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Potchefstroom1 op
Dingaansdag die 16de Desember l9l8.
Die Koste.
::ioos vir dico !aa:;le u.atii>n ma&n<lt' gHlurig in die per,.~bt'ku1d ge

n:.aak is. :;ou dil' Ont h u!ling \·an
·n.·:uouu.ment: kr r1<.1.gedagi.<0ni..,: van
di;: Vrouwi· d! killti1'1':', wat !tulle:
1..:-:.:\;(;S :li!!ek het in di1.: Kons;;;ntra
~ic-kampf., gedtm:·mh? diu !Joet2
(jorl0<J 18~1~}- 1\)02 op Hi De:;. 1918
ph.ws ' irnL . Di(' korni tee h.e1' gl'~Iur4; mid<lele :;o;1s l ijst(, kolleksies ,
en,;. te ba:-1.t genecru om 1fo.: bl"! ·
noJigde fo11<l,;e bij rnd-t aar te krij .
D ie geldjc"1:' hl."'17"' Si) ira-p:>ge.wij;;<.1
·iu~1·kom, oodui:; bij die- omhull.L'1g
\">Ui di.e korn.it~e
\\·as. Th; 1.osre y;m di<: :\I mLu11 wnr
ulit:'en i:; -~}6J, die omheinillgs,

t ::J.ti::!--in ha.nde

skoonmui:iok. !"!U dru.kwerk-kost-=
en&. het f lOO gceis, Lasa.rne lh.1i:,
£ ~9;) a:m .uitg:.HY..:. ~)!~, het du,;. 'n
t.-.i-:orr; gda:.1i; •nm f .!uu.

Die Optog.
VolgenH die voorge$.rewu r.ege

fing \':-J.TI die npt-Og Ls die IJC!"BOU~
wa.r, daar <leel aarL $OU n~m om
7 uur in die ruo:r.r~ op die ruarkplcin
bijcc.>n ge kom.

. \ l orn halt \'iji die nwrre was
on!:' dorp in rt·p L'!I~ r Off. Die bui t<·mensi_, op die plerne, J ie nr
die- Xd.!!mil;!.IBdieu,;te ingek orn wus
r·!l cfan rn e;, die.sclde ::!elet:c'n.titeid
oij cl i;• onth.u lliug sou~ v.-~e;; . het
al ow di,! tijd kPtd gckoo k, koffif.
g<~dri.nk, en toe ingei>-pan om ·u
w::i.-lru:e w mrm oi.j die MonunHmt.
Om '°"s uur was bijnu. aJle waen.::
tll karrc Wf\g . f>ie filirita1
Waem;
was 2 -(i>.
0 m 7 uu.t· her, die op tog n aan
vung gen~rn, n u.iaf die Ma.rkp foin
!11 Ked;-strna.t op en met Lombar<l
:;i:rli<tr. uit, in d.i e r igt.ing V<Ul die
}[f)!l !HPQHt op me o ult. bUSSell d ie
~wlu:,;1ri."10

Skoot en dit~ Oos-brug.
lh: gi:wa.pe.ndc perdc-ruite.r s 'G

got'Ll:' WO in aunt.al, omiur leiding
\·ar:i 01:'.nt. J·an (L Celliera, het
afm di,~ }100£ van die optog gestaan.
As sd,:si<:-offi.siei-e het d.eelgeneem
Ka.pt. \Vatkins, J:~. J» Meyer, ltndries .J. W eeks en andere..
~~L di~ perde konunando het; 4fi0:
mei;;jf$ 1i aim 11 u.• voet, in wit gekie0i gevo!g c.a daarop 'n 300 jong
seuns, ook in riere.
Iiie ;,,1m~kers, PI"e{;}ikante en Ker

keraadslede_ \an die ver skill€nde
ge-meentes het daarop gevolg, dan
die publiek, oor die he>nderd rijtuige en motor s.
Deur die· weiwillendheid rnn di~
Stadsraad was die strat>€ waarin die
oprog sou plaas \·ind afgesluit vir
andere verkeer vanaf 7 uur tot die
optog oor die hrug sou wees. D it
het groteliks bijgedra tot die ordelikheid i.:an die optog. In B ivier
straat, was 'n hele rij motors deur
die politie opgebou tot die optog
>irbij was.
Al dadeiik het geblijk d.at die
opko::ns, die verwagting v er oortref het:, wat ruw geska.t word op
'n agt duis-end. 'n Bont€ meni,,,ate
krioelde deurmekaar.
I edereen
soek maar ·n geskikte ple.k om te
staan om "so•eel moontlik re hoor
en te sien, maar seker drievierde
het nie a.Iles kon rnlg.
Op die ....-erhoog het plaasgeneeru
die sprekers n1. Di. C. W. du Toit
de Kl.erk, Fiek, }Iurrav, Theon.
~Ie....-. Wed. de la Rey, die •oorsitter van die Monument komitee,
)Iillister ~- J. de Wet, die heer
Gen IJssel. L.P.R. Adv. Tielman
Roos, die here Ben Pienaar L. U.K.
A. D. W . Wolmarans, Prof. Freemantle, die komit€e lede, die here
Chr. Olen, A.. H. Kooma.n.s, P . v.
d. Berg. J. J . A.. Coet:see, H. Fou·
rie, Joh. Schutt.=, A. van Graan
en P. C. Afbertijn die Sekretar:is.
Ook 1het daar 'n plekkie gekrij die
here 1~ _ R. Botha, Vrijstaatse
L.P.R. i.-ir Botha.ville, Oom Paul
Senutte, Ds. Swarts en O<>in Jan
Pistorius.
Di~~

Om 8.30 het Ds. c_ ·w. dn Tait
laat sing J?s. 146 va'S 3.· "Zalig

hij die in dit le.-en", wat deur die
orkes begeleid ward. Hierap het
sij Eerw. n kragtige gebed gedaan,
God dankende ....-ir die ....-oorreg da.t
ons hier bijeen kon kom. God het
ons wel gekastij maar nie aan die
dood oorgegee. Sij Eerw. bid God
om die r egte stemming met die
verrigtinge en Gods seen waarna
"God heb ik lier' (Ps. 116 vs. I )
gesing werd. Na die kranslegging,
bet Ds. Theron die oorspronkelik
nie as spreker opgegee -was, die
kinders toegespreek, na Sij Eerw.
eers ' · .Prijs den H eer" Iaa.t sing
het en ·u gebed gedaa.n het.
· Ds. Theron en die KindelS.
SijE erw het met die kinders gepraat as ·n Yader. ·wijse raad en 'n
emstige waarskuwing 'he1i hulle gekrij.
Ds. Theron mjs die kinders ' n
wa.pen ...-an 'franSYaal en Se die
wapen moet ....-a-ndaag tot ons praa-5
en haal aan die woorde van Paulus •;Doer aan die hele wap~
ting Gods''. _.\.s al die ou mense
al weg is, dan staat julle kindtrs
nog en daarom moeu ik eers tot
julltt praat oor die held hier op
die wapen . Dis 'n gewapende man.
Slaap hij? ~ee hij is wakker, hij is geu-apend want da.ar is gevaar.
Daarom is <lit nodig dat ons nie
slaap, in die land van die Duiwel.
Hij is die prins op die aarde,
da.ar Ie die groat ge-vaar.
·
Dit: gebeur di~els, dat jnlle
kinders denk julle kan in die .-akansie doen wat j ulle wil. }faar
laat daardie mannetje spr~k ei;i
wees .va.kker.
Wat is hicrdie? 'n Lemm-. Petrus se ons woon in 'n land waa-r
die leeuw rondloop en b:rul, ~ken-
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de wie hij kan "t".ang. En daar word
so baje ge•ang. Da.ar in H eidel-berg is 'n i.nrigting, die ~rbek
ri..n,,,as gestig. Ik was daa.r, en die
huis't'ader na aa.n die kinders om
die hande op t~ s-reek, wie vir
Ds. Theron ken. Hulle ken mij
hijna a.lmal.Hoekom? Omda~ ·hul ·
fr. almal uit Joh'sburg kom, of be·
ter uit Fordsburg. Ik vra vir een
hoekom hij hier is. Huisbra.ak was
die antrnord. Ik weet nie of hij_dif;
in die bioskoop geleer 't;, maar se
nr mij wat gotd heti julle al in die
bioskoop gekrij ? Die wat al iers
goeds in die bioskoop gekrij 't,
stet::k di.: hande op. (Niemand)"":'
"'aterdag-aand was daar geen jongmense in die Kerk en die bioskoop
~as prop>ol. Dat dit die geval is,
. is treurig en as dir so voorrigaan is
dir klaar met ons..
Daarom spreek dre wapen van
TranSTaal tot julle. Julie moet oppas.
Wa t is. dit die? ·n Wa. Die
wa se jij moet trek. Dis nie
jou land hierdic. Wat S€ julle
daarvan? Die wa. se. jij is 'n
rei.siger, jij ga.un nn.ar ·n ~nder

