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A.

Die byeenkoms van die F. A. K. se Algemene Vergadering, of Kon-

gres, is uit die aard van die saak altyd -n belangrike geleentheid. Immers ,die

Algemene Vergadering is die F. A. K. se hoogste gesagsliggaam; hier kom

-n hele .aantal belangstellende besoekers en -n groot aantal afgevaardigdes van

meewerkende en geaffilieerde liggame van oor die hele land bymekaar om oor

vername kulturele belange van die Afrikanervolk te beraadslaag; en hier

word besluite geneem wat vir die kulturele lewe van die Afrikaner van rig-

tinggewende - en dikwels van deurslaggewende - betekenis is. Die F. A. K.

is al meermale die kulturele mondstuk van die Afrikaner genoem; die Alge-~

mene Vergadering kan met reg die vernaamste platform genoem word vanwaar
~

die F. A. K. spreek.

Naas hierdie gewone betekenis, het die Algemene Vergadering van-

jaar om twee redes ook -n buitengewone betekenis. In die eerste plaas tree

ons vanjaar -n nuwe bedeling binne. Vroeër het die Algemene Vergadering

alom die twee jaar vergader; van vanjaar af vergader hy, ooreenkomstig -n

konstitusie-wysiging wat ons verlede jaar ingevoer het, elke jaar. Dit bete-

ken dat ons hoogste gesagsliggaam nou meermale as in die verlede sy stem sal kan

laat hoor, en dat hy meer doeltreffend in verband met aktuele verskynsels en

probleme in ons volkslewe sal kan optree. Hieruit volg dan ook dat daar van

ons hoogste liggaam -n meer volgehoue en deurdrae invloed sal kan uitgaan.

In die tweede plaas gedenk ons vanjaar die veertigste bestaans jaar van

die F. A. K. Ons Kongres is dus in werklikheid -n fees -kongres. Veertig

jaar gelede het ons op -n baie klein skaal begin, maar die F. A. K. het in -n
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wesenlike behoefte van ons volk voorsien; ons volk het hom verwelkom en

aanvaar; ons volk het sy waarde raakgesien en meer en meer van hom ge-

bruik gemaak; en die F. A. K. het in die loop van veertig jaar tot die wydver-

takte organisasie uitgegroei wat ons vandag ken. Dit is veral hierdie sy----van vanjaar se Algemene Vergadering wat aanleiding gee tot die tema van my

Voorsittersrede: Die F.A.K. Veertig Jaar: Terugblik en Toekomsblik.

B.
\

fik~~7 Meer as veertig jaar gelede het '~~~ vir wie

-Oll ~die toekoms van sy volk, die waardering vir sy taal, en die handhawing van

sy tradis ionele lewens beskouing, baie na aan die hart gelê het, die volgende

woorde hom laat ontval: "Wat kan ons doen om die stroom van verengelsing

te keer? Kom laat ons bymekaar kom, kom laat ons ernstig beraadslaag en

oor eendragtige optrede vir die toekoms besluit". Hierdie woorde was soos

-n vonk in die droë gras. Dwarsdeur ons land het Afrikaners spontaan besluit:

Ons moet bymekaar kom; ons moet saamstaan.

Danksy die vérsiende leiding van die Suid-Afrikaanse Akademie vir

Taal, Lettere en Kuns (soos die Akademie toe nog geheet het) en van verskeie

ander vooraanstaande Afrikaanse organisasies, het daar op 24 Augustus 1929

-n informele komitee in Bloemfontein vergader. Dit was -n betreklike klein

byeenkoms maar dit was buitengewoon belangrik, want dit was -n besielde byeen-

koms, dit het realisme met besieling gepaar, dit was -n verteenwoordigende

byeenkoms, en dit het op versigtige, planmatige wyse die voorbereidingswerk

rensie, waar die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge kort daarna
~

gestig sou word.

