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DIE BOODSKAP VAN q.;; HONDERD JAAR.

Feesrede uitgespreek deur Prof. Dr. H.B.Thom
by geleentheid van die Eeufees van Burgersdorp,

23 Mei 194-6.
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Geagte Burgemeester,
Geagte Vriende van Burgersdorp,

Ons is vandag hier soos é~ groot familie bymekaar. Die
meeste van u woon hier op die dorp of in die distrik; andere van
u het tydelik hier gewoon, en Ls vandag rofeerhier op besoek; en
nog andere is vreemdelinge in die dorp en distrik, maar het hierheen

gekom om saam met die ingesetenes op hierdie heuglike dag fees te
vier. Ons is egter almalom één en dieselfde rede hier, naamlik
omdat ons 'n warme liefde vir die ou dorp en sy geskiedenis koester.

Vir myself is dit voorwaar fn eer om fn voorreg om as fn lid
van hierdie familie vandag hier te staan. Hier ~ die ou dorp
het ek my kinderdae deurgebring; hier het ek op die skoolbanke
gesit; en hier het ek in my ouderlike huis in- en uitgegaan. Hier
het ek onder die oë van manne en vroue grootgeword, wat In diepe
indruk op my Lewe gelaat het. Ek ag my gelukkig dat ek vanm5re

oonder die skare hier op die feeaterrein weer baie van hulle k;n ont-
o

moet en fn handdruk k~ gee. Hulle het ondertussen nie jonger
geword nie. By verskeie van hulle is die hare nou wit, en die
gestalte geboë, maar .die vriendelikheid is nog daar, die hartlik~
heid en die opregtheid.
~ gekom het.

En dis lekker om ad tuis te kom.

Ek voel soos een wat na lange jare weer

Die reëns het laat geval,
en laat aangehou; dis die end van Mei, maar die ryp het nog nie
gekom nie en die veld is groen; orals staan poeletjies water;

,I
die damme is vol en die graan s~aan op. Die dorp,die honderdjarigeJ
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lyk geensins oud en afgeleef nie; inteendeel, hy lyk fris en jonk
in sy kleurryke feesgewaad. Sie~~aens trek deur die strate, en
spogperde krom onder die ruiters. Alles is in feesstemming; almal
doen hartlik mee. Op almal se gesigte is daar vreugde te lees,
en dankbaarheid - dankbaarheid oor 1n honderd jaar wat verby is, en

oor alles wat ons dorp in daardie tyd kon beleef.
Op In dag soos hierdie doem daar voorgeslagte van baanbrekers

voor my geestesoog op, hulle wat langs ongebaande weë die beskawing
in ons binneland ingedra het. Ek sien voor my die Trekkerboer
hoe hy met sy huisgesin die onbekende ingaan; hoe hy na fn harde
dag se trek by die uitspanplek kom; hoe hy met dankbaarheid die jukke
laat val. Ek sien oqk Tn hele geselskap Trekkers - hoe hulle die
end van In swaar skof nader; hoe hulle andelik stilhou; hoe hulle
op die uitspanplek tot rus kom.

Ons slaan hierdie baanbrekers gade daar by die uitspanplek.
In die stilte van die aand, om die laervuurtjies geskaar, hou ver-
skeie vrae hulle besig. Hoe het hulle gekom tot waar hulle nou is?
Hoe het hulle hier fn gevaarlike afdraand afgekom? Hoe daar fn
vol fivier deur? Of elders by die afgronde verby, en die opdraandes
uit? or hulle hou raad. Wat sal die toekoms bring? Hoe sal dit
verder gaan?

Ons staan vandag ook by so In uitspanplek in die geskiedenis
van hierdie ou dorp. Laat ons fn paar oomblikke stilstaan en kyk
hoe ons tot hier gekom het. Dit bring my tot my onderwerp vir hier-
die geleentheid: Die Boodskap van In Honderd Jaar.

Ek sal my nie aanmatig om hier op my ou dorp, aan mense veelouer
as ek, my eie boodskap te wil bring nie. Ek wil net probeer om die
geskiedenis van In honderd jaar te lees, en te kyk wat daaruit tot
ons spreek. Laat ons I~ oomblik na die stem van die verlede luister,
want dit kan ons tot hulp ees in die toekoms, net soos die Trekker
se ervaring van sy afgelegde skofte hom gehelp het om sy skredes
verder te rig. Om daardie boodskap te verstaan, let ons eers
op In paar punte in verband met die wording van ons volk.

~
In 1652 het Van Riebeeck en sy handjievol metgeselle halle
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die suidelike uithoek van die Donker Vasteland se.~.~g. Hulle
was die eerste volksplanters, fn klein, baie klein, ligstippeltjie
op die rand van fn oo~ eldigende, donker barbaredom. Hulle het die
begin gemaak, en dit was In baie moeilike, onsekere begin; want
gedurig het hulle voor ernstige probeleme te staan gekom ~ onbe~
kende klimaatstoestande, siektes en hongersnood - en hulle moes
fn onophoudelike stryd voer. Maar hulle het nie touopgegooi nie;
hulle het volgehou, hulle getalle het geleidelik aangegroei; en na
enkele Jare het hier reeds tn permanente boerebevolking ontstaan.

Solank die blankes tot Tafelbaai en die onmiddellike omgewing
beperk was, kon hier nie t n nuwe volk ontstaan het rn e, want hulle
was nog veels te veel in kontak met die invloede van vreemde nasies,
wat gedurig van oor die see gekom en die vorming van tn afsonderlike
volk in Suid~Afrika teengehou het. Maar ook - aan Tafelbaai het
die gesagvoerders van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie gesetel
en hulle was van fn kommersiële gees deurdronge, tn gees wat almal
aan die hoofplaas beetgepak het.

.,.,
Die Regering aan die Kaap het -set

~~n groot doel voor oë gehad, nl. geldmaak, en in navolging van die
Regering het die ingesetenes van die hoofplaas weldra ook met ~~n
groot doel nageetreef:geldmaak. En mense wat net heeldag besig
is om geld te maak, het nie tyd om aan nasieskap te dink nie. Geld-
makery is een van die allergrootste vyande van nasionalisme. Aan
Tafelbaai kon nie In Afrikaanse volk ontstaan nie.