note en Geu e sreek juUe. hanrle
op. _Umaa.l doet dit· Kou Ja, ik
.sien ik her ·n flukSe klomp kin:·
ders hier •oor mij. Denk d·us
terug aan die Hugenote en CT€'Us~. Hulle ilad 'n Anker en die
was vas aan hulle skip en aan
die rors. En die anker Spreek
·n woord rot ans.
Hoe>eel Sondage ·her o ns volk
Dr ie en. vijfrig. wa.ar krij ons
dir. Sarel Cilliers her ons die
een gegee. Pretoriu.s her it€:!Se,
ja dan moet ons ·n gelofte aan
GGd maak.. maar Sa.rel C'illiers.
het gese. ja Gencraa l · ma.ar da.n
moor ons die gelofre ook beraaL
Hij her vrijheid gegee dar as
ieman.d beswanr had. hij kon
weggaa.n, En d.aardie rekening
moet ons betaal. Beraal ons dit
so as dit behoor of is die dag
vir on}-..rn pleoierdag . gewo.rd.
As die J..frikaners daa r dia anker
laar los g-aa.n, dan iS die klaar
met ons. ·Ho.u vas aan die Sondag, hou was die Kerk, w at
God ons gegee het, dan is daar
·n groat roekoms vir ons volk.
En die. \Var is dit? ·n A.rend.
H ij is tesrem vir die lug. Hij
land en jij moet bereid -wees.
is besremi om daarbo te sweef.
Wat is jou plan: Sommige mense hou hui.Se sander plan. maar Denk julle nie ons leef ·n beetje
daar k om gewoonlik - ni€ veel te laag op die aarde. waar ons
goeds van. La.at ik beerje jou nie behoor nie. Eenmaa.l het 'n
plan sien. Die Here moot jou arend op 'n kran.<= .g:aan Sit. 'n
plan w eet. want HiL her 'n plek-.. Klein. add er her onder 3i j vlerk
.-asgebijr. Die arend het op ~
fa daaidie plan. :Yaar as ons
dit weg hou dan beteken hij •lieg eij. hoog in die lug het die
niks. Daa:rom spreek ons wapen gif van die slang die a.rend deurtrek ~ hij is op die aarde gedaarvan.
Wat is dit hierdic.? 'n A-nker. val. Hier op die a.arde is -ge>aar ·
Rijf hou. vir mij vas. A.S julle Ons is bestem om in die lug te
5kip So.ruler anker is gaa.n die wee~( Weg uit die vuil verla.see jull~ verkeerd spoel. .d.lmQ_l genrle. plekke. .Julie ple k is bo·
Ons leuSe op die wapen is
jvlle was afstam van die Huge.-
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wordt SQ~ 'n volk dooi minder leden 'n misdaad aim dit- volk ~- -.~
hevoorregt'6!1 gered. M~ er van- geschied bij monde van wijle ~
daag 'n lichlstraal tot ·blij~ Henry Campbell-Bannerman, door
chi; mlk zijn omi.fhankelikheid: t.e
voor:. ons opgaan en hier geen on- gelovige zij. . .Burgers daar is 'n
ontnemen. :YI0i::,<>e dat I:ijden,_bloed
tijd om weg t.e st-Oten, maar ook en tranen ons rnihkara1.-ter rnre·
om t.e mnhe!.zen. Mooht deze da.g defon en cmze harten door liefde
helpea ons te verenigen.
en trouw onbreekbaar aaneen snoe- Mogen wij vandaag absaluut • ren en ·weldra de misdaad herstetd
een >oelen: Een brandpuni "mijn zij.
Volk !" Ons tegenwoordigdheid geDenk aan die kloven; die bost~ot: Th deal lief en l~ met mijn
se-n.. di~ vlaJ..--ten, die bulte-n, w~
votk, ik heh mijn volk lief, mijt~
onze. dierbaren a1s ITT.Iden warden
ideaal. is: de tradities, taar, god::- nagejaagd ; denk aa.n die wijze
dif:~t ;an mijn vOQrouders.
waarop onze moeders hierheen
Mogen wi:j >anda,ag besluiten vervoerd weroen om bij duif-n smeken: om beschemiing ~ zendtallen t.en grave te dalerr.
zoeken bij de God oru:.er vadcren, Denk aara de trouwe bieke mood.er-.
om vrede en voorspoed voor ons gebogec o>er ha.ar stervend kind:
voik te bewerk...~Ili.,uen om ans na- 0 God! spa.ar mijn lieflingl ~k
tie op te bouwen ais 'n vrij, sta_ndaan dat kindje als 't ware sehud>astig en g.odvrezend volk ~
dE:nde aan.- -de stervende moeder:
Zo mooi ;:;telt 'n schrijver te · '1Iammie, mammie-, wanneer
book: ' -Ons nioet die ooekbakene kom mij p appie ons haal; m .. ._.
van qns geskiedenis wit was, ~ m ..... wan•... kom m ..... · pap __ _:.
j aar, ., mef'n dringende waarschl}- ans haal ?" En in den geest Zie ik
wing daJ 'n geesteli.ke versterwing langs de bulten van 't hog£ veld ·n
en ziele.dood, ons rnlk bedreigt.
tienjarig zoomjc aan ife zijde van
Wij -0nthullen dit Monument zijn valler, 'n beroemd genera.al:
- t er ere van onze Republik~e " P?-ppie ons moet jae, ons moet
heldinnt:n die stierven voor hun jae " " t.erwijl de paarden voortsnelonafhankelikheid. Niet vrijheden, den t.tm· de barstemie ~anaat-kar
maa,r h. u I1 rrijheid. .d.an J:ona. werd te~m en bommen te ontkomen. _
ge~-raagd , 'an weik volk zijt gij~
Ooze heidinnen stierven. niet
H ij anu.woordde ·met vrijmoedig- v~ hill!
m a.er voor
heid ; ik ben een Hebreer-en wij hun ·*oik.s"n'ijheid: V erzekerd, dat
get-ui,,aen met vrijmoedigheid en nooh
w_apengeweld, noeh · ekozeggeg: Ik ben trets afstrunmeling nomiese
uitputting.
no.ch ·~
t e zijn ' all Geuzenr HugenotE;n en ingeven
van
gevechtsha.c.h-V
rt Verbonds-volk, de Geloo!Shelhun voik kon ovenveldigen, zolang,
den. die te Bioedrivier door hun de vaiblm¢ht blijft; v-00rlltt:staa.zi_
standvastig Temouwen. in de God Hua werken is die- van h.un: v~
hnnner ~ideren met 400 qian trekker mooders. Hmt idealen ~
Zoeloo~ki.id.ers QVE:fWOJl_van. onze V oortreltlrers.
,
Zie daar die ·bfikkies bij dniz.end 'n gezicht, .het rij voor ans 'n spoor, ~eht, het zii voor ons ~n spOOiT
iallen~ aj getuigen dat 16- jaai- ge-

persoonlike,

oo.Poo
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an in.:.-pireert ans. H wi te
n:OOge h eenga:a.n wocdt diep betreUFd. Zij die· ~chtige, die bli1moedige, die levenslustige moedas .ea :kinderen, zij de hoop van
,·eten, voor wien men ·n lung leye.n had wegewensr. Voor b:n ging
de zon onder als- 't nog dug was.
Joug L;uid-Aitika ! zullen •~ij hen
•ergeten? Neen, nooitl \\"ij ku.c
nen, ruogen, zullen hen n ret ver geten. Denk a.an de bitterhei:d toeIJ..
geen echtgenoot 't doodzweet van
hun gelaat kon vegen, toen zi.j aa."J
de grenzen der eeuwigheid kwamen en nuiverden 'u rijk der schaduweil in t~ ga.an. doch verst-erki;
werd, vre.:s niet " Ik hen mes u",
en Z'1o"'en zi.j H em als Morgenster.
'il·erd hun begeerten vervuld, He..l!l
als Zonne der Gerechtigheid re
aanschouwen. Hun krui:s is voor
de k:roon >erwisseld, de treu.rwi*.
voor de palmtak der overwinning.
d& da:u\niroppelen der smart, voor
paarlen van eeuwige zaligheid.
Zij weiden venn.oeid en afge·
t-Obd in hun laatste rustplaats
neergelegd., doch ontwaken in
sehoonheid en heedikheid. Zij :wo·
nen in een Stad die nooit hestormd
zal worden, waar de z.on nimmer
d.aalt. Wie weet, oi lliet nu hoo
geesten met ons bezig zijn! Hem elbode tot de Engeleu , wat is .-an
mijn kroost gewordffi . Gij staat
in de doden-ak:ker, hier streiden zij
hun armen naar de mannen in het
veld. Rierweenden en stierven zij.
Luister naar- de graistemmen on·
zer-. neldinnel'l, als 'n . ooodschap
door Engelen gebracht: Zijt g etr o-u wt Zijt g etrouwt
VO?r u hehben wij hanger. docsi,..
koude, hitte, smaad, v-erguizing,
den. dood get~ Zijt.g_etrouw, zijt

g etrouw! Zia zij wuiven oru; too.
de vol.kshand van vriendsch e.p en
liefde ineen te slaan, de breuke i:n
de kc.ten van Afrikaner harten te
herst.ellen. Wilt gij niet, dan IJ.lOt-t
ik 't a.ntwoord van Abraham tot
u brengen : "Al zou er i~and van
de doden opstaan, z.ij zouden rich
niet laten gezeggen. "