Hierdie Taal- en Kultuurkonferensie het teen die einde van dieselfde

jaar, op 18 en 19 Desember 1929, vergader - weer eens in ons bekendste

konferensiestad, Bloemfontein. Dit was, soos m mens kon verwag, -n veel

groter byeenkoms: 327 afgevaardigdes het van alle dele van ons land saamge-

kom. Die geleentheid was -n kragmonstering van die Afrikaner, waaraan be-

kende manne deelgeneem het, soos ons vorige Staatspresident (adv. C. R. Swart),
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wyle dr. D. F. Malan, wyle dr. N. J. van der Merwe, wyle Jan F. E. Cilliers,

wyle sen. F. S. Malan en nog baie ander. Hier - en deur sulke manne -

is die F. A. K. in die lewe geroep; en hier is ook, na uitvoerige bespreking,

ons bekende leuse aanvaar: Handhaaf en Bou.-c= .Soos sy naam aandui, is die F.A.K. ~erasie.:__ As federasie snoer

hy Afrikanerkragte saam; en dit was inderdaad noodsaaklik, want kultureel,
destyds

geestelik en intellektueel het die Afrikanervolk/versnipperd en verbrokkeld

gelê: daar was debatsvereniginge, jeugvereniginge , vrouevereniginge , be-

roepsvereniginge, kerklike vereniginge, musiekvereniginge en nog baie ander

organisasies, maar onder hulle was daar geen band en geen kanaal om hulle

werk te koordineer en in één groot stroom, ter versterking van Afrikanerkul-

tuur, saam te snoer nie. Dit is waarvoor die F. A.K. in die lewe geroep is:

hy het gekom om te koordineer , bewus te maak en te versterk; maar nie om

die identiteit van organisasies wat met hom affilieer of kom saamwerk, te

onderdruk nie. Die F. A. K. is daar om voedend, leidend,oor legplegend te

werk te gaan; en nie om gebiedend, kategories,eiegeregtig op te tree nie.

Só het die F.A.K. uit die verlede tot ons gekom, en só staan hy vandag nog

in die midde van ons volk.

In die loop van veertig jaar het die F. A. K. nou reeds op velerlei ter-

reine opgetree om sy taak as koordinerende , verteenwoordigende kultuurlig-

gaam uit te voer. Die handhawing en bevordering van ons taal het voortdurende

en toegewyde aandag ontvang. Hierdie lewensbelangrike behoefte van die

kultuurbewuste Afrikaner het in die program van die F. A.K. steeds voorop

gestaan: by tal van geleenthede is oor taalhandhawing kleiner byeenkomste en

groot kongresse gehou, vanwaar daar betekenisvolle aksie uitgegaan het; ons

omsendbriewe het die noodsaaklikheid van taalhandhawing by herhaling beklem-

toon; moedertaalonderwys is op kongresse gestel en die F .A.K. het hom krag-

dadiglik daarvoor beywer; en op praktiese wyse is met -n groot aantal persone

en firma',s in ons land geskakelom Afrikaans in die sakelewe tot sy reg te laat

kom. Ons het ook ons bekende Handhaaf- en Boureeks uitgegee, waarin terme-

lyste vir m groot aantal van ons lewensterreine verskyn het - bv. van skoen-

makersterme tot rugbyterme , van krieketterme tot fotografieterme . Ons het

terselfdertyd taalfeeste georganiseer, wat -n nuwe patroon in ons kultuurstrewe
~
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verteenwoordig het, en waardeur die Wonder van Afrikaans op treffende

wyse by die Afrikaner tuisgebring is. Ons het ook die rolprent ingespan:
<~

Doodkry is Min het die lig gesien, wat binne die eerste twee maande reeds

deur 400,000 mense gesien is.