Ons volk is in die binneland gebore. Daarom is die uitbreiding
van die blankes na die binneland, en die gevolglike stigting van
die buitedistrikte, in ons geskiedenis so uiters belangrik. In,
1'79 is Stellenbosch gestig, die eerste van die buitedistrikte, in
1745 Swellendam, in l7g5 Graaff-Reinet, en daarna met verloop van
tyd baie ander. Hier in die binneland het die ou koloniste met
hulle ossewaens ingebeur, en hulle op hulle leningsplaae gaan
vestig. Hulle kinders het op hulle beurt eer verder getrek, en
so het die proses in hooftrekke voortgegaan. Hier in die binneland
is die mense afgesny van die invloede wat aan die hoofplaas gedurig

oor die see aangewaai het, en hier in die binneland stomp die
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krampagtige najaging van materiële ~·ins ook ,,,eldraaf, want klinkende
munt het hier nie meer so 'n groot waarde nie. Hier is die mense
op hulleself aangewese. Hulle moet met die groot vraagstukke van

~ - "c:H.v

ons binneland all~én~~hitte, dan koue; nou droogte, dan
verspoeling; verder veesiektes en plantsiektes, vyandige naturelle
en diere van die veld. Hier voer hulle hulle stryd om die bestaan.
Hulle het net vir mekaar, maar hulle staan mekaar by, en hulle oorwin.
Deur dit alles heen ontwikkel hulle hier iets wat hulle eie is.
Hulle skep 'n eie kultuur. 'n Eie taal word gebore. Dus, - nie aan
die voet van Tafelberg nie, maar op die vl~ttes~ en tussen die
berge van ons binneland is ons volk gebore.

Dit is 'n paar hoofpunte in verband met die ontstaan van ons
volk. Ons stel Burgersdorp teen hierdie agtergrond, en ons vra:
Het hy saamgewerk in verband met hierdie groot proses van volks~
vorming? Of het hy afsydig gestaan? Of het hy miskien selfs afge-
breek?

Dit vereis geen diepgaande ondersoek om vas te stel dat Bur-
gersdorp nie afgebreek het nie, dat hy nie afsydig gestaan het nie,
maar dat hy Juis midde in daardie proses gestaan het en positief
daartoe bygedra het. Burgersdorp is een van die ouer distrikte
van ons land, en is in alle opsigte fn tipiese binaelandse distrik.
Ook hier het ons voorgeslagte met hulle krakende OS8~aens ingetrek.
Ook hier het hulle in die reëntyd fn lieflike tuin van die Here
voor hulle gesien, maar in die droogte 'n verskroeide, dorre woestyn.
Ook hier het hulle in die lente hulle in lieflike sonstrale gekoester,
maar in die warm somer teen verblindende bliksemskigte en oorverdowen-
de donderslae skuling gesoek. Ook hier het hulle, na die vernieti-
gende haelstorm, die prag van die natuur en die vrugte van hulle
arbeid verwoes aan hulle voete sien lê~ Ook hier het hulle, na die
bytende ryp van die nag, die glorie van die veld en die tuin swart
en verskrompeld na die aarde sien hang. Ook hier in Brugersdorp
is kinders van Suid-Afrika gebore, in tn gerieflike, goed-geboude
huis, of in (n verlate hartbeeshuisie, of in 'n ten~a langs 'n
ongebaande pad. Ook hier is graftes langs die pad gegrawe, en het



Hy het 1n d1e m1dde daarvan gestaan. Hy 1s daar ~~n mee. Burgers-
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'n traan van droefhe1d 1n d1e gras geval, van tn Afr1kaner, v1r
'n Afr1kaner 1n d1e boesem van Su1d-Afrika ~egge!ê.

Burgersdorp het deel aan die vorming van ons volk gehad.

dorp was in die verlede In Boeredorp en Boered1strik, ja meer,
een van d1e mees tipiese Boeredorpe en Boeredistrikte van ons
Boereland.

Maar laat ons In stap verder gaan. En1ge volk wat wêrd is
om In volk genoem te word, word deur sy eie, fundamentele karakter-
trekke gekenmerk. D1e feit dat 'n volk sulke karaktertrekke ont-
wikkel en ondubbelsinn1g aan die wêreld toon, dien ju1s as bewys
dat sotn volk lewensvatbaar is en as fn afsonder11ke volk sal voort-
bestaan. Aan die anderkant, as In volk dae.rdie karaktertrekke\" begin
verloor, dan toon hy daarmee dat daar iets in sy siel verkeerd is,
en dan kan dit 'T~eesdat hy sy ondergang tegemoet gaan.

Ons volk word ook deur sulke nasionale karaktertrekke~ geken-
merk. Een van d1e vernaamste daarvan 1s ongetwyfeld sy gehegtheid
aan sy taal.

D1e oorspronklike koloniste het die Hollandse taal hierheen
gebring. Toe die Hugenote gekom het, het hulle d1e Franse taal ge-
br1ng, maar die Franse taal het met verloop van tyd u1tgesterf, ant
die Hugenote-afstammelinge het volkome ln die Hollandse lOloniste
opgegaan en ook die Hollandse taal tot hul eie gemaak. Toe die
Engelse die Kaap verower~ het, moes hulle al gou uitvind dat d1e
Hollandse taal h1er diep vasge ortel was. Ten spyte van die Engelse
verower1ng het die Hollandse taal homself gehandhaaf, en jarelank
die skryftaal en kanseltaal van d1e Afr1kaner gebly.

Ondertussen ls daar egter u1t d1e Hollandse taal t n nuwe taal
gebore. D1t wae nie d1e taal wat die Afrikaner teenoor die
Regering gepraat het nie; dan moes hy Engele praat. Dit was ook
nie die taal wat die Afr1kaner met sy hoof gepraat het nie; dan
moes hy Hollands praat. D1t was d1e taal wat d1e Afr1kaner met sy
hart gepraat het, d1e taal waarin hy sy s1el u1tgedruk het. Dit
was die taal waar1n die kle1n klndjie op moedersknie sy eerste woordjiee
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leer, die taal waarin die moeë grysaard op sy laaste siekbed
swakke versugtinge slaak. Dit was Afrikaans.

Die taal het een van die Afrikaner se kosbaarste kultuurskatte
gewor-d , Hy het dit leer ken en waardeer en liefkry, en selfs andere
wat nie deur vooroordeel verblind was nie, het die diepere betekenis
daarvan ingesien. IL Goeie vriend ~an my, wat in Amerika gereis het,
vertel dat hy daar op baie plekke lewendige belangstelling in Suid-
Afrika teengekom het, en dat hy gevolglik heelwat omtrent ons land
moes vertel. Op ln keer het hy toe met In geleerde Amerikaanse
professor in aanmaking gekom, wat uitvoerig en langdurig oor die
Afrikaanse taal navraag gedoen het. Die vriend vra hom eindelik
n Maar waarom wil u dan so veel van die Afrikaanse taal weet?· Toe
antwoord hy : • Julle taal, dit is Julle eie taal. As ons dollar
maar Julle taal kon koop ---- Ons het 'n groot land, en ryk land,
maar ons het nie fn eie taal nie! II

Ek sê niks teen die taal van andere nie. Die Engelse het Jn
hoog ontwikkelde taal, en so ook die Duitsers en die Franse. Ek gun
die Engelsman, die Duitser en die Fransman sy taal. Maar wat ek hom
gun, eis ek dan ook net vir myself op. En ek respekteer die Engels~
manJ die Duitser, ën die Fransman wat liefde het vir wat sy eie is.
Maar ek het veragting vir die Afrikaner wat sy eie verstoot en die
vreemde liefhet.