Jong Zuid .Afiika:
Afstammeling Yan de Geuzen.
de H ugenoten, van 011.Ze geloofshelden l innen ) van Bloedrivier,
besluit, st.el niet uit. Toen hief
Ruth haar stem op , ween.de en
zwoer: ··uw Volk is mijn Volk ;
li w God is mijn God. " H oudt op,
ons volk belasteren t Zij is te edel,
Vele •olkeren zijn jaloers op ems
land en ons· rnlk ; vooral wann~
de geschledrollen van andere vol.ken in w rgelijking m~t de on.z:e de
t-oetst moeten doorstaan. Wij zijn
'n Verbonds-volk door · onze v.aderen, van Hem. van Wien wij zingen'' En t-0eft Rij al, Hij kent Zijn tijd
Hij komt, Hij komt gewis. "
Laa t de herinnering a.an OJ;lS
kort wrleden rnn lijden, bloed en
tra.m:n, ons volkskarakta: vered.;len en onze hart<'}n bij hernieuwing
aaneen snoeren_
"Jong Zuid-Afrika·· : Ons hart
braodt voor T aal, Volk en Traditie.
't L e>en is slechts ' n handhreed.
\\-eldra wordt uw graf gedo!veq en zijtt ook gij heengegaan, st-el nist
uit met wat gij nog doen wi:h voor
uw ;i;olk.
Laat mij toe u enige ·w~eden
op uw hart te hinden . J"ozef de
slaaf werd de tweede heerser ~a
Egypte, uit de gevangefils. verhoogd, met de prinses gehnwd.;

s
tooh was zijn begeerte _noch dat
zijn beenderen in z ij n land z-0u
begrawn worden. ''Mijn -. olk".
}fozes <erkoos de h.:rderstaf boven
Faaro·s Tro_on en pleitt-e me~ den
BE':E'r, Jelg rnij uiil, m~ar spaar
'·w....,i:j n · vol k. ·· Daniel, de ge\"l""en.ste man, ,;t-0nd naast de Koning, doch 3 maal 'sdaags bad h1j
met zijn aangezicht naar J enizalem gekl·erd "m ij n Vo I k." Zo
sluiten wij -rum eens o~ oog met
't zalig zellbewustziin · dat ze!!
verachting ons niet plaa,,,.:rt; dat
ons lt-: \·en steeds gewijd zii aan eenonzelfzuehtig ideaal 'm ij n v o 1 k'.
De Kt-con ii wegge!egd <oor die
- man die trouw . als ~Iozes oij
.zijn Volk sraat. Ons godsdien.st
zij deel van on:> \a.derlandsliefde
-en m:ngekeercl. _:Hogen >\ij steed;
groat bhiYen U;t alles waa.rin eeri
klein 'olk groot kan zijn. HetzeH
de vuur <lat goud smelt maah.-t kle1
ha-rel. ·w ij roepen "C rot met e.en
oodogskree-t : Handsop '. rnor God..
>oor V aderland ! ~
\\ij denken nog a!rijd a.an die dagen van ons Re pub-Eek, en net
so min als Isra€I Jerusalem kon
"\""ergeet, mag ons, ous ...-rijheid Ve!"·
gt:er. De GOO. cler ·eeuwen houdt ·t
plan der geschiedenis in Zij.n 'hand.
Jn ·t Iieht 'an Israels geschiedems
mag:, ·moet" elk YO!k zijn geschiedeBiS besehouwen.
Ge<aa.r drei.$. aan alle kani:en,
en.kan a.Ileen ~ezworen worden als
wij de toevlueht nemen onaer de
leuze: -'God regeert", en in <l.c
armen ntfl OnS \Olk duchten.
· ·t E esruur "enst da.t 't opricht=I~
van dit :Yonument helpe om Je
br euke in .-ilrikaner hanHJ. te her-steHen. · Deze Republikein.s:e moe·
d ers die hier rusten zijn deel •an

de Baanorekers die Z.A." be~!l'"'
bafil h€bben o-emaah-t voor ~ .:ifri·
kaners ; die kmdtrtjes zijn d e · juweeltjes van 0ns hart. Breek harde bartan. Verenigd zijn wij st-£.rk.
Viome moeders, edele. docht£h:,
ilinke kroos1i die in hun prille j.eugd
de- !ij<le-nsbeker hebben geledigd,
rnor n-i.jhe-id, rech.t, wlk e.n >aderland .. Wie •oelt niet "t rots ' ·
afstammeling te zijn yan zulk een
eJel t-n roerru1.jk voor gesla<:.ht r
. Trots <lat ·t. bloro .van . Geuz.en,
F ranse Hugenot.en. .en <!e- geloo:fshelden rnn Bloe<lrivier in hun a<l~
ren Yloeit--; met de strijdkreet: zijt
geti.:ouw, zijt getrouw. Moge wijnooit deze pla.ats betre<len. te.ni!J
een tra1:m ons oog ontspringt en
o-ver de wang biggelt.
't· Bestuur - wensi; <lat dit ge denksteen eeuwe.n hier stasn a!s
eerbiedi!?e hulcle aan hen die drie
jaar lang de zo ongelijke strijd t t
gen "t machtige. _.tlbion hebben 'olgehou.den en i:ooc vrijheid E-n
recht
hoogste offer hebben g.:bracht dai; ...-an 'n mens gefist _
kan worden. ·

de

}!oge ilit ~Ionu:ment hier staan
als 'n Vuilctoren om on& .edele afk<?m;;t en roenL-rijk ga.chi.edenis in
ons geheugen vast ti: s tellen, i n
·dammende letters. Ons ·rn.andel t..e
onrnlooi!'-n ··v o or
God
en
V a·d e rl a n d. "

Wij stru:i.n • andaa:g als op Yebo's

K..YU.in. en blikken treurend naar 't;
v-erleden. over de velden ·ran doodsbeende.lien, en Iezim: 't;. opschriit
'-ll:abod. " De glorie van ·ons ~elk
is >erloren; maar met '.t; behoud.
•an ons "Nationale Eenheid" ga.a.n
v.ij hoopvol rnorwa.arts, wet~nde

dat ons als de Phomix ons VoR:s-
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wcldra uit rijn asse springt
ve:el schoner da.n te voren.

Ge:ye de Heer dat wij vanda.ag
' n gezicht krijge a.ls Eliza's knecht
te r othan en geloven a.an de
'·Volks-eenheid en ·vol.ks-vrijheid. ''

Ja. Zijn Veroond staat eeuwig vast
Zo s_raai; geen berg, geen rots ;
En roeft Hij al, Hij kent Zijn tijri.
H ij komt, Hij komt ge'Yis.

Ds. Fick.

KORTE GESCHIEDENIS Ilf
YE.RBAND MET DE OPRICHTING YAN HET MONUMENT.
· Ds.
praat:

ri:if.