'"t1~G-
~siek, veral gesonde Afrikaanse volksmusiek, beywer. Die vernaamste

~
monument wat hy in hierdie verband opgerig het, is die Afrikaanse Volksang-

Van die begin af het die F. A. K. hom ook vir die bevordering van die

bundel. Die eerste stappe in verband hiermee is in 1931 gedoen, en na----
ses -en-'n-half jaar van harde werk kon die bundel ten tyde van die F. A. K. -

Kongres in Julie 1937 in gebruik geneem word. Dr. A. J. R. van Rhijn het

indertyd gesê: "Hierdie bundel gaan baie beteken en sal van ons -n singende

volk maak. Ek beskou dit as een van die groot bakens wat die F. A. K. in sy

reusECtaak ingeplant het" • Dat dit profetiese woorde was, word bewys deur die

onmisbare plek wat die F. A. K. -Volksangbundel - by name ook die nuwe uit-

gawe wat enkele jare gelede verskyn het - by ons kulturele byeenkomste, in

ons skole en in ons huise verower het. Dit is vir die F. A. K. -n groot kompli-

ment dat -n voorsitter by -n kultuurbyeenkoms , of -n leier van -n koor, of -n

onderwyseres voor haar sangklas ,vandag dikwels, by die aankondiging van -n

bepaalde lied, nie die Sangbundel as sodanig noem nie, maar eenvoudig kort-

weg sê: Ons sing lied so:'en-so uit die F. A. K.!

Die Sangbundel was -n kosbare kultuur-aanwins, en op die spoor

daarvan het - ten gevolge van die geesdriftige arbeid van die F. A.K. se

Musiekkommissie - nog baie ander musiekprestasies gevolg, waaruit ons

hele volk blywende voordeel getrek het, en nog trek. Ons dink bv. aan leer-

same, besielende byeenkomste soos die Kongres oor Volksang en Volksmusiek

op Stellenbosch en die Kongresse oor Skoolmusiek in Johannesburg en Kroonstad.

Ons dink verder aan -n verskeidenheid van musiekpublikasies , en veralook aan

die Kerkkoorboeke wat by baie van die kore in ons gemeentes reeds -n gevestig-

de plek verwerf het.

r=:1J~~tf.. 'In verband met die musiek sal dit my veroorloof word om hier kortliks

~ns musi~eurse en die F,A.K. se werk in verband met on;; volkslied

~
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te noem. Met behulp van die musiekbeurse , t.w. die Junior Beur-s , die

Senior Beurs en die Stellenbosse F. A. K. -Beurse, is reeds -n groot aantal

begaafde jong Afrikaners in staat gestelom hulle, in ons eie land en in die

buiteland, op die gebied van musiek en sang verder te bekwaam en aldus die

bate wat hulle vir ons volk verteenwoordig het, tot volle ontplooiing te laat

kom. Dit is interessant om te weet - en vir die F. A.K. -n groot pluimpie -

dat die eerste F. A. K. -musiekbeurs aan ons wêreldberoemde sopraan, Mimi

Coertze, toegeken is.

Wat ons volkslied aangaan, het die F. A. K. in 1931 besluit om -n

wedstryd uit te skryf vir -n volkslied, wat deur ons volk as sy eie volkslied

aanvaar sou word. T'oe die insendings binnegekom het, het die eenparige

keuse van die keurkomitee geval op die woorde van C. J. Langenhoven

Die Stem van Suid-Afrika. -n Verdere wedstryd vir die toonsetting daarvan

het uitgeloop op die eenparige aanvaarding van ds. M. L. de Villiers se in-

sending. Hiermee het die F. A. K. reeds groot kultuurwerk gedoen, maar hy

het nie daarmee volstaan nie. Hy het die Regering met die dringende versoek

genader dat Die Stem van Suid-Afrika as volkslied erkenning moes kry, en

binne twee jaar het dit ook gebeur toe Die Stem in 1938 by die opening van die

Parlement gespeel is.

Daarna het die F. A. K. met ernstige vertoë begin om Die Stem as enigste

volkslied van Suid-Afrika verklaar te kry. Verskeie jare lank het ons met

hierdie vertoë volgehou, totdat eindelik op 2 Mei 1957 deur die destydse Eerste

Minister, adv. J. G. Strydom, aan Die Stem van Suid-Afrika die status verleen

is van die erkende, die enigste volkslied van almal wat burgers van Suid-

Afrika is. Dit was -n gebeurtenis van die allergrootste kulturele betekenis.

ar Vir die F. A. K. sal dit altyd stof tot hartgrondige dankbaarheid bly dat hy inisia-