Ons sou op taalgebied seker nooit gestaan het waar ons vandag
staan nie, as ons volk nie in die verlede aan sy taal geheg was en
onvermoeid vir sy taalregte geveg het nie. Toe die Kaapse Regering
tussen 1824Atvl827 die Hollandse taal vir alle amptelike doeleindes
afgeskaf het, en Enge~tot die enigste offisiële taal verklaar het,
het die Afrikaner hom diep gekrenk gevoel en dadelik in verset gekom.
Toe daar in dieselfde tyd vrye regeringskole gestig is, waar net die
Engelse taal geleer is, het baie Afrikaanse ouers geweier om hulle
kinders na dil skole te stuur, maar hulle liewer in privaatskole
geplaas, al het dit ook veel duurder uitgekom. Die stryd vir die
taal het voortgegaan. Na die toekenning van die eerste parlement

aan Kaapland in 1853 is die stryd ook in die parlement voortgesit.
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Onse Jan Hofmeyr, staatmaker van die Afrikanersaak, was een van
die manne wat op die voorpunt gestaan het, en hy het ook die oor-
winning gesien toe hy in Igg2 In wetsontwerp kon indien en deurvoer,
'aardeur die Hollandse taal weer amptelik erken is en in die hoogste
raadsaal van die land gebruik kon word.

Toe Hollands erkenning gekry het, het ons volk eers werklik
op taalgebied tot ontwaking gekom. Spontaan kom daar In eerste, en
spoedig Ir. treede, Afrikaanse taalbeweging; Arrikaans word tot skryf-
taal verhef; daar ontstaan 'n Afrikaans literatuur, jonk maar lewens-

""'"bly; en die stryd om amptelike erkenning van Afrikaans "Iord aangebi.d.
-Die Afrikaanse volk het 'n diep!ekoesterde ideaal in 1925 in vervulling

sien tree, toe dr. D. F. Malan In wetsontwerp deur die UnieparIement
geloods het waardeur in die parlement, en in die land deurgaansJ
amptelike erkenning aan Afrikaans verleen i8,- fn ideaal waarvoor
ook die onsterflike Langenhoven, die grootste meester van die
Afrikaanse woord, hom vnvermoeid beywer het.

Waarlik, ons volk het in die verlede by sy taal gestaan, en
vir sy eie skepping J die taal van sy hart, die goeie stryd gestry.
Plaas Burgersdorp nou ook teen hierdie agtergrond. Wat was sy hou-
ding gewees? Het hy hom ook in die stryd inge'f.,erp?Of het hy
afsydig gestaan1

Toe die grondwet van Ig53, waaronder Hollands nie in die parle-
ment gebruik kon word nie, in werking getree het, het die oTferheid
kiesafdelings daarop gewys dat hulle manne na die parlement moes
stuur wat die Engelse taal goed kon praat. Slegs dan, s& het die ower-
heid verklaar; sou kiesafdelings hulle voorregte onder die nuwe
bestuurstelsel behoorlik kon gebruik. Burgersdorp en sy distrik
het hulle egter nie van stryk laat bring nie; hulle het hulle beste
man gekies, Jacobus Alwyn Kruger, en hom parlement-toe gestuur, al
het hy geen Engels geken nie. Daar was seker baie in die land wat
die Albertse kiesers vir eng, kortsigtig en bekrompe uitgemaak het.
Maar dit sou spoedig blyk dat hulle, met hulle egte BoerelidJ die
are volksbelange oneindig veel beter gedien het as verskeie ander



kiesafdelings, wat lede hoofsaaliik op sterkte van lfi mooi Engelse
uitspraak en In ryk Engelse woordekeuse gaan kies het.

Dit het nie lank geduur nie of JacobuB Kruger het in die
parlement gewys waar hy staan, en hy kon dit doen omdat hy geweet
het dat hy die mense van Burgersdorp en distrik agter hom het. In
IS56 vra hy verlof om Hollands te praat, en sy toesprake in Engels
te laltvertaal. Die voor ....die-hand-liggende het gebeur- dis hom
geweier, maar hy het volgehou. In die daaropvolgende paar jaar lê
hy verskeie kere versoekskrifte om fn wetsontwerp ter erkenning van
Hollands aan die parlement voor. Hierdie pogings het wel nog nie

~geslaag nie, maar dis duidelik dat die mense van Burgersdorp ~
VB,n die staanspoor af die stryd vir die Hollandse taal in die parle-
ment aangeknoop het, en dat hulle hiermee betekenisvolle leiding
aan hulle mede-Afrikaners gegee het.

Twintig jaar later het Burgersdorp weereens die leiding geneem.
In lS7S is daar onder voorsitterskap van die bekende ou Bondsman,
oom Daantjie van den Heever, op die plaas Vinkelfontein hier naby
Burgersdorp 'n groot vergadering deur die plaaslike tak van die
Boere-Beskermingsvereniging gehou, waar-op beslui t is om die owerheid
dringend te versoek ~m Hollands in die parlement toe te laat. Ook
hierdie poging is nie met sukses bekroon nie, maar oom Daantjie en
sy Burgersdorpers het voet by stuk gehou, en spoedig sterke onder-
steuning uit ander distrikte gekry. Die beweging het in die parle-
ment vinnig veldgewen, en in 1992 kon die wetsontwerp ter erkenning

~van Hollands deurgevoer word. Die eer ~ die wetsontwerp in te
dien het eintlik oom Daantjie van den Heever toegekom, maar hy ~as
grootmoedig genoeg om dit aan Onse Jan, die beproefde leier van die
Afrikanerbond, oor te laat.

Vir Afrikaans, net soos vir Hollands, het Burgersdorp die
strydperk binnegetree. Uit my kinderdae onthou ek nog goed hoe
ds. Postma hom kragtig en onverskrokke hier in die samelewing vir
Afrikaans beYl.rerhet, en hoe hy taktvol, maar ferm, teenoor sot el
kwaad14'illigeas welmenende kritici opgetree het. Hy het Afrikaans
in sy kerk en sy prediking ingevoer. Hy was ook een van die groot
voorstanders van Afrikaans in die onderwys, en toe Afrikaans in die



skole van Burgersdorp ingevoer is, was dit tot In groot mate Kan
hom te danke.

Dit is seker nie onvanpas dat hier op Burgersdorp vandag fn
taalmonument staan nie. Dit getuig onweerlegbaar van die houding
wat die dorp en distrik in die verlede ten opsigte van ons taal
ingeneem het. Die monument herinner ons wel in die eerste instan-
sie aan die stryd vir Hollands) maar dit spreek in elk geval van
taal-liefde, en die treffende simboliek daarvan kan net so goed op
die stryd vir Afrikaans toegepas ~ rd. Die fiere vrouebeeld getuig
van die vryheid van die taal; die lam aan haar voete van die
vreedsame wyse waarop die oorwinning behaal is.

Ook wat die taal betref, was Burgersdorp in die verlede dus
é~n met die volk, en het hy inderdaad soms op die voorpunt gestaan
en leiding aangegee. As ons aan ons taal as ons moeder dink, dan
kan ons sê dat Burgersdorp die hand van sy moeder geneem het, met
haar aangestap het, haar beskerm en haar getrou gebly het.