Fick het as -rnlg ge·

' ( On.ze ged.8.chte.n mooten op deze
grate Afrikaner dag, 16 December.
r.achtig jaren t-erug gaa.n, toen
God a.an onze voorvaders,
de
>oonrekka-s, die naar dez-e gewesten gekomen. waren om een vrije
politieke lucht in te ade.men, een
heerlike overwinn.ing gai over d-=
wrede en verraJ}erlike Dinga~m
en zijne woeste harden, en. 'toen
>aor altijd bi=slist werd dat deze
sneken een witmansfand zonden
zijn.
}[aa.r, waar onze gedachten alzu
te-ruggaan in de geschiedenis, smiten zij, als hei; ware, enigzins >oor
ons vandaag op de gebeu.rtenis van.
een achttien jaren geleden, toen
wij in een bloedige strijd om te
bestaan als volk gemengd waren.Toe-n ons rnl.ksbestaa.n tot in Zijne
fondament.en werd ges.chud. Toon
wij >iliSt klemden aan het etlstuk
on.zer >aderen, onze vrijheid; aJ:
was hei; ook d.at wij een. geweldige
overmacht tegen.. ans hadd8!1 ; en
dat Telen. onzer men.sen het le-ren

moesten inschi.eten op het slag
>eld; en. da.t >ele.n -van het t-0n~l
des s1il: ijds werden weggenomen als
krijgsge-vangenen
naar
>erre
n:eerude oorden; en dai; -velen antrouw waren geworden en zich te·
gen ons hebben gekeerd in de
strijd; en da.t wij uaderha.nd al
duebue.o.de moesten vech-i;en, en.
oll2& huizen en haarden nien konden bescher men., zod.a-r. rnle.n onzer ...-rouwen meti de komma.ndo's
moE:St.en meevluchten, en de m ee-sten moesten overge.hm:n warden
aan de genade rnn de nj~d, -die
hen met hunne kinderen en ecige
afgtleefde n 1ders en moeders - b~j
hopen heeft verzamel.d in de zog~
~de koncenra-ati.e.kJililpen .
Teen was hei; da.-t ook op J cz.e
bufo· .zo een kamp, "Van omtrent
3,00U zielen, stond.
Heu was een schone gedacht e die
\'.erleden jaar bij onze plaa"EseEk<:!
Chri.srelike
J on.:,oelieden-Vere.ciging opgekomen was, om s-rappen
te nemen rot hei; da.arsuellen .an
een erezuil alhier. De samenwei:·
king tot deze onderneming werd
>erkl:egen van de ~er plaatselike
H oilandse gemeent-en die elk hare
•ert-egenwoordigers heeft op bet
monu.ment-komitee samen mei; d.,
w rregenwoordiger.; van de Jongelieden-ve.reniging. Her. komitee
• erdient a.ller d2.Il.k >oor dit !of.
waardig werk; en niet minder dif'genen die g_eldelik hebben Qijged.ragen, om het werk ten uit>oer
te brengen ; en ook de opriahter :
en alien die bijdragen tor; de iee.;tielikheden van de:ze dag. Yoge iicdag komen dat . alle begraafplaa.tsen >an onze mensen, die in de
gede~aa.rilige- driejarigen oorlog
waren omgekom6n, aan de verge -
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tclheid worden ontrukt door het
opriChten diic~bij van gepa.ste gedenktekens. De geschiedeni.s w
•erband .met. die doden-aklrers is
.an wYeel betekems, da.~ zi], a.ls
het ware. op stenen taielen moet
b.ewaard worden voor het o.ageslad1t.
Vrjf j-aa.r geleden werd het groot
Katfon4al Vrouwen-monum~t te
Bloemfontein onthuld. Sedert dien
tijd heeft de boo$ te Bloemfont.i:in g~plant,. ve~ende takken
gefo,erd! en •andaas verrijst - de
Potchefst<room uak. · Wij - roepen
d eze boom en met hem ook de
boom nm het Airikaanse volk toe
- vi vat,
creseat floreat-levE., groeie en bloeie, door gans het vaderland. ::Uoge ons volk,. als een
gezonde en sterke boom, ond;;r al
de stormen en bij al het -snOOi.eri,
steeds kra{;h tiger en vruahtha.arder worden.
Gedurende de oorlog waren er
\:an ons volk 33,516 zielen omgekomen. En dit. is, betrekkelik irest>ro·
ken een enonn. grciot getaf ,-an ilit getal waren er slechts
4.4-;-J man op het slagveld omgekoinen t•.W. 3,300 ges:neuveld; 9-24
aan zie1..i:en· bezwekerr: en 157 verongefokt.
In de 34 krijgsgevangene-kamr>en war-en er l, 11-8 omgekomen.
De rest--27,927 waren in de 55
konr,-entratie-kampen bezweken t.
v.. l,676 mannen, 4,177 vrouwen ·;
t l l 22,937 kinderen.
ill het kamp aJ.hiac waren er omgekamen: 57 mannen ~ 117- vrou
wen; en 007 kinderen.
Er- waren dns in de koncen~a.
tie-kampea 61- maal. zoveel zielen
<>ffio<>e-komen als op het slagveld.
En er war.en 3i maal. moor vrou-

wen en kind:eren omgekomen ~ ,
mannen op h~ slagveid en in cl&
krijgsgevangen-kampen teza.men
En bijna ~i ma.al zoveel k:inderen
al.s >olwassenen.
Hieruit" blijkt aat de koncea:tutie-kampeu. 0£ zoa)j; zij best.em· peld ~:Yen ••v e i .l i? he id ~kam·
pen ·, de onveili~.re p-lekken van
de gehele OOl'log gewe~t zijn. En
wa.t ook de oorzaak van de grate
sterlte-cijfer in ~ kampen mOC'hli
geweest zijn, een ding staat vast
en dit is, da,t men te vergee.& in
de ge.schiedenis van de wereld
naar ge-vallen zoe]d;, waar er in
een beschliafde oorlogvoering, zo ·
een proportie weerloze vrouwen en
kinderen waren omgekomen. De
sterft:e-cijfer onder vro~w~ en
kinderen die m et de kommando'~
"aren meegevlucht is in evenr.e·
digheid. een droppel a.an de emmer. En zo is het oak met de
ste_rn.ecijfer in normale- tijden onder ons.
Over dit feit kan en mag geen
.Afrik~er-hart heen slihber.en. W i·f
kunnen en wij mogen dit niet vergi=t;en. Wij moeten stee.d.s er rum
denken. Wij willen vandaag -er
>iezondetlik over nadenke:n_ Maar
wij willen et niet met bitt-erheid:
en ..-erwijt over nadenken, want
God zegv " Mij komt de wraak foe .
Ik 'lill het vergelden" (Rom 12 vs.
19. )
Wij willen
met "d ie p-e
d r o e f h e i d e n s m art" er
O'ler denken. St-elt u in de geest
de moede-r in het kamp voor.- Zij
W<llS gewoon aail een stille rustil!c
woning, al was het oak een sciia
mele h ut, waar zij altijd met de
haren gel.ukkig was; en waar aii
altijd met haar man een plan 1..-cm:
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kamp alhier heeft gearbeid, zegt;
omtrent de sliedge•allen van het
karnp: '' Oorzaak >illl sterft.e wa.~
gedeehelik gebrek aan behoorli.ke
voeding. Afsook, toen mensen in·
gebraehi; werden, had.den z.ij geen
behoorlik dek en kregen mazels en
.. influenza en bez-weken omdat zij
aa.n r egen en nattigheid blootgest-eld werden. '·
Jal met droeiheid en smart denken wij aan die dingen ook >an daag. 'Vas dit alles dan nodig ?
Was de ellende >an het sla.,a,eld
en het krijgsge•angen-kamp dan
niei; genoea? ..Waarorn moesten de
zwaksten "f:et zw-aarste dragen., da
weerlozen hei; meest aangedaan
"orden, onschuldi!?en het bitter ste •erduren?
1.Iaar wij denken aan die kamp offers ook met n a t i o n a l c
tr o t s. V eel is er ~wis in onz.e
gesehieden.is waaro\-er wij ons
rnoeten schamen. V eel dat een
kla.d op ons werpt. Veel dat ons
onheil heefr geha.ard_ Veel dat ons
..-a.ndaag nog •erzwakt en terug b.oudt van ons geluk- Vee! dali wij
moet~n dragEn en verdragen maar
waarlegen wij met alle kraeht en
geweld moeten . strijden, en moet-en overwinnen om rnorspoedig re
1.-unnen zijn. Veel pa.pheid. en ka·
ra.1.-terloooheid. V eel ontrouw en
verraad. V eel. verdeeldheid en bit·
te~heid. Veel valsheid en bedrog.
Veel huiohelarij en eigengerechtigheid. Veel zelfzucht en eigen be
lang. T"eel eigenzinnigheid en
moedwillighei.d. Veel Irortzichtig
. heid en dwaling. Ja ! wij hehben.
.-eel waarvan wij gaame verloo
i3ge!1..
willen wezen. En Goddankt wif
hebben.. zoveel eerg.e-voel in ons.
Ds. Andrew Murray van RUlitenburg, die 6eil tijdiaing ill het datr wij een open morui, een open