(l tief hierin kon neem en -n betekenisvolle bydrae hiertoe kon lewer.

ander
Wat die verlede aangaan, sou ons nog op -n groot aantal/belangrike

aktiwiteite van die F. A. K. kon ingaan, maar tyd en ruimte ontbreek, en dit is

t~~ n:e nodig nie. Ek stip net aan. Wat Kerk en Godsdiens betref, stelons

q.7 ons van harte aan die sy van ons Afrikaanse susterkerke: ons salons nie met

die besonderhede van leerstellige vraagstukke inlaat nie, want dit is nie ons
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terrein nie, maar ons aanvaar ons groot Christelike, Calvinistiese erfenis

as -n kosbare nasionale kleinood, en ons waak oor die behoud daarvan en ons

beywer ons vir die versterking daarvan.

~k'
I~~~ Ons werk vir die opregte waardering van ons volksverlede , in soverre

(V Y / ons bv. ons historiese feesdae - soos Geloftedag, Krugerdag en Van Riebeeck-

dag - in ere hou, en 'n gesonde, voedende veréring van die nagedagtenis van

ons volkshelde bevorder. Uit ons jongste Jaarverslag sal o , a. duidelik blyk

hoedat ons Geskiedenis-komitee in hierdie verband leiding aangee. Wat onsAI {~-
l~ikanerdOgters in die verpleegstersberoep aangaan, het die F.A.K. -n hel-

pende hand uitgesteek. Deur aktiewe hulp aan die Afrikaanse Verpleegsters-

bond, het die Afrikaanse verpleegster meer bewus geword van haar betekenis

vir die Afrikaner se kultuursaak, wat o , a. tot gevolg gehad het dat ons moeder-

taal in die verpleegstersberoep, en veral in die vergadersaal van die ver-

pleegsters se hoogste Raad, veel meer tot sy reg gekom het.

In die jongste jare het die F. A.K. hom veralook tot die Afrikanerjeug

Die Nasionale Jeugraad is in die lewe geroep, wat -n invloedryke

liggaam is en uit -n groot aantal deskundiges ~JDm<IX~ bestaan.

Ek wei glad nie oor die werk van die Nasionale Jeugraad uit nie; kongresgangers

sal die hoofpunte in die Jaarverslag vind. Ek wil slegs konstateer dat ons

oortuig is dat ons ons jeug tans veel beter s al kan bereik, en dat ons jeug,

in die moeilike jare wat klaarblyklik vir ons voorlê, geestelik en intellektueel

veel meer versterk sal kan word, om aldus die geestelike weerbaarheid van

ons volk vir die toekoms te verhoog.

. Die vordering watdie F. A. K. in die algemeen gemaak het, vind ons

$~ geillustreer in sekere syfers wat in ons jongste Jaarverslag voorkom.

Aan die ein~van Februarie vanjaar het die getal geaffilieerde en meewerkende

liggame reeds op 2,020 gestaan, d. i , 500 méér as m jaar tevore. Daarby het

die F .A. K. op dieselfde datum sowat 2,000 donateurlede en meer as 8,000

lewenslange lede gehad; en ek mag sê dat die getal lewenslange lede -n paar

weke gelede reeds die 10,000-tal oorskry het. Beter bewyse dat die F. A. K.

deur ons volk aanvaar is, en in -n groot behoefte voorsien, kan -n mens nie

verlang nie.
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het hier nou verskillende rigtings genoem waarin die F .A. K.