Maar laat ons nog Ir. stap verder gaan. Daar is ander funda-
menteIe karaktertrekke van ons volk. Daar is veralook sy gehegt-
heid aan die Heilige Skrif.

Jan van Riebeeck het met die ou Statebybel in Tafelbaai aan
"'-land gegaan. Die ou Hollandse }\oloniste was Calviniste. Dit be-

teken dat hulle navolgers was van Johannes Calvyn, die groot Kerk-
hervormer, wat die sut.ver-ate vorm van die Protestantisme geleer het.
Dit beteken ook dat hulle in die godsdienstige lewe die Bybel as
die hoogste, die onfeilbare gesag aanvaar het, en dat hulle niks
""TOU aanneem wat nie op grond van die Bybel bewy s kon '\\0 rd nie.
Dit beteken verder ook dat die Bybel vir hulle vrygemaak ·as, dat
die Bybel nie, soos in die Roomse Kerk, net deur die geestelike
gelees is nie, maar dat dit deur elkeen vryelik geraadpleeg kon
T.Torden tot 1n rigsnoer van die alledaagse Lewe gemaak is.

Die Hugenote as eweneens Calviniste. Hulle kocr arm hier aan,
brandarm; uit die honderd-en-we~entig was daar slegs enkele wat nie
aan voedsel en deksel gehelp moes l'10rdnie. Maar tog was hulle ryk,
onuitspreeklik ryk, ant hulle allerkosbaarste besitting, die
Heilige Skrif, het hulle ongeskonde behou. Trouens, dit was juis
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tert.,rillevan die Skrif en die sufwer-e handham ng van die verhewe
waarhede daarvan, dat hulle hulle moederland verlaat het.

sd was dit met die stigters van ons volk, en sd was dit ook
met ons baanbrekervoorouers, wat die be skawtng diep in ons land
ingedra het. Ou reisigers wat hierdie baanbrekers besoek het,
vertel vr~.,el sonder uitsondering van hulle Bybelvastheid. Die
Bybel het in die t-ra"'kis saamgegaan; die Bybel het in elke huis
sy plek gehad. Die Bybel was die middelpunt l.,raarvm~ader en moeder
en kirders by die flikkerende liggie van In tuisgemaakte ras-kers
vergader het, soggens voordat die dagtaak begin het en saans nadat
dit afgedaan was. Die Bybel l>1asdie leerboek vir die Kinders.
Dit was ook, met alle respek gesê, die rekordboek van die huisgesin.
U het daar seker al voorbeelde van gesien. In die ou Statebybel,
voor- en agterin, was daar In paar blanko bladsye, en hierop het
ons ou mense die name, met geboortedatums, van nuwe lede van die
familie aangeteken. So is daar in die Bybel die stamboom van die
familie vasgelê, en daar was goeie rede voor, want die Bybel was
met die familie é~n, en in die Bybel was die aantekeninge veilig.

Ons ouers en voorouers het die Bybel In ereplek in hulle Lewe
gegee, en dit "ras nie slegs vorm of gewoorrte nie. Hulle het gedu-
rig in hulle alledaagse Lewe daar lig en leiding en besieling uit
geput. Ons geskiedenis lel..rertalryke mooi en treffende voorbeelde
daarvan op. Ons sien b.v. in Augustus 1838 In Kbmpie VoortrBkkers
in die stilte van die aand bymekaar. Ons sien hoe hulle, nadat
hulle met hulle kleine getal die vreeslike Soeloe-aanval op Veglaer
kon afslaan, onder ~ie leiding van Erasmus Smit byeen kom; hoe
hulle die treffende woorde van Psalm 28 saam lees, en hoe hulle
veral verse 6 en 7 kinderlik oordink: II Geloofd z; de Heere; want
HU heeft de stem mfner smeekingen gehoord. De Here is mine Sterkte
en m,n Schild; Op Hem heeft mln hart ver-tr-ouwd•...... "

Ons sien ook twee groot Afrikaners bymekaar, tlee gelowige
manne, genl. Koos de la Rey en genl. Christiaan Beyers- hoe hulle,
gekwel tot die dood toe, hulle toevlug tot die Bybel neem. Dr.
G.D. Scholtz, in sy mooi werk oor die leT.e van genl. Beyers, het
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hierdie toneel aan die vergetelheid ontruk en vir die nageslag
treffend vasgelê.

Dit was net ná die uitbreek van die eerste Wêreldoorlog.
Ons parlement het besluit om Duitsland die oorlog aan te sê, en
Unietroepe het gereed gestaan om Suid'",esaan te val. til Groot
en invloedryke deel van die Afrikaanssprekendes wa{ dit met die
besluit van die parlement nie eens nie. Gemoedere het hoog geloop,
en In ge;"Telddadigeuitbarsting het gedrag. Koos de la Rey en
Christiaan Beyers was diep besorg oor die toekoms van hulle volk.
Eersgenoemde, die ouer man , het sy vriend Beyers in Pretoria gaan
besoek en sy bekommerde hart aan hom uitgestort. Ernstig het hulle
oor die kritieke toestand van land en volk gepraat. Hulle het
gewik en geweeg. Wat moes hulle doen? Maar hulle kon nie lig kry
nie. Toe trek hulle hulle terug in die binnekamer. Hulle kniel
neer; hulle bid saam. Daarna neem oom Koos die Bybelop. Dit val
oop by II Kronieke 32. Q"Oom Koos lees hoe S~nherib, die Koning
van Assirië, Juda ingeval hetj hoe Jehiskia, die Koning van Juda,
sy owerstes bymekaar geroep en die verd'diging van Jerusalem geor-
ganiseer hetj hoe hy sy volk, vreesbevange voor die menigtes van
Assir.Ê, toegespreek en moed ingepraat het. Oom Koos kom by verse
7 en g: " Zjt sterk, en hebt eenen goeden moed, vreest niet, en
ontzet u niet, voor het aangezicht des konings van Assyrië, noch
voor het aangezicht der gansche menigte, die met hem is; wan t met
ons is er meer, dan met hem, Met hem is een vleeschelyke arm,
maar met ons is de Heere, onze God."

Oom Koos het dle Bybel toegemaak. Hy het vertroos en versterk
.,.,._(-

gevoel, en saam" hom sy Jonger vriend. Hulle het die binnekamer
verlaat. Die aandete het hulle nog saam genuttig. Toe is hulle
na die wagtende motor in die straat, om na Potchefstroom te gaan.
Oom Koos s~: 11 Toe, Christiaan,. klim in." Die Jonger man antwoor-d
beleef: II Nee, oom Koos moet eerste inklim.u Sd het oom Koos aan
dle regterkant gaan slt. In Bietjle later "trek deur d1~ regterkant
van die motor daardie noodlottige koeël wat die ou Boere-krygsheld
sy ~1ige rus laat ingaan het.
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Dit was Afrikaners daardie; hulle het geweet waar om lig en
leiding te soek. En bowendien- oo~ Koos de la Rey, net soos die
v00rgeslagte, het vr~~el met die Bybel in sy hande uit die aardse
Lewe geskei.