mu.ken ..-oor ene behoorlike ver:wrofoa -~an het hills, en waar zij alhjd~ de steun van 'haar ma.n, tenminste, heeft gehad _in uren •an
beproe•ing. \\aar zij met de haren een ':olkomen geluk heeft ge
smaakt. W aar haar _niets heern
outbroken. Ja! waa.r zij. in de
meeste gevallen, alle:s meer dan
rnloti heeft gehad. \Vaar z.ij de
gelukkigste mens op aarde wai> .
-Wtlnt de huisrnstheid is god.dank!"" ·
nog een •an de- grote deugden on·
1ler ons >Olk. De huis•astfueid :s
eue grote kraeht voor een rnlk.
De mens die een goed huis op·
bouwt doei; een grooi; werk rnor
kerk en staat.
utek u. die moeder rnor, zonder
de behoorlike middelen ter verzor ging en ter verpleging ..-an de hs
r.:n , te midden nm de groorste
..-erzoekingen en lev~ge..-aren, en
in de meeste genillen, zonder d=
hulp •an n-iend en maagd, en ia
'n klein tentje met haar kroost.
en hier en daar ook een af,2elee£.
de~ ouder .
Ziet haar daar bij het krankbed
rnn J.i.aar kind. Tallen ..-an vrouwen
ffi kinderen -women steeds
grai-waarts gedragen. Ben ieder kri_jgt,
zijn beurn. Ieda: klein temje heef~
iets groats in ziC!L een groot ge
mis . grote bekommern.is, grot-e
nees, ·en grot.e droefheid. Wie kaa
ons beschrij•en hoe•eel rranen ~
op dezE> bult .h.ebhen. gevloeid, hoe·
veel zware >erzuchtingen wa.reo
opg~, hoeve:el bitterheid
geproe-fd werd, hoe.-eel don.kerhai.J
ondenonden werd. Heevelen wensten terug naar h.etgeen zij eens

oor, een open oog en een gerneli,g
>oar o.nze donkere
vlekken.
~Iaar evenals ens land met :.t
zi jne tekortkomi:ruzen en iout-€!1
.rijk is o.a. .a.an koSt-Oare mineraJen ; zo is er ook een schat van dia manten en goud in de aarde van
ons l:,.oiksbe-Staan. Grote schitt.erende diamam;en-grote sta&ta .
ma.nnen ; knappe geleerden ; edele
·ka.ra.kters en dappere helden. E u
al is er .o ok in meer dan een nm
die diamant<€11 rlekken, lelike vlek
ken die hen in wasrde lat-en dalen
bij on11 ; toch •clop diamapten, Of>
elk gebied, die hoog in waarde zijn
in de Afrikaner-markt.
Diamanten en goud-h.et goud
van •oortreffelik.: dingen . in. onzr.
- .gesclrieden.is. V eel goe<is uitgericht
onder de leiding en met de z-ege-!l
Gads. door _de Afrikaner. Door
:hem is dit land in bezit genomen.
schoongeniaah!i. bewerk:t en be w-oonbaa.1" gemaakt, met v~l
maeite, opoffering en -:;trijd. Vee!
gedaan door de Kerk van de Afrikaner t:- er verffieling ~an ons voik,
"ter ontwi.kkeling van onze zone:?
~n doehters, en ter bescha.P...ng \ an
Qe inhoor line; in ons midden en
rondom ons.~Vele dappere helden
<laden .-ettieht, die hoog aruige-schre.-en st~ in de geschied.mis
der wei'.eld.. Een roem:rijke geschi~
de:nis hebben wij .achter ons l Wij
.:zijn Frats op de helden van Boom ·
plaats, en ook ep de helden van
S}a,,,oie:rsnek; de relden van Bloed.-rivier en Vec.htkop ; de helden van
Ingogo en Ama.juba ; de helden
>an Spioenkop., ColeD-co, M~·
iontein, Yz-erspruit en Hartsrivier.
. Jf.aar wij zijn. bo•·e.nal trots op de
uouwen >an W eenen, en •an de

.hart hebben

koncentratie-kampen.
\Yij z1jn fro-<B op de kostba.re oiters door ons volk gelegd op bet
altaar der vrijheid van ma.I!Ilen.
n:ou\'t"en en kinderen. Wij zij-n
ttor.s op hev groot notlu-en-oif~r
met: zo\·cel roegewijdheid gebraciit
\ rij\'t"illige offers. Bij al haa:r teed
is de \·rouw- tevreden om t~ lijden,
om ha.L1r pan, de zwaarst€ part,
t e Tel-Yu.lien. Zij lijdt het mecsli
en wordt het minsli ~ehoo:rd.:
\\aai·likE en rnlk d<U zulke offers geeit
Is ·n \'Olk dav 'n schon.e roekomn
1heeit.
De beste waarborg >oor !:et
k:rachdg -.:-oonbestaa.u 'an Ecil
•olk toeh zijn sterke, reine,- deugdzame nouwen. de moeders • an
edele zonen en. dodhters. De Joch·
-abeds. de Ha.Illli!S. de Deboras
de Esthers zijn de beste monmne-n
ten .-oar de t oelmm...c:t, de krach:tiQ"stti stHmnile.ren .-oor een -.;-olk En ook· m llen wij a.an die kamp ge;;chiedenis "m e t d a n k b a a rb e i d., denkE;n. Klagen kunn£U
wij.
Grie>en hebben wij, gro!e
grie•en. Groot onrecht is ans dikmaals aa.ngedaan. L a.st-er op ans
gehoopr. Vilse besohuldiging tegen
ons ingebraeht:. Ernstige verwij•
ring~n ons .-erkeerdelik tegen het
hoofd geslingerd. Lage aan•allen
op ons gemaa.1..-t. Grote hlnderpa
len in onze weg gelegd om onz.~
voortgang te belemmeren. Veel
gedaan om de boom van on.s volhbt.sl:aa.n re ontworl.elen ; om o:nze.
kerk •an koers t-e brengen; oni
onz~ taal te doon verdwijnen ; om
ooze Ot'e.tle>ering te begra.•en; om
ons -volkslewn -te ontzenuwen.._.T&lmet de Psalmist kunnen wij wt-:-

en
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roepen- .. Al liwe barcn en- l.:w~
goh-en_ zijn o-.;·er mij heengegaan''
i Ps.
42 :8) . ).faar _ Goddanki
h "" e n g' e g a. a n- wij zij-n er nog i
Wij z.ijn- nog St~ beter gekomen
llit de 'SIDeltkroes. Een bewijs cl.at
er nog veel edels is in Olli, en d_at
God nog een groor, dod rnor ogen
heefr. met ons. Ja! " H et zijn de
s-o.:de1·tierenheden- de,:; Heren, da.t
wij nie& \erni.:-ld zijn, dat Zijr:e
bt:-.rmhariight:de~ g_eeu eindE: heb ·
t.eu · · (Klaaglieduen 3 v. 22) .

- Veel onedeis is er te >oorschijn
gekomen in de kampt>n _; maar niet
in de kampen meer dan daar bui ten. En <lit was ma.ar om het goud
in ons -rnlkskara1:te1· t.e z:ui >ere11
e:n meer re doen uitblinken. Jar
ouze vrouwen en docht.e.rs in de
k:tmpen hebbe:n ons, over het algemeen, geholpen cm-aan de wer&ld
~ ronen daot wij
een edeie \Olk
zij n. Zij ware:n de krachtigste getuigen geweest voor onze >Olk.seer.
~ Wij zijn hen danl-baar daarvoor.
Ge .roonlik is het zedelik v-erlie~
,-a n een ..-olk, eJ:t -.-oora.1:- >an een
OYerwonnen volli~ -het zwaarste
tfat-geleden wordt, ih een oorfog:
\\"ij 11ehbt>n ook on.ze ver liezen op
d it gebied gehad. JI~ 013-Ze winst
W1l5- t·eel grorer
dan oll.s -.;-2rlies.
fJnS- rnlk is Goddank'. over het al gemeen een zedelik en godsdienSt:ig rnlk. ·Laat ons in C-.-00.S naam
d.de kara..ktertrek behouden te midden \all onze -grote verzoekingen.
\\if zijn de Go<i onzer vade.ren.
de:r vrome G-euzen e-n Hugenote11
en Gerrnanen, dankhaar voor wat

Thj-:Uog steeds- ·aan

en. door om

doet, om ons volk te gebruikan a!s.
een lichtdrager voor de -Cfuist:ell-

ke beschav_ing in dit don.ker werelddeeL ~faar wii denken ook aan die
vrouwen-kimp~n met e en b l ij ·
de . v er wa. ch u in g. Die vrou_- ·_
wen-kampen waren een van de
\OOrnaarust.e reden_ waarom wij de _
stirijd moesten smken, de wapenei.
mocsten neerlegg~, ~ het erlstuk
der vrijheid moesten ldSlaten-.
:Haar >an.daag moet de herinneiing
aa.n die kampe.n e-en. spoorslag voorOllil wezerr om de nationale opho!lw
van ons nllk me: moed en ijveL
voort te zetten.
Zwaar waren onze .-erliezen- in
de oodog, biR-er onze teleurstel
ling, grooi; onze mocilikheden, on
o•·e~komenlik On.ze be-zwaren. .Mtt
neergehoge.n hoofden"; met gehrok2n harten, mei; tra.ge handen en
slappe kni~n keerden_ wij teiug
n.aar onze puinhopen. Maar ni<Ot
om op de as te -.;-er~-ITTinen.. Neen'.
de t-a.aiheid van de Geus, de mood
van de Hugenaoi:, en de viruiing~ij kheill .-an de Germaan. zijn n~ si:eeds in on£ bloed.
\Yij keerden t>.ertig met de- geest
\an onze .-oorzai:en, die hunile ,
voeten ep .-Vrih.-a';;; woeste strandeu
hebben gezet om hier ~n vaderland te >inden, om hier te blijv.-en,
t e srerven en hunne sporen achter
te !aten voor ons. Het wcord van
Ondius de RomeinSe schrijver:
't>Omne ,solum forti - pattia est'-' I eder 00rd is een vadetland VO(.!" ·
de held-is maar- al te waar van
hen geweest. Wij keerden terug
me.t d e g'eest van de \ OOrl.rekker. die na al zijn- emzwervingen, zwa~
re. telemstellingen, .bitt-ere vediezen en g:rote tegenspoed:en hl~f
op de eenmaal ~<>esla-gen weg. Wi:i
keerden terug: om weer
~-