Hierdie rigtings is geïdentifis.eer en apart van mekaar gestel.

dit gedoen is; en dit het ons gehelp omdie omvang van die

werk te besef. Ons moet egter onthou dat hierdie dinge nie as losstaande van

mekaar gesien moet word nie, maar inderdaad in die nouste samehang met me-

kaar. Ons moet nie soseer dink aan die werk wat in elke rigting afsonderlik

gedoen is nie, maar veel eerder aan die kumulatiewe betekenis van alles saam •

.$7
_ die Afrikaner bestaan daar liefde vir sy taal, sy musiek,

SZsy volkslied, en waardering van sy volksverlede en sy feesdae. liJ il r.i1- f

besef die waarde van sy jeug, en van die aktivering van sy jeug. Hy waardeer

sy Calvinistiese erfenis, en hy besef dat dit behou moet word. Die groot waar-

de van die F. A.K. se werk lê daarin dat hy aan ál hierdie groot dinge saam

gearbei het, en dat hy deur die gesamelike , kumulatiewe invloed van sy arbeid

die Afrikanervolksiel wil behou en versterk. En soos die Afrikanervolksiel

versterk word, salop hulle beurt weer die bestanddele in ons volksiel ver-

sterk word. Daar is wel die verskillende bestanddele, maar daar is bowen-
-werking.

alles hierdie groot proses van die kumulatiewe werking en wissel:X"og. Deur aan

hierdie groot proses te arbei het die F. A.K. sy bydrae probeer lewer om die

Afrikanervolksiel in sy groot eenheid en volheid te bou en sterk te maak.

C.

In ons veertigste bestaansjaar kyk ons egter ook vorentoe. Laat

ons probeer om, teen: die agtergrond van die verlede, ons blik die toekoms in

2'en laat ons probeer vas stel hoe ons ons weg die toekoms in moet baan.<~
1~(~t :ns eers duidelikheid daaroor hê dat, al praat ons ook van die

~:J'~an die verlede en die jare van die toekoms, daar in werklikheid geen

~ breuk tussen verlede en toekoms is nie. Die verlede eindig nie op -n bepaalde

punt, en die toekoms begin nie van daardie bepaalde punt af nie. Dit is juis

die wonderlike, die vir ons ondefinieerbare, in die begrip van tydsverloop.

Dit is nie dat daar in die tydsverloop -n breuk lê nie; dit is dat ons, om ons

eie, subjektiewe redes, -n punt of tyd bepaal vanwaar ons terugkyk en vorentoe
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kyk. Dit is dus ons wat 'n breuk maak waar daar geen breuk is nie, maar

ons doen dit omdat ons, na -n bepaalde tydsverloop, die behoefte daaraan voel

om vir onsself rekenskap te gee van wat gebeur het: om dankbaarheid te betuig

oor wat ons ondervind het, of om tot besinning te kom oor wat verkeerd geloop

het. Maar verlede en toekoms is onlo.smaaklik aan mekaar verbonde; hulle

is -n eenheid; die een is nie sonder die ander denkbaar nie; die een lê ver-

borge in die ander en vloei regstreeks daaruit voort.

S"~ ~J-c<-D~arom kan -n mens die toekoms nie ingaan en doen asof die verlede

,4"""raar was nie. Maak wat jy wil, maar die verlede laat sy spore, op die

fisiese, tas bare dinge, maar eweseer ook - en miskien meer nog - op die

onsigbare dinge van die gees. Vorentoe gaan die dinge van ons verlede, of

ons dit só wil hê of nie, hulle invloed laat geld; en dit is vir ons goed dat ons

ons van die dinge van ons verlede bewus sal bly en daarmee rekening sal hou,

want dan salons beter in staat wees om die grondslae te vind waarop ons in

die toekoms kan bou. Immers, die ver lede is aan ons bekend: ons kan reeds

beoordeel wat daarin goed of kwaad was; maar die toekoms is vir ons onbekend:

ons sal nog geroepe wees om daarin tussen die goeie en die kwade te onderskei.

-
A,/~'< Vervolgens moet ons baie goed verstaan dat daar, veral in die na-

I Y'" .~gse jare, in die hele wêreld en ook in Suid-Afrika - en met name by die

Afrikaner - radikale veranderinge ingetree het; en ook hier geld dit sowel

van die konkrete, tasbare dinge as van die dinge van die gees. Dit sal vir ons

niks baat om te maak asof baie groot dinge wat vandag om ons heen en in ons

midde bestaan, en wat ons regstreeks en radikaal raak, nog nie daar is nie.