Sulke voorbeelde kan vermenigvuldig 'hO rd. Ons geskiedenis
getuig oorvloedig van die Bybelvastheid van ons volk. Die Bybel
~as vir ons voorouers fn kompas in die onbekende, In bolwerk teen
verval tot die heidendom, fn bron van krag ten alle tye. Dit ver-
klaar vir ons waarom ons volk tot hiertoe kon kom, en waarom hy so
wonderbaarlik behoue kon bly. Waarlik, ook vir ons volk was die
Here ~ wolkkolom in die dag, en 'n vuurkolom in die nag.

Ons plaas Burgersdorp nou ook teen hierdie agtergrond, en ons
vra: Was Burgersdorp ook in hierdie opsig getrou aan die tradisie
van ons volk?

Ons let op die ontstaan van die dorp. Hoe het Burgersdorp
ontstaan? Dit het nie ontstaan as fn kommersiële middelpunt nie,
as fn plek raar mense gekom het om te koop en verkoop en wins te
maak nie. Dit het ook nie ontstaan as In herberg op die kruispunt
van vername handels1-reënie, fnrerberg waar reisigers onderdak en
voedsel moes kry nie. Dit het ook nie ontstaan as In militêre
sterkte in verband met fn stelsel van verdediging nie. En dit het
ook nie ontstaan as In VOOrpOB in die voortskuilfing van politieke
mag en invloed nie. Burgersdorp het eers en veralom 'n go~sdien-

•stige rede ontstaan: die ~roeë ingesetenes wou In middelpunt hê,
waar hulle in die Huis van die Here kon saamkom, waar hulle hulle
in rus en vrede om Sy Woord kon skaar) en waar hulle Hom na die
behoef~van hulle hart kon aa~bid. Die ou Grootrivier-Xomitee
wou eers en veral In kerkplek hê, en dit was om dié rede dat hulle
Klipfontein, die plaas van Gert B~ytendag, in 1846 gekoop het.
Burgersdorp het as In kerkplek ontstaan, en dit verklaar ook vir
ons waarom die omliggende gronde van die dorp nog tot 1906 kerkeielT-
dom gebly het. Die mense was Bybelvas. Hulle het skuiling, krag
en besieling by Gods Woord gaan soek.
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Dit was in hierdie vroeë tyd s&, maar ook later was dit die

geve.l. Honderd Jaar lank word-die 1'100rdvan die Here nou reeds melt
krag en getrouheid hier verkondig, en by ons ouers, net soos by
hulle ouers, het die Bybel sy plek in die huisgesin gehad. Ook
hier in Burgersdcrp is die dagtaak met die Heilige Skrif begin en
afgesluit. Jarelank bestaan hier nou reeds twee florerende gemeen-
tes van ons tl.-J'eegroot Afrikaanse kerke. Die besoeker 1-:ratna
Burgersdcr p kom, met ''lattereen van di e vier grootpaaie hy die dorp
ook al nader, word reeds op tn afstand deur die hoë toringspitse
van die kerkgeboue getref, ~at soos sprekende getuies ten hemel
wys. Dis nie maar net uiterlike kentekens hierdie nie. Hulle wat
die kerkgeboue opgetrek het, het wel met steen en klip gebou, maar
hulle het ook boweal met godsvrug en godsvertroue gebou, en hulle
het gebou omdat hulle sélf op die fondament van die Heilige Skrif
gestaan het. Ons ~.,.athier in Burgersdorp groot ge'ti'ordhet, ens
weet dit.

Daar kan dus geen tlafyfeloor bestaan nie: ook wat die gehegt-
heid aan Gods Woord betref, was Burgersdorp trou aan die tradisie
van ons volk.

Laat ons nog tn stap verder gaan. Ons volk word gekenmerk
deur sy liefde vir sy taal, deur sy gehegtheid aan die Bybel, maar
ook deur In ander groot, uitstaande karaktertrek - sy onwr-Lkbar-e

"""'"geloof aan, en sy onkre~kbare beginsel van, 'n blanke Suid-Afrika.
In verskeie lande van die wêreld het dit voorgekom dat blanke

koloniste hulle te midde van tn groot gekleurde inboorlingbevolking
gaan neerset het. Wa~t het in daardie lande gebeur? Kyk na Bra-
silië. Dit was oorspronklik t n Portugese kolonie. Portugese

Ac.~oloniste het die land ingetrek en hulle daar gevestig. Maar
spoedig begin hulle met die Indiane verbaster, en die verbastering
neem later sulke afmetings aan dat dit met die suiwerheid van die
blanke ras vr~lel heeltemal gedaan is. Dieselfde verskynsel sien

&.ons in Peru. Peru was oorspronklik 'n Spaanse ~olonie, maar die
kSpaanse ~oloniste het ook op groot skaal met die Indiane verbaster,
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sodat daar eindelik maar min SUilere blankes oorgebly het. Ook
Argentinië, Chili, Bolivië en die ander lande van Suid-Amerika
toon min of meer dieselfde verloop. In die 8uid~Amerikaanse lande
is bowend.ïen dui sende neg er-al.aweuitAfrika ingevoer, en waar

'"hulle ook nog in die verbasterings~ses ingetrek is, het hulle nog
verder daartoe bygedra om die blanke man te laat weg ai.nk,

Ek kon u nog verskeie ander lande noem. Daar is Ceylon b.v.
ÁWat het geword van die ou Nederlandse ,oloniste, wat die Oos-

Indiese Kompanjie op Ceylon gevestig het? Hulle het volkome met
die inboorlinge verbaster. Op Ceylon word daar vandag nog van
"burgers" gepraat, maar dan word daarmee nie blankes bedoel nie,
maar basters wat uit die vermenging van die ou koloniste met die
Indiërs voongekom het. ~~eneens het die vroeë blanke koloniste op
Banda en MauriUus in die verbasteringsproses verdwyn.

Maar wat het in Suid~Afrika gebeur? Hier het In klein klompie
blankes hulle van die begin af staande gehou, ten spyte van hulle
onmiddellike aanraking met duisende en miljoene inboorlinge soos
Hottentotte, Boesmans, en Bantoe. Namate die blankes na die binne-
land uitgebrei het, het die gevaar steeds groter geword. Die
blanke baanbrekers het met hulle casewaens fyn ligatrepies in die
swar-tbarbaredom getrek. Alte dik~rels het ditgelyk of die lig-
strepies uitgedoof sou word, maar dit het nie gebeur nie. Inteen-
deel, hulle het helder geskyn, hulle het aangegroei en naderhand
die hele binneland verlig. Ons voorouers het nie swart of bruin
geword nie, hulle het blank gebly, en Suid-Afrika 'n witmansland
gemaak. Die Heilige Skrif het hulle gedurig teen verval tot dw
heidendom gewaarsku, en, gelei deur jare van ervaring, het hulle
hulle beleid teenoor die inboorling vasgestel. Die vernaamste
beginsels van daardie beleid is 'pelbekend, en is vandag nog ale
beginsels van elke rasegte Afrikaner.