1:'-
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nen. weer recht te maken, weer met iets anders. Rept U voor de
sc-hoon te maken, weer op t-e bou- -oogst. St.lat bij elka.nder om ffG
wen en weer te planten. En ons gezondt: basis te rinden .-oor ona.arbeid was niet ijdel, on.s lijden toekonisrig \Olks&ebouw. En Ia-at
nieu re \ ergee:fs, onze zware schooldit zebouw nien een Babelst-oren
±ijd niet -!lUtt.eloos, oru:e beproernn - ·n;rwarring zijn, noch een Pi"\ing niet TI'Ucht-Eloos.
sa·;;; toran die overhelt naar de ene
~et aan ~e dop hebben wij schakanr ; maar een ~evige plompe
de geleden, de kem was er nog.
roren \an gerechtigheid en waarH et stroo he~ft zich voor de \\_ind
heid.
-van het koren gescheiden. Ruim
Geliefden ! de bla.nke be vol.king
.zaad was O\erg-ebkven voor een
rnn Zuid-.-i£rika is klein in de \olnieuw Afrikane; volk, da.t spoedi~ keri::nrei der wer eld, kiein te midweer 'l'relig hee£t gegroeid. H et
den 'an onze grote in boorlingen
bkled der _lirikaners is het zaa.d bernU;;ing. klein in onze grote uit:-..-an het A.frikaa.nse .-olk. Lit de gestrekre vlakteo, klein bij de
.a5 i:> spoe.dig de nieuwe Phcenixmoeilikheden van ontwikke-line die
'ood re \OorsC'hijn gekomen.
aan OilS \OOrdien, ma~
zieh
R an n i e tl o o d en niet I ch a- nier; te klein dat mi een
~ o d sdll'ij,en wij ov~r het Alrika'ersrerking- van hei; buit.enland n0-ner->olk.
di:g hebb.,n. Xiet te- klein •oor onFit de-gra,en 'an de n-onwen - ze wak om een · sterk "°elvaremr
irn.mpen komr; er en~ boodscliap.
volk te zijn, dat zijn reehtr kan
·tot ons '\anda~. zoals welee:r- uit
handha.-en, als wij maar bij al!&
de ka.rupen zel;;.e. - E oudt aan,
Yen;cbil \all gevoelen een hoog
hou(lt vast.
mikpunr, e.::n hoog ideaal hebben.
Dit. monument_ 'l'rijst ons na.ar En al kan het da.artoe niet komen,
.bon:n, .::-n roepr. ons toe: " Etoop la.at ans, met dezelfde aikomst enop God. sla. ·t oog naar bQ, en·•
g~schiedenis,
t&al en belijdenis.
~aar bo,en, ahijd hoger, altijd b'een aspiraties dit doen, bijtifds
ter, altijd nader aan onz.e grote doe:i:i. En la.at ons zo met eikan<l.er
bcstemming-, om een •erenigd volk olligaan en samenwerkan dat wij
te wezen onder de rnje blauwe h r;
and.:;ren rot ons kunnen tr-ekken mel >an Zuid-.lliika.
om met on:; mee te d0€Il in ons
·· Land der hoop uw roekomst lig-t: s-rre, J°n om dir land in de waa.rheid
H elder rnor mij als uw lucht -·.
on;; eigeu Vaderland te- doen z:ijn._
beeit de Engels Zuid-.Afokaans2
dichter, Thompson, van ans >aderGod beipe ons !
fand gezongen. -Wij willen dit be.am.en en da.arnaar steeds meer ·~n .. 0 G-ij . der ..-aderen -rast ..-enrou"W"...n .
Hun l!olp en roevlngt in 't geva:u:!
roeer uit.zien.
W aar kan ans oog deez' grand aam!Cboa~Iede .Hrikaners! de tijd v-001
twi5ten is •oorbij. De wereld is
Daar niet L"w almagi- zichtbaar mu.::-•
een nieuwe periode van hare ge
sehiedenis ingeg.ll4n . ' t, Is- oogsttijd Geheel Oilil Afrikaner land.
Was steeds een wander van UW'·hand.
nu. B rengt: niet uwe rijd nu door
wen ~

lug.skepe of dergelike wapens. Met
die een..-oudige wapens mos hulle,
die lewes· verdedig \"an hulle familie en Emile self. Wat was rum
hulle strewe, 'n strewe wat so eg
was as, hier min op hjerdie ·aarde gekrij word. H ulle strewe waa
Die Onthulling.
-Om Yoorwaari-s t:e gaan ·n Iimd te
).Ierr. de \,\ed. Genl. Koos de la -soek waar hulle met God kon leef, .
waar hulle vrij sou wees. Op hulle.
Rey in rouwgewaad, ~et daarop
<lie menigte toegespreek, voor die wa.pen.s kon hulle nie reken, iJJ?
mense kon hulle nie' sl:aat maak
~ouwkleed voor de opskrii op die
nie, maar met hu11e God kon hul}fonument weg getrek word. Mev.
de la Rey, allioe'(el nog diep onder le gaan ¥een miljoene. Nik¥ kon
die indru.k van die sware slag wat hulle dus 'terug hou·, en so is hulle
haar Ed_ vier ia.a.r ·gelede getref spaedig gekom op die gedenkwaarhet, deur die trag:i.ese en onvergete- .dige dag, 16 Desember 1838, en
hulle het God die eer gegee.
Jike dood van Oom Koos, sien daar
Hulle kon die <lade wat ~ geneg sterk en fris uit.
Daar wa.s 'n dooci.<:e stilt-e toe die daan is nie doen nie, maar God
het <lit gedoen. En dit is vir ons
waardige ou moeder van ~ms Volk.
'n heerlike daad en daaram is om;
'erskijn. en o.a. se: - Ik heet julle
vandaag weer bier en 'n stap qp
.hattelik welkom en ik brang die
groete -.an die broers en susters die <laad verder te gaan en hiel'Yan waar ik kom. Ik is dan.kbaar
die ::\Ionumem t.e onthul. 16 De
ill die groot menigte wa.t hier op- sember is nou vi!· ons 'n waardi!!e
.ge.kom het en ons is vol moed vir dag, waarom? Omdat die eemoo.didsa
wat Gad vir ans gooaan het. Hier ge ha.rte niks anders had
staan ans weer om. 'n nuwe herGod alleen om op re vertrouw. ik.
den.king te daen aan die groat dag hfrlij dit. Hulle ken 'n besluit neem
-.an ans Volk. Waar is die ilag om 16 Des: as· 'n dankda2 t vr:>r.
ontstaan? Deur ons Voortrillers as ~~od hulle hdti Dit is 'n.gelooi.:;
die m et moeit-e en tegeropoed voo.r daad. La-at on;s dus weet wat d i::
"'·aa..rts moes gaan en n~ geden.k dag ,·ir ons is ; en hij word nog alik aan die 16e Des. 1&18 waar dit rij d meer. Ik is dan.kbaar wat hie!!
bet..µ het. Daarheen gaan
hart gedaan i;; 1·ir ons Vrouwe. In mij_
:uit.
jong filjd h.et ons nie vecl _gchoor
Hulle bet gevoel hulle moet ,-an Dingaansdaig, ma.ar t e BloemJeef en h ulle moet 'n land besit
fontein met die onthulling van die
en 'daarom. was hulle leuse " Voor- .Vroa.we 1fonument het ik 'n da.nk- waarts met die hoop op God".
bare hart tot God opgehef. Dam:
.Hulle wapens was maar baje eenkan ik Pres. Steyn, mij dierbare
•oudig, wa.ar.mee hulla die harbaman en so. vek andeie .n.og sien,
.re moes tegemoot. gaan_ Daar was wat vandaagt n..ie filer kan wees
nie soas ~ gi:oot kanonne, en -me. God het mij gest-erk om dit te
mode,rne g~were, daar waS nie .kan dra. Daar te Hloem.foni:an het
:Rrd, :;chr:;.~g, -,;erstetl: door t:w >ermogen
Wat ~ L'w ho.nd ge'ivrocht heeft, Heer i
.En ·t \aderland slaat dankbaar d'oogen
Van oieows op "(', zijn' Redder, wee,- ;
.Zoo 'l'<'o rd' d~r voor- en nag~.Jaeht
L"w ~am de glorie toegefilacllt.