Ons woon op die kontinent van Afrika, en dit sal vir ons niks baat om te maak

asof die tal van swart Afrikastate ten noorde van ons nog nie bestaan nie. In-

teendeel, ons sal met oop oë moet sien dat hulle harde werklikheid geword het

en, wat meer is, dat ons -n weg sal moet vind om saam met hulle op hierdie

groot kontinent te lewe.

Dit sal nie vir ons baat om te maak asof daar nie venynige internasio-

nale spioenasienetwerke bestaan nie, asof daar nie infiltrasie van vyandige

elemente tot in ons eie binnekringe plaasvind nie, asof daar nie radio- en

televisienetwerke is wat die een land aan die ander blootlê, en die een volk

9.
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teen die ander opsweep nie. Dit salook nie vir ons baat om te maak asof

daar nog geen wêreldwye stralerverkeer is nie, en asof daar geen elektronies-

beheerde projektiele bestaan wat in -n oogwenk enige land op die aarde kan bereik

nie. Dit is alles harde feite hierdie. Só lyk die wêreld waarin die Afrikaner

geroepe is om vandag en in die toekoms te woon. As ons nie met hierdie

feite terdeë rekening hou nie, salons in 'n valse waan van veiligheid verkeer.

Ons sal moet weet en aanvaar dat isolement, wat in die verlede vir ons

is -n mooi simbool - en laat ons die Here dank vir wat die ossewa vir ons volk

kultuur dikwels -n groot krag was, vandag vir altyd verby is .•••.• Die ossewa

beteken het - maar ons sal nie geestelik in die ossewa kan bly voortreis ,

terwyl die wêreld in stralertuig en maantuig by ons verbyskiet nie!
-:

(pv-- -J.I ~ ~ Maar ons gaan nie in hierd~e wêreld tou opgooi nie. Ons gaan juis

I \. ~" hierdie wêreld lewe, en ons gaan in hierd: wêreld as Afrikanerslewe.

Want as Calvinistiese Christen-Afrikaners weet en glo ons dat ons nie maar

toevallig hier gekom het nie - trouens, dat daar niks is wat maar toevallig

gebeur nie - en dat ons deur die Here hier op die kontinent van Afrika geplaas

is. Gedagtig aan hierdie verhewe sy van ons volksbestaan, gaan ons dan ook

as Afrikaner s die toekoms in.

{.//~t Dit sal vir ons noodsaaklik wees om ons lewe by die eise van die nuwe

~ aan te pas, en ",': ons plek in die nuwe, veranderde wêreld te behou. Dit

~ beteken nog geensins dat ons ons eie, beproefde waardes, ons erkende Afrika-

nerbeginsels, wat reeds uit ons verre verlede met ons gekom het, oorboord

moet gooi nie. Ek vrees daar is vandag Afrikaners - en goeie Afrikaners -

wat meen dat aanpassing gewoonweg prysgawe van beginsels beteken, en dat

aanpasssing sonder meer met geestelike ontworteling en nivellering gelykgestel

moet word. Laat ons goed verstaan: dit is glad nie wat met aanpassing by die

eise van die nuwe tyd hier bedoel word nie. juis die teendeel is waar: ons

moet ons eie waardes ongeskonde behou en dit voortdurend voed, sodat ons daar-

deur meer koers in die nuwe tyd sal hê en ook sterk genoeg sal wees om die

invloed daarvan onder die veranderde lewensomstandighede uit te dra.

II, 1 Maar menigeen sal seker vra: Hoe salons dit doen? Hoe moet ons te

rt~ werk gaan? Ek gaan hier nie in besonderhede tree nie en wil nie ~
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resepte vir optrede onder bepaalde omstandighede, te gee nie. In die besef

dat isolement verby is, salons moet weet - wat die Voortrekkers onder

sekere omstandighede ook goed geweet het - dat die hekke van die laer oopge-

; gooi moet word. Ons sal die hekke moet oopgooi, en ons salons Afrikaner-

skap vreesloos moet uitdra. Ons sal nog steeds moet verdedig, maar ons sal

tegelykertyd verdediging in aanval moet omskep. Ons salons Afrikanerskap

moet uitdra selfs in die midde van plekke en kringe waar dit in die verlede

soms met veragting en ve%yn bejeën is •
.,/

Vanselfsprekend mag ons in die proses nie onverantwoordelik wees

Ons mag bv. nie ons jong, onrype Afrikanerkinders aan magtige dena-

sionaliserende invloede blootstel nie. Immers, dit sou kulturele selfmoord wees.