Eerstens het hul geglo in differensiasie, d.w.s. dat daar
tussen blanke en naturel In verskil gemaak moet word. Die naturel
is nie die gelyke van die blanke man nie, en daarom kan aan hom
in die blanke samelwwing nie dieselfde voorregte as aan die blanke
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toegeken word nie. Gelyke voorregte sou chaos meebring, en daarom
moes die naturel, in belang van homself, van die witman en van die
hele gemeenskap, onder die toesig en beskerming van die witman
staan.

Tl,rwedenshet hulle geglo in segregasie, d.w.s. dat daar apart-
heid moet wees} en dat "tvitman en naturel nie deurmekaar meEt woon
nie. Apartheid bewaar- vir elkeen wat hom eie is, en gee elkeen
die geleentheid om te onti'likkelen vco rutt te gaan soos dit vir
homself die beste is, terwyl saamvonf ng vermenging veroorsaak en
vir albei degenerasie meebring.

Derdens het hulle geglo in beslistheid. In hulle optrede
teenoor die naturel moes daar geen wêifeling wees nie, want weifeling.-.- ,..,..:.., ~
~8tt v!P....fi~JIl Qi'l4likePl ae1 swakhe td, Immers, die '.oJ'eifelendegrens-
beleid van die Engelse owerheid het ontsettende ve~'oe8ting op die
Oosgrens tot gevolg gehad, en een van die vernaamste oorsake van
die Groot Trek geword.

Vierdens het hulle geglo in billikheid. Reg en geregtigheid
moes aan die naturel geskied, en daar moes geen uitbuiting van
hom wees nie. Die wenslikheid van beslistheid en billikheid is
hier in Burgersdorp maar alte goed bekend, want elke boer op sy
plaas weet by ondervinding dat daar maar net é~n manier is om JOu
werkvolk se respek en vertroue af te d ing, en dit is om hulle
ferm en beslis, maar eerlik en billik, te behandel.

Dit is hierdie beleid wat ons voorouers in hulle optrede
teenoor die naturel toegepas het en lATathulle in staat ge stel het
om hulleself suiwer te handhaaf. Laat ons nou dit onthou: in
hierdie hele beleid is daar, tenspyte van die verdagmakery van d~
vyande van ons volk, niks hoegenaamd wat verkeerd of onregverdig
teenoor die naturel is nie. Die naturelle het daar ook niks ver-
keerde in gesien nie. Hulle het die Voortrekkers, wat dié bela d
doelbe~us toegepas het, gerespekteer en vertrou. Kyk maar na hulle
houding teenoor Louis Trigardt. Ofskoon hy met fn klein klompie
mense onder duisende naturelle ingetrek het, vind ons dat hulle vir
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hom groot respek koester en hom met rus laat. Soveel vertroue
stel hulle in hom dat tlistende opperhoofde hom selfs as hoogste.

""""skeidsregter ~ hulle geskille inroep.
Ons let ook op die bekende Voortrekkerleier, Andries Pretorius.

Wie wyle dr. Gustav. S. PreIIer se 1~erk oor die le~e van Pretorius
lees, kan nie help om in Pretorius eers en veral die groot voor-
stander en uitvoerder van hierdie Boerebeleid te sien nie. Kyk
maar na sy optrede teenoor Mpande.

Nadat Pretorius met sy beroemde ~ die mag van
Dingaangebreek het, ttVir die Soeloes t n nuwereëling, wat

o.a. die erkenning van as opvolger van Dingaan insluit.
Tydens sy tweede veldtog teen Dingaan, aan die waters van di e$,·art
Umfoloos, laat hy Mpande met sy gevolg voor hom verskyn. Pretorius
gaan op fn groot, swaar rotsblok staan en spreek Mpande en sy
manns toe. Hy het hom oortuig van die aansprake van Mp&.nde op die
So~loe-troon, en hy verhef Mpande nou tot koning van die Soeloes.
Maar Mpande sal teen niemand mag oorlog voer sonder kennis en toe-
stemming van die Volksraad nie. Treffend sluit Pretorius sy toe-
spraak af. Terwyl hy op die rotsblok wys, maan hy Mpande aan:
n En so lank as hierdie rots hier ataan , sal Mpande ook nie toege-
laat word om oorlog te voer t een vroue en kinders nie. Vergeet di t
nooit! Solank hierdie rots staan, salook die bondgenootskap tussen
ons bly staan. As die rot s vergaan, as hy stof geword het I dan
eindig ons verbond."

Twaalf Jaar later, toe die Engelse reeds weer Natal verower
het, en Pretorius hom teruggetrek het na Magaliesberg in Transvaal,
kom die hoofindoena van Mpande op tn dag by Pretorius aan. Hy
gee Pretorius die Saioe-Koningsgroet: " Bayete!" Hy bring Tn
gewigtige boodskap aan Pretorius: _ Ek, Kpand~ slaap sedert vele
maande nie meer goed nie. Ek is nie meer baas in my land nie ••..••
Die Amangiese (Engelse) ry oral rond en molesteer ons••...• Die
Soeloenasie wag nou net op In sein van d1e oo~~eldiger van Dingaan,
om die Amangiese in Natal in tSénnag op te eet!"



Die Engelse het Pretorius se handewer-k, sy eie geliefde
Boererepubliek in Natal, 1-1reedvernietig. Hulle het di e s~·Terwens-
moeë Trekkers weereens die 't",ildernisingedryf. Hier het Pretorius
die mag in sy hande gehad om met 'n enkel woord die ganse 80eloe-
mag op die Engelse los te laat. Hy kon wraak neem, en so maklik
ook. Maar wat antwoor-d hy? Hy luister aandagtig, en dan kom dit:
# Mpande vra my woord, en di~ woord is, dat hy sy impies moet vas-
hou, dat daar geen bloed in Natal weer moet vloei nie. Hy weet
wat ons gepraat het •..•••••• t\.ofaalfjaar gelede. Daardie rotssteen
is ons getuie. Mpande moet die 1rrede bewaar met dievlitmense."

Hier het ons die standpunt van ons voorouers op sy beste. Hiwr
het ons kons ekwerrtheLd en bes1istheid in die optrede teenoor di e
naturel. Hier het ons die beleid wat geen gelykstelling van wit
en swart gedoog nie, maar die witman in die posisie van voog en
raadsman van die naturel plaas, die beleid wat ferm en beslis is
en die naturel sy respek vir die witman laat behou. Dis met
hierdie beleid dat ons voorouers, anders as wat in baie ander
lande van die ,,,,êreldgebeur het, Suid-Afrika vir die nageslag as
In witmansland kon nala.t.