mi£
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i.k mij gevoel asof i.k m aar tien
rrede sraan op m.ij Nasionale weg
\-andaag s~an ik 001" die dui;;end tree op die selde weg. Onder
al die leed, al die rampe is dir >filldaag n:µj ge,o=le. Goud moet eers
ook gelouter word en so moeton.;; >oL~ ook gelouter word_ As iemand gelij het dan is; dit mij >ad.er
en .Yoeder en i.k.

maar

Di~

eerste Dingaans fees wat

~

l5ijgewoon her. wa.s in 1881,
maar \anaf mij kindsdae was
ik OJl die pad. I k is nog: nooit

so,e r gekom dat i.k moei! se,
ik is moed.eloos. Wat mij gem~f
h et in die groot o_o r log- en dit
tu::t mii .ook tot S9,io11ale be:wussijn _gebreng is - da t ieder
Yolk -bij sij rnlk blij Staan- her.
1lij h er l;lom la~r sh.an en \-er~
dclg maar hij sraan 3.an ~j
kam . I eat:r \Olk het gewijs. dar
hij ~

bij Sij .na5ionalisme.
Al squ war mij oorkom. wat
Go~ !llij laar g-ebore wol"d · i:, dir
blij ik mt in mij gr.if. Hierdie
wereld-srrijd het m ij ge~oon da r
.ik !lie ·n ander na.5ie kn.n word
tarui

rlan ·n Mrikaner . Of oru ru:n.:.
- i::leg is. ik blij 'n .Urik:aner en
ik vra .d.at die heLe wereld- mij
as :>odanige ~er erken.
~ ik die hele wer eld kon
roe-preek S ;)u ik s : ··re, µsbeer
mij ook. ik respekreer julle, en
ik w i 1 dat julle mij dit ook

sal doen .,_ wanr iedereen st.aat
~P

ill sij _eie naSi.e.
Ik: wen.s dat ·n it:.>d.er van julte s tandrns"tig sal staan want

God3 woo!"d se .. W~s ger:-ouw'·

War mij \anda.ag n-0g meer
st:andva:5tig en er ken'.:e1ik maak
is julle reenwoor digheid mer .
Die monument: roep julle wt er -

kenteni.s. <5raa.r al is jij alleen

en wees getr ouw. "'Die Here
nod .sal rege.:r""' het mij oorlede man ook gese. Hij }ler mij
gese, ··_is God mij wil neem
renrille \au mij rnlk. om mij
•o!.k i.n s!and te hou is dit
mij we!.'· (a.pp. ) •
H ierop. per .\fev. d.e la Rey
die .\fonument onthul -en kon ie~_er daarop lE:eS:

·'Gelenbreen t e r ee.re van de
967 .Kin:ieren. 11 'f v·rouwen en
57 man nen die omgekomen ~jn
in de kampen alhier gedurern:le
d e Oorlo!? 1..:99-1902.
·'Run Ea2'e:!a.~h~eni:> m l \OOrt:leven.·'
·
K.rachrig klink toe ··z fjr f!egerrouw tot in den dood", deur die
gro:..t; koor gesing.

·Minister de Wet.
1Iinister S. J· d~ W"et het.
toe aan di.:- · woo rd gekom en
h et ·n kort roespraak gchcm eJl

o.a· gese :Dit spijr. mij van ha.rte <lat
Genl. Botha nie hier kon wees
ma.:ir ik is \er seker dat hij
daar op die water aa.n ons denk.
Die 16de 0€.s. iS vir ons A.fr ikaan.;.e >olk rnn •eel be:tek:1:Jnis. On.s ge1e ~ d.aarde.ur hoe
80 jaar geiede die woesre karfer hordes 'erslaan werd. H oe
anders .sou d ie roe-stand vandaa.g
hler gem:ea ' t p.s bij Bloedri~
vier -die din~ anders geloop h"Ellt:
\"'anda:i.g h e t ons nog 'n .mder plechrigheid om te verruT,
nL om die ~fonument te- onthul ·
vir die Vrouwe en. .kinder.; wat
gesterf h~t vir hulle. lam:L 1J
ge.voe1 ~r mij dat .woorde ·k an
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ophou met bestaau. maar die
opoffering van die \"rouwe kan
On5 nooit vergeet nie. Sommige
•an L was )le€1 waarskijnlik bij
die ontslapenes hier te-enwoordig
en daarom kan ons nie anders
dan mer ' diep m£"delijde terng
te denk.. Niemand ma.g dir waag
om te se tlat hulle >erniet gelij
'r. Hoe di1.""Wel.s her ons nie ondervin.d dar ons doel ,·erijdel
word en God door s ooi> Hij wil.
Dingaansd.ag is vir on.:; ·n her·
innering aan die gelo.fte "t"an ons
\·oorouers. On.s Goisd:en':'-sin
drijf ons dar ons a:in die gelofte
vashou.
On.s g lo van. ha.rte dat God
'n doel het met ons \·olk. Ons
volk moes ll.OU kort geleie weer
deur diepe wareren ga:.i.u, ruaar
die li: ook virbij. Die ~Ionument
roep oru; roe Qm. ons kragte ook
re wij a.an die waa.mgrig-Q belange van Olli' rnlk. Vir ieder
hlij daar 'n raak oor. en ieder
moet die voorbeeld ,·an 5ij \·adedand rnlg. Mag die :uonument
rot ons ieder spreek. (app·).

Tiellitan Roos.
.-\.drnkaar Hoo,, het die woord
gek:rij en gese. ··ruerd.ie daf! is

die enigsre groot feeSda~ wat
ons het. ,Die dag word \'and::iag
tor in die Kaapkolonic gevier.
Die me$.e daar voel dat dit
nie alleen ·n oorni.nning was op
Dingaan, maar daardenr kan
aan al ons aSpirasie$ uiring ge.
gee word.
· In die groot .stede word baje
soorre feesvieringe gehou maar
nie een waa.r die ..lirikanei: kan
aan dee1n~em. Haile het nie

d eel daaraan ni~. Dis nie hulle
feeste n,ie. ~faar 16 Des· is ons
feesdag. War Dingaan aanberref. laat pus nog elke ' dag met
Dingaan veg. want daai- is ge\aar" ~ hij kom met Sij vriendelike gesig dan is hlj- op ~ij
ge,·aarliksre. Laar ons die onomwon.de waarheid spreek. want
die Afrikaner mag horn nie uan
iets oorgee war oneerlik is. IeitS
war uir eie belang getlaan wor<fs
is nurteloos vir ons \Olk.. Die
enigsre ding i~ dir. Laat ol!!d
ons ideale en volkStradisies
behou. Waarvoor . sraat daard:ie
~fonnmenr daa.r? Is dit net -~
graf.sreen van ons volk? As di:t
al i .s wa.t hij beteken help hij
niks. ~faar as die :Monument uestem is as 'n aan<lenking aan
die >oorgeslag dan bereken hij
Yir die ..:Vrikaan.se \·olk alles
~lles iS nog nie klaar nie. alles i.S ~og nie ged.aan nie . Die
stemme roep uit die graft.e. d:ii
on.s hLtlle nie on-"aardig moet
wees nie.
Die ~Ionum€nt i;; daar om te
wijs <lac ons vir hulle ideale sal
leef. want dis nie verniet dat
ons voorouer$ gelij he r en hulle
lewes gegee het. A..s ons ons · _
narte gewij her waaraan die
ideal_e
die helde opgeofrer
la, dan iS al die lijde en srerwe
~ie vernj£r gewees. _-\.S die. ideaal weg is is · dit beter vir U
om geen. fees te vrer. En ons
moer maar net ons roem.rijke
-verlede gebruik: om die idea.le.
op re bouw. Ik glo nie dat al
die lije te\"ergrefs was. Die,
sremrne roep ook rot U om te
denk aan die ideaal waarv:oor
·:imlle gesterf h et. Die Selde ide-