Maar ervare, rype Afrikaners, wat in die skool van die lewe gevorm is, moet

uitgaan om oral en te alle tye ambassadeurs van Afrikanerskap te wees. Dit is

wat ons vandag bitter nodig het. Ons moet staan vir wat ons is; ons moet eis

wat ons toekom; ons moet dit ferm en beslis doen, maar ons moet steeds waardig

en welléwend bly, want slegs langs hierdie weg salons opregte respek van ons

medemense afdwing en oorwinnings van blywende betekenis behaal.

f{' Verder het dit dwingend noodsaaklik geword dat ons hele geestelike

\t ingesteldheid en ons optrede bowenalles positief sal wees. Dit is net menslik

dat -n mens jou verdedig teen gevare wat jy om jou sien. Ons word vandag

deur ernstige gevare bedreig, veral geestelike gevare: die kommunisme, die

humanisme, die liberalisme, die nihilisme, die integrasionisme, die Amerikanisme'

Dit

en nog baie ander. Ons lees daarvan, ons word daarteen gewaarsku en ons veg

daarteen. Dit is goed dat dit só is, want ons moet geestelike gevare identifiseer,

en ons moet voortdurend daarteen stry. Maar as ons net dit - en dit alléén -

doen, dan doen ons nog glad nie genoeg nie en dan is ons uitgangspunt meer

negatief as positief.

~
beginsels en lewenswaardes het, en dat ons dié wil bewaar en versterk.

Wat is vir ons die kern van die saak? Die kern is dat ons ons eie

is ons uitgangspunt, en dit is -n gesonde, positiewe uitgangspunt. As ons

hierdie beginsels en waardes nie meer ken, Liefhet en bewaar nie, salons

ook nie meer soseer die noodsaaklikheid daarvan besef om dié dinge te beveg

11. / .
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wat dit bedreig nie. -n Positiewe standpunt eis dus bowenal dat ons eers

ons eie sal ken en waardeer en versterk, en dat ons in die tweede plaas

die vyande daarvan by name sal noem en met krag sal beveg.t Laat ek dit met -n paar voorbeelde illustreer.

\ oor die tema Taalhandhawing en Taalbevordering , met die gevare van bv.

-n F. A. K. -Kongres

verengelsing en taalverwildering in die tweede plaas, is vir my veel meer

aanneemlik as -n kongres oor die tema Verengelsing en Taalverwildering,

met taalhandhawing en taalbevordering in die tweede plaas. -n Kongres

oor die tema Ons Republikeinse Erfenis, met die gevare van liberalisme en

kommunisme in die tweede plaas, is vir my veel meer aanneemlik as -n kongres

oor die tema Die Gevare van Liberalisme en Kommunisme, met ons republikeinse

erfenis in die tweede plaas. En -n kongres oor die tema Die Taak van die

Afrikaner in die Stad, met die gevare van verstedeliking en denasionalisering

in die tweede plaas, is vir my veel meer aanneemlikfl as -n kongres oor die

tema Die Gevare van Verstedeliking en Denasionalisering, met die taak van die

Afrikaner in die stad, in die tweede plaas. Dit is duidelik, die een sluit die

ander nie uit nie, maar ons standpunt en perspektief moet suiwer en positief

wees: ons eie moet voorop gaan, eers dan kan ons die vreemde met ware

begrip en blywende welslae bestry.