Laat ons nou ook nog hier vra: Wat was die houding van
Burgersdorp tydens fn honderd jaar met betrekking tot ons blanke
erfenis gewee a? "'"Het hy ook in daardie onkre,kbare beginsel van fn
blanke Suid-Afrika geglo?

Die antwoor-d is nie moê11ik te vind nie. Die mense wat ons
dorp en distrik honderd jaar gelede kom stig het, was, soos ons
reeds gesien het, egte Boere-baanbrekers. M.a.if. hulle was Juis
van di~ mense wat hulleself deur genoemde beleid staande gehou
het. Burgersdorp het dus met hierdie opvattinge sy loopbaan begin.
Verder: ~ie plaaslike inwoners het in die verlede hoofsaaklik uit
die kinders en kindskinders van daardie baanbrekers bestaan, en
gevolglik is die beginsels van hulle beleid deur die oorgrote meer-
derheid van die plaaslike ingesetenes dvTarsdeur d.ie jare heen nog
steede gehandhaaf.
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Die vrugte daarvan sien ons vandag om ons. Die bevolking

van Burgersdorp is nie tr. basterbevolking nie, maar blankes het
blankes gebly en naturelle het naturelle gebly. Die getalsterkte
en die beskawing van die witman is hier nie ondermyn nie, maar
is met verloop van jare versterk, sodat Burgersdorp in d.ie beson-
der, soos ons land in die algemeen, ~n ritmansland geword en
gebly het. Hier in Burgersdorp het daar ook, net soos by die
Voortrekkers, onder daardie beleid geen veronregting of uitbuitIng-
van die naturel ple.asgevind nï,e, Die naturelle was in die verlede
hier gelukkig en tevrede. JB~elank kry baie van hulle nou al in
die blanke wonings voedsel en deksel; die evangelie ford aan
hulle verkondig; en die stadsvaders het hulle van ordentlike en
doeltreffende huise voorsien.

Net soos ons voorouers in die verlede het Burgersdorp onwrik~
baar vas daaraan geglo dat blankes en naturelle nie as gelykes
behandel moet l,o:'Ord nie, dat blanke en naturel apart van mekaar
moet woon, en dat die blanke ferm en beslis, dog billik en eerlik,
teenoor die naturel moet optree. Burgersdorp het ingesien ~fat
ons volk ingesien het: gelykstelling bring aaamwonf ng; saam-
",Toningbring vermenging; vermenging bring ontaarding; en ont-
aarding bring ondergang.

Daar kan geen twyfeloor bestaan nie: ook wat die geloof in
Ir. blanke Suid-Afrika en die be aring van ons blanke erfenis betref,
het Burgersdorp in die verlede di e weg van ons volk be't-randel.Ook
hier is Burgersdorp één met ons volk.

Ek kon nog verder gaan. Ek kon nog ander punte ook noem.
Hoe het dit in die verlede hier gestaan met die liefde vir eie
bodem? En die gehegtheid aan en eenheid van die huisgesin? En

naasted&ens? Het Burgersdcrp ook op hierdie gebiede die weg van
ons volk gehou? Maar dis nie nodig nie. Ek het reeds gesê wat
ek wou gesê het. Burgersdorp het in die verle~e nie vreemd teen-
oor die tradisies van ons volk gestaan nie. Inteendeel, hy is
onafskeidbaar daarmee verbonde; hy het daardie tradi es self
help opbou. Sy bydrae tot die vorming van ons volk, sy liefde
vir ons taal, sy gehegtheid aan Gods Woord en sy handhawing van ons
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blanke erfenis bei'lysdit.. VoorTN"ae.r,die polsslag van die volk
is In honderd jaar lank hier in Burgersdorp suiwer gehoor. Op
hierdie gedenkwaardige dag staan ons met eerbied en innige dank-
baarheid by hierdie feit stil. Ons is ons be1us van Ir. groot
ereskuld teenoor hulle, wat ons vooruitgegaan het en met vaste
tred daardie duidelike spare voor ons uit gedruk het. Dit bring
my tot my laaste hoofgedagte: hulde aan ons voorgangers, ons
voorgangers wat met hulle handelinge ~ge8k1edenis geskrywe hetl
waarvoor ons vandag nie hoef skaam te wees nie.

Hulle rus vandag in hulle stille rusplase. Hulle ls i.,eggelê
in die groot dorpskerkhof hier op my linkerhand en in eensame
klein plaaskerkhoffies, oor d e hele distrik versprei. Sommige
is lankal heengegaan, en ons het hulle nie persoonlik geken nie,
maar andere is ons korter gelede ontval, en ons onthou hulle nog
~
~ goed. Manne en vroue was hulle, wat aan die tradisies van
ons volk help bou het. Dink maar aan hulle wat u goed geken het,
en vra uself af of dit nle sd is nie. U het baie van hulle geken,
en ek ook. Hulle is uit ons mldde weg, maar tog het ons hulle
in die gees weer hier by ons. Hoe duidelik en lewendig is op
hierdie dag nie ons herinnering aan hulle nie? Nog verneem ons
hulle voetstappe in ons stratej nog hoor ons hulle stemme in
ons midde; nog sien ons hulle g~sta(}es voor ons.

Daar is ds. Dirk Postma, Volksman, Taalman, Godsman - In man
nie van stukke en brokke nie, maar fn man uit ~én stuk, t~ man
uit graniet. Hy was vir u Ir. Afrikaner wat die genoemde beginsels
van ons volk self konsekwent toegepas het, In Man van sy formaat,
8y sterk persoonlikheid, sy hoogstaande karakter, het ook sy vy-
ande gehad - ditspreek vanself, want die l'l1'êreldi.,11kompromisse
hê, en Dirk Postma het geen kompromi s geken nie. Maar hy was nooi t
onbillik of onredelik nie, en bowea l, moes T"laarheiden geregtigheid
vir hom bestaan. Vri end en vyand he t gei'een to-ehy heengega.an
is. Wit en swar-t, Afrikaanssprekend en Engelssprekend, almal het
gevoel dat Burgersdorp armer geHord het.

Daar is oom Abraham Kruger. THe het hom nie g eken nie? En
.riehet nie in hom Ir. vri~ gehad nie? Hy was In man met In
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ontlfTikkeldegees en t n sterl-cper eoon.Li.khëd, maar hy 'T as Tn stille I

hardwerkende, nederige mens. Hy was Kir my altyd een van die
tbeste voorbeelde van die adel va.nons Afrikaanse :flatteland. Om

soos oom Abraham te 1'1]'e68, 'Tas om edelman te wees, nie edelman~-
~ In geboorteadel nie, maar edelman van die Afrikaanse veld,
edelman van die hande en die hart.

Daar is oom Pieter du Preez. Jarelank het hy hier anderkant
op Harmonie gewoon. Ek sien hom vandag weer so duidelik voor my.
Hy was In man wat nie baie gepraat het nie, maar as hy gepraat
het, kon jy luister. Hy was In man van vaste beginsels, beginsels
waarmee hy nooit te koop geloop het nie, maar lTathy elke dag
van sy Lew e uitgel eef het. Ek sien hom nog voor my, sy T.,raardige~-gestalte, sy lang, Raar baard- egte,ti:r;:OOseAfrikaner in elke sin
van die woord.