van
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aal s:il een . dag
•erwesenlik brief •an J eremia. Die vraag kom
word
~eker bij meer da.n een op : wa.t het
r moer die k inders hulle eie· •lie >ieri?-g nm Dingians-dag en die
geSk.iedenis laar leer en h u!lei onthulling n:m 'n ~Ionument t er
nage<lagtenis >an V rou.we en kins-al daarop bouw. Li.at ons meer
ders "at as ili2"offers in 'n moord•~l -war on.;; ruonumente vir on8
1J€[eken. laar ons mecr
voel ka.mp genille ,..-:as, te maak met ·n
koopbrief?
watter verpliehringe op oru: nts,
_-ille~n daardeur ·s.:il ons dit"" rne\Yd Jirekte verband
besraan
koms verseker ,-ir die .Urikaan-e Yolk. .:i.S die volksa :pirai'ie daar nie tussen wat J eremia geverdwijn dan blij daar 'ir ons .:loen her, roeu hij >an die seun •an
nib oor. Kan 'n -voik testaan sij oom groml gekoop het. en wat
ons >an.dag hier gedenk en doen~
a~ hij Sij ideaie \erge::::r. Is dir
nie in die laasce rijd merkbaar- maar indirek is daar ·n !?'root oorde:- d'a t ons \-olk alleen a !?ter eenkoms. Beker kan die da.s<l >an
J erf:mia toegepa.s word op wa.r. gasrofiell.ke belange g~jaag het.
Baje van_ on.s volk i<> in Jo- Jaan is deur die Voorrrekkers en
hannesburg versfaan elem die op die slagoffers van die }foordDingaan. H olle is agre:r uir ge- ka.mpe.
gaan ,- ir om; \"Olk. Die groot
Om <lit re <loen, laat oDJS le-t
ding is riI "·n rnl.k dut hij ~ij
I
.
ope die Koo{}brief van Je.remia.
ide-a~e rnoer skoon hou en nasrreef en gerrouw 1'ees aan die II. op Dingaansdag w&t on ..an
ideaal. ··w e e s g e r r o u w·' is
Juag vier,
<laar ne~ nou gesing. maar ho.:- HJ. op die Monumen~ war so pas
>ee1 is ge tr'"'o 11-w'._ Laat die
onthul.. is .
.-lfrlkaan.se volt rnel dar die
I.
Die Koop-bl!ief Yan Jeremia:
la:eale van 25 jaar, \-au 50 jaar
nog die~£de is \ali:la:.ig- eu da'n
Jf:ruzalem was beleger deu:r Xesal orrs vo1k nie sij siel ~er- ..buk1dn~ar. Die Proieet; Jeremia.
loor. (ap.p-·)·
·
het die oordeel rnn God aan ZedeHierna her ·n pause gekom kia bekend gemaak en gese: - · · Zo
tut 2 uur namiddag, waarnn D". zegv de .Heere: Z.ie, Ik geef deze
•le Derk Ps. 138, laasre vers mid in de hand des konings •an B a
laar sing Sij te~ neem uit J e- bel, eri hij zal haar innemen ; En
r imia 32 van \-·ers 9 tor 15, 'n Zedekia. koning van Juda, zaI van
g&betl doen en weer P&-alm 74 de hand der Cha!deen niet ontkolaat sing_
mE::n ; maar hij zal zekerlik gege>en u-orden in de hand des konings
Ds. de .Klelk.
\an Babel ; en zijn mond zal tot
Ds. D E KLBP.K behandel J er. de<:....zelfs mand spreken, en zijne
ogen zullen desz.elfs ogen z:ien ;
3:2: ~1'J ~c spreek onge.-veer M
En hij z.nl Zede.lr.ia na.ar Babel
v:>lg :. •oeren, en aldaar zal hij z.ijn tot.dat
Onze -r-e.ks handel oor die Koop- Th ?em bezoek, spr ee.kt de Re:re ;
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-ofschoon gijlieden tegen de Chaldeen .snijd t, gij zult tOOh geen geluk
h ebben' ·. ..-s. 3-5.
Om hierdie aa.nkondiging is J e
remia deur die koning in die gernngenis g~sit. Hij m oos lij vir sij
g t:loof aau <lie Openbaring -.an
God. v; at ook gebeur hij wis Palestina scil Onti\olk word en Jeruzalem met vuur ,·erbrand.
'Ierwijl hij daa.r in die ge>angenis
sit kom sij UH:f, die seun nn sij
Oom. Hauamed en ITa hem om
s:ij >eld . t e koop wat bij ..:iliallhoth
is, 'u sta<l. rnn die Lenete. As los
scr het hij >olgens die L eviriese.
wet r~g gehad om die grond te
koop. \\- ar sal hij nou Joen ?_.\5 b.ij
&j menselike •ersrand moos ra.ad ·
p!eeg, d.an moes hij weier. \\ant
me koop grond "·at hij nie kan gebruik nie? ~ie beleg geld in grond,
waana.u selfs geen vrug- gebruik is
bie.
P als tin::i. sou 'n woestijn word,
want hij sou ont:rnlk word. Wie.
m ei; ·n gesonde verstand, koop
grond in · n >VOE::St-ijn? J eremia C!.oen
din, en hij d.oen dit op be•el ->an
die -Heere. Hij koop diu nie al- leen nie, maa.r hij betaal. dii; ooksewemien silwer >:ikkel5, ie~ ·min-

der as £2. We!, sal L' se, nie 'n
p:rijs nie, maar \Ergeet Jlie
dat onder Israel die. grond net kon
.-erkoop word toi; rum. die J ubelj aar.
Dan moes dit terug.al rum die oorspronkelike eien.aar of sij wettige
a"...gename-. Van die K.oop trek hij
i koopbrief op, onderl.eken dit en
laat dir; ook onden:eken deur getn:ie. Die. hele transaksie wor d ge-doen in wettelike •Ol'l'.Il. Hif laat
die koop' registreer deur die koopbrief af te gee- a&n Banmh, wat in
gJ:OOt

hierdie geval, so te. se, 25 regh;trat.eur 'an aht:es m oes diens docn.
:\Ia.ar wat sou ook diu help. Die
'olk gaan in ballin,,,askap. En OQ.k:
Baruch met die geuuie sal nie ges paar word nie. Om hie.rdie be
:ffi·aa.r beveel J eremia om die koop .
brief in ·n kleipou re sit en die te
begrawe. Dan kan dit nie verfore
gaan nie, en ook nie vernietig word
nie.. Ci;; hierdie be\"el van ··J eremia
spreek 'n w a r e. g e l o o £ s d a a d
.Lm.mers die Here h eu gese: .. Daat
E-ulle-n n og h uizen en velden. en
wijngaarden in dit land gekocht
worden. '' D ie !a.aste wooi;d oor Israel sal nie ball.ingskap wees nie~
maar die tijd •a.n herstel sal weer
kom . J eremia. her, vir geen. oomblik getwijfel a.an die. \Oortbe.staan
>fill sij ·r nlk nie. Die tijd sal wea:
aanbreek dat Israel terug sal kom
uir die ballingskap en da!I. ·sal di:
grond weer gekoop en ,·erkoop
word.
Ons kan die daad van Je.remiaso goed rnrstaan, omdau die£elide
handeling ook onder ons in swang
was", ged w.-ende die Engels€: ootleg.
}Ieer dan een het as die kans vaa
ontkoming aap die vijand swak
wei:d, sij tran.sporue en geld begra.we, want h ulle het geweet: die ·
Engelse kan ons wegsmur n~ 5t..
Helena, Bermuda, Ce,lon of Indie.
ma.ar die tiid s a. l aanbreek wanneer hulle ons moet t:E:rug stuur.
Die oorlog sal nie ewig aanhou en
die, ballingskap sal nie al.tijd -..oortduur nie.
· Ma.ar da.ar le nog meer in :
Die-grond was_ncm die eiendom
van Jeiemia. .Daa.rvan was die bewijsstuk sij koopbriei. As hij.. nou
di~ koopbrief in die Palestijnse be-

...

dem begrawe, clan le hij da.arme.c
beslag op die land Kanaan nr horn
en die L~liet.e, warlti as profeet
was hij om so te se die verleenwoordiger >an Isra.€1 bij God en
-,an God bii Is~·aeL
Ons het 'hier dieselide gelootsda.a.d as bij Abraham toe hij M'il.ch
pela gekoop het om sij vrouw te
begrawe. Hij het besli:i.g gele op
-die land Ran.aan wat aan horn beIooi was. Dieselfde
Q"eloofsaksie
tref ons ool;: a.an bij Jo~ef toe hij
- in Egypte st-emende beveel het
om sij been.cl.ere in Kanaan te be
grawe, wanneer die-voTh: uit .Egypte sou optrek.
Die geloof het bij J eremia on
wrikbaar HS gesit, dat die onderhorigheid van Israel aan \;lie Ko
ning van Babel maar tijdelik sou
wees. Die ballings.kap sou nie al·
tijd duur nie. Eens .sal die tijd
we.er aanbreek dat Israel vrij en