(fCff'- ~~ w~t die toekoms aangaan, sal ons ~in hoë mate van die kumu-

I{.f.,~~Werking en wisselwerking van ons strewe op verskillende terreine af-

hanklik wees. In die nuwe en veranderde wêreld waarvan ons gepraat het,

sal die Afrikaner nog steeds bewys moet lewer van sy gehegtheid aan sy Kerk

en godsdiens en huisgesin, sy liefde vir sy taal, sy waardering van sy onder-

wys, sy demokratiese, republikeinse regeringstelsel en sy geskiedenis; sy

respek vir wet en orde, sy ware vaderlandsliefde, en sy opregte naastediens.

Dit is hierdie dinge wat moet saamgaan, wat die een die ander moet voed en wat

dus deur die proses van innerlike, wederkerige beinvloeding en voortdurende

groei,die Afrikaner sy plek ook in die nuwe wêreld kan laat behou.

Hoe meer hierdie groot beginsels werklik prakties uitgeleef word, hoe

sal die Afrikaner in die toekoms wees. Maar' ons sal moet weet dat

ons dit self sal moet doen. Immers, dis ons lewenswaardes, en ons sal dit

ander sal dit nie vir ons doen nie. Ons voel beledig en vererg

12. / .•.....
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as iemand minagtend oor ons taal praat, en dis seker ook verstaanbaar en reg

dat ons só voel. Dieselfde kan gesê word van gevalle waar mense neerhalend

oor bv. ons godsdiens of ons republiek of ons geskiedenis praat. Maar primêr

gaan dit omwat ons eie plig is; en ons moet ons dan ook primêr hiermee

besighou. Dit hang per slot van rekening van onsself af of ons bv. ons taal

gebruik en handhaaf en behou. Afrikaans salop die ou end net gehandhaaf

en behou kan word as hulle, wie se taal dit is, hulle plig doen.

D.

Hiermee het ek nou getrag om, na aanleiding van die F. A.K. se

veertig jaar, kortli1{'n terugblik en toekomsblik te gee, wat kRN:xOO:en as -n

agtergrond van die verrigtinge van ons Kongres kan dien. Ons het gesien

dat ons beweging uit -n diepe behoefte van ons volk gebore is, en dat ons

vanuit -n klein begin tot -n landswye beweging gegroei het. Ons het ook gesien

dat tye verander het, en dat ons stryd vorentoe baie moeilik gaan wees. Laat

ons dit ruiterlik erken: daar is onder ons vandag diegene wat ernstig meen

( dat die kragte teen ons, veral dié vanuit die buiteland, só sterk word dat ons

taal en ander groot kultuurskatte nie meer veilig is nie. Ons sou verkeerd

doen as ons sulke menings in die wind slaan; ons moet eerder daarop let,

en dit moet vir ons tot waarskuwing en aansporing dien.

~ . ~ . Wat myself betref, en wat die F.A.K. as geheel betref, wil ek egter

a~wonde vir u sê: daar is by ons geen pessimisme nie. Ons moet realisties

f?: wees, daar is gevaar-teken s , maar ons het hoop, goeie hoop, in die land van

Goeie Hoop, vir di~ms van die Afrikaner. Want ons het vertroue in die

vaste kern van ons volk, en ons het vertroue in die wil en die vermoë van ons

volk om op die geestelike grondslae van sy verlede suksesvol voort te bou.

Ons ernstige bede is dat ons in staat gestel mag word om ook die toekoms
in

xx op die tradisionele weg van die Afrikanervolk/te gaan. Mag ons in staat wees

om op gesonde wyse ons aanpassing in die wêreld van ons tyd te vind. Mag

ons dit op -nwyse doen soos by geleentheid oor die groot Kerkhervormer Johannes. --..
~. Calvyn geskryf is: Die Reformator by wie daar die meeste ontwikkeling was,-

13. / .
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maar die minste verandering. Ons hulpmiddele, ons tegnieke, ons prosedures

mag verander, en ons sal in die nuwe wêreld voortgaan; maar ons beginsels,

ons lewenswaardes, ons uiteindelike doelstellinge mag nooit verander nie.

Dan salons in die nuwe wêreld nie net voortgaan nie, maar dan sal

ons in die nuwe wêreld sterk wees en ook waarlik leiding aangee.

* * * * * * * * * * *
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