Daar is oom Bennie de Klerk, -- har-dwer-kenda, voorui t str-ewende
boer, afgerond en netjies in alles wat hy gedoen het. Ook hom
onthou ek uit my kinderdae goed, en mag my herinneringe aan hom
altyd baie Lewend Lg bly.

Daar is ons bekende, geliefde ou vriend, J.S. Malherbe, lank
onderwyser aan die skool alhier. 1n Groter kindervriend, fn
egter, opregter mens i' as daar nie te vinde nie. Sy Lewe onder
ons was r n Lewe van diens1 diens aan sy skool, sy sarnellJWing,sy
volk en sy Heer. Hier is seker nie een van ons wat nie ~andag
met innige weemoed aan hom terugdink nie.

Daar is oom Louw Steytler. Na fn stear-e lyding, ws.t hy met
berusting en vertroue gedra het, is hy in..Kaapstad gestorwe.
l1aarhy is hier op sy ou plaas in die boesem van ons di strik ter
aarde bestel. Jarelank het hy vir Burgersdorp op die voorpunt
van die sttyd gesta.an, en het hy met krag en beslistheid die be-
lange van sy volk gedien. Ek onthou nog goed hoe daar vir my,
toe ek as Jong seun my eerste indrukke van lands- en volksvraag-
stukke gekry het, leiding en besieling van oom LOill~ uitgegaan het.
Aan die end van sy leT e het hy in liefde en vrede van almal af-
skeid geneem, selfs van diegene van wie hy in sy laaste jare
radikaal verskil het.
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Daar is my eie vader. U het hee almal geken; op sy laaste

rusplek lê die grond nog vars opgehoop. In tere herinnering
dink ek vandag ook aan hom terug. Hy was In stille in die land,
maar 'n eggenoot en In vader, tn man van é~n koers, 4én koers van
die dag af in 1912 toe hy hier op Burgersdorp kom woon het, tot
7 November 1945 toe hy dit hier afgelê het. En daardie koers het
hy nooit weggesteek nie; dit was die koers van ons volk wat ek
vanmore hier aangetoon het.

Daar is nog baie mame wat ek kon noem, maar ek moet eindig,-want my tyd is verstreke. Ek noem nog net die naam van ~nr.
William Hopley, wat een van die beken dste en agtensvaardigste
inwoners van ons dorp '<las. Ek sien hom nog waar hy daar op
di e stoep van sy huis onder die bloekomboom sit, of -raarhy hom
soggens daar op die markplein in In vriendelike wintersonnetjie
koester.. Vir iedereen het hy fn gepaste woord gehad. Almal het
sy raad gesoek, en tereg ook, want hy was In man van insig en
\'Tysheid. Hy was wel nie Afrikaner ni e, en het dus nie tot di e
groot meerderheid behoort wat Burgersdorp sy historiese stempel
gegee het nie, maar hy het ons taal vlot beheers, met ons mense
in liefde saamgeleef, en hulle simpatiek begryp. Hy het ook sy
aandeel aan die honderd jaar van Burgersdorp gehad, fn mooi
aandeel, en ons dink ook aan hom in dankbaarheid terug.

So spreek ons voorgangers vandag weer tot ons, en so lees
ons vandag die geskiedenis wat hulle deur hulle le~e en wandel
hier geskr~..rehet. Daardie geskiedenis is duidelik, ons verstaan
dit goed, en ons is trots daarop. Maar laat ons vandag onthou:
ons het ook, elkeen van die duisende hier op d.ie feesterrein
aanwesig, die pen opgeneem, en ons is vandag ook besig om geskie-
denis te skr~~e. Hoe skr~~e ons dit? Oor In honderd Jaar sal

".,r-
hier Jtêer t n eeufees gevier word, In t~..reedeeeufees. Sal daar
dan nog getuig kan word dat ons aan die hand van ons volk ge-
wandel het, en dat die polsslag van die volk hier gehoor word?
Of sal daar verbastering gekom het, agteruitgang en ondergang?
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Alles hang daarvan af hoe ons vandag skrywe. Laat ons

koers en krag en inspirasie put ui t die honderd jaar 'LITatverby is.
Ons het ditnodig, want die stryd wor-d groot, steeds groter. Ons
volk het vandag voor ge10feldigegroot vraagstukke te staan gekom.
Een daarvan, die Indi$rvraagstuk, wat reeds jarelank In ernstige
probleem was, het nou plotseling enorme afmetings aangeneem,
en 't-1ie~.,eetof die blanke beskawt.ng in Suid-Afrika nie nog deur die
Asiatiese mag uit Indië voor sy allergrootste toets geplaas sal
1-lad nie.

Ons tllTyfelsoms oor die weg wat ons in die toekoms moet
volg. Maar ons hoef nie te '&t1yfelnie. Uit die afgelope hon ...
derd jaar kom daar I n boodskap tot ons: wees bewus van u nasieskap;
staan by u ta.al; skaar u om u Bybel; bewaar- u blanke erfenis.
Dis die .,egvan die verlede; dis ook die weg van die toekoms.
t'llekan dit betwyfel?

As u daardie weg bewandel, sal Burgersdorp- daar twyfel ek
nie aan nie - oor honderd jaar nog wees T4'athy nou reeds honderd
jaar gevees het - die mees tipiese Boeredorp en Boeredistrik
van ons geliefde ~oereland. Maar dan moet ons tradisie-vas wees,
en dan moet ons weereens doen soos die groot skare tydens die
onvergeetlike Ossewatrek van 1939 hier op Burgersdorp gedoen het.
Ons moet weer die regterhand omhoog hou, en ons moet weer plegtig
die gelofte aflê:

" Handhaaf salons die Godsdiens van ons Voorvaders;
hou salons die 1and, deur hulle met hulle trane
en bloed gekoop; trou be'Lowe ons aan alles at
ons Land en ons Nasie eie is.M


	Page 1
	Titles
	,I 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Page 3
	Titles
	- 3 - 
	r*rr-- . 
	.,., 
	, 


	Page 4
	Titles
	- 4 .. 


	Page 5
	Titles
	5 


	Page 6
	Page 7
	Titles
	7 
	- 

	Tables
	Table 1


	Page 8
	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	"'- 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Titles
	-- 
	- 13 
	Ac. 
	&. 
	k 


	Page 14
	Titles
	- 14 - 
	'" 


	Page 15
	Titles
	15 - 


	Page 16
	Titles
	16 
	.... 
	. 
	"""" 

	Images
	Image 1


	Page 17
	Titles
	"'" 

	Images
	Image 1


	Page 18
	Titles
	- 

	Images
	Image 1


	Page 19
	Titles
	- 
	- 19 - 


	Page 20
	Titles
	t 
	~- 
	~- 


	Page 21
	Titles
	- 
	- 


	Page 22
	Titles
	,. 



