugenote, die Engelse Puri- -

teine en die Skotse Presbiteriane, só moet ook ons ons beginsels met oortui-

ging en beslistheid uitdra, al is dit ook in kringe wat vir die Afrikaner veny-

nig vyandig gesind is. >(
Ons moenie bang wees om -n geregverdigde en verantwoordelike stryd-

vaardigheid vir ons saak aan die dag te lê nie. Ons moet onthou dat die___________.,
wêreld van vandag - en insonderheid Suid-Afrika van vandag - en ook die

mense van vandag, veel anders geword het as wat SO of 100 of nog meer jare

gelede die geval was. Ons moet ons Afrikanerskap uitdra in -n wêreld wat

veel meer kompleks geword het, en waarin die magte wat teen ons kultuur in-

werk, veel subtieler en magtiger is as wat hulle in die verlede was. Ons

moet bereid wees om, so lank dit enigsins vrug kan dra, argument teen argu-

ment te voer, soos dit in die verl~de kenme;rkend was van die wel-opgevoede,

:f O~~c../k__./ ~ ~ê- _..P_ /~ , -- ~ ~
demokraties-gesinde Calvinis Ons moet die uitdagings aanvaar en ons moet

nuwe lewenspatrone soek om - op die grondslag van ons beproefde, funda-

menteie opvattinge'i~getrou daaraan - bewustelik en beslis op die .uitda- .
';r~ ..-"(l-~~~-o ~. ~~~ -n~

gings te antwoord. Só sien ons beweging, en dit is seer seker n~nti-
~

tese van erkende, gevestigde beginsels nie.

Moenie gereed staan om u mede-Afrikaner van ontrouheid aan sy volk

te beskuldig as u hom bv. soms op die sportveld saam met anderstaliges - by

name Engelssp~endes - sien nie, of as hy in -n komitee ~~staligeS

dien nie .'f;,~ hy soms anderstaliges in sy huis ontvanXlt of as hy in die

buiteland met buitelanders onderhandelings voer nief(Daardie selfde Afrika-

ner mag besig wees om juis op daardie plekke die Afrikanersaak beter te dien

as hy wat gerieflik en gerus tuis sit en nie uitgaan om die storms te trotseer

nie. >( 1~.e::_pt~~,-<?-4r: /r- cr
iL '---,/1,---J ~ Komi ..
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Komons vra ons eerder eerlik en opreg af: Ons wat in die tweede

helfte van die twintigste eeu leef, handhaaf ons nog ons godsdiens? het ons

nog waardering vir die onderwys? het ons nog liefde vir ons huisgesin? staan

ons nog op ons demokratiese begrippe? en handhaaf ons bowenalles ons eie

taal? En doen ons dit alles met insig en begrip en op vreeslose wyse sodat

dit, onder die omstandighede van ons eie tyd, die meeste sukses kan hê?

As ons antwoord hierop met eerlikheid en opregtheid Ja is, dan kan ons weet

dat ons as Afrikaners getrou gebly het. En laat ons hom, wat net soos ons

met -n rein gewete Ja kan antwoord, met ope arms as -n mede-Afrikaner ont-

vang. Ons het mekaar nodig. Ons groot fundamentele beginsels salons

saamtrek; ons mag nie toelaat dat kleinlike verskille oor maniere van op-

trede ons uitmekaar jaag nie. / /'

K~A~~
Ons kom terug by ons onderwerp. Laat ons nie sê Stilstand of

Beweging nie; laat ons liewer sê Stilstand en Beweging, want, al klink dit

ook teenstrydig, weet ons dat dié begrippe, in geestelike sin, mekaar nie

uitsluit nie; inteendeel, hulle is vir mekaar - en vir ons volk - albei nood-

saaklik, hulle vul mekaar aan. Ons moet, wat ons beginsels betref, stil-

staan by wat in ons geskiedenis beproef en goed gevind is; ons moet dit met

krag en oortuiging bewaar. Maar ons moet ook beweeg: ons moet in erns

en opregtheid trag om op daardie selfde grondslag van die verlede, ons weg

te baan in -n wêreld en onder mense wat reeds baie verander het, en in die

toekoms ook nog steeds meer sal verander.

Teen hierdie agtergrond sien ek ons taak van die toekoms.

My ernstige bede is dat ons sal besef dat ons erfenis vir ons mooi

is. My bede is ook dat ons die toekoms as -n verenigde volk sal ingaan; en

dat ons in die stryd wat ons stry, en in dié wat nog voorlê, nie te lig bevind

sal word nie. Mag ons dan op ons beurt -n erfenis nalaat wat mooi sal wees

- vir hulle wat onmiddellik volg, en ook vir hulle wat nog later kom. 7rv1J1A-

~~~~? Ij~ ~~
~L~ .--r.r=-r-trY~__.R U ... go&( ~

* * * * * * * * * * * * *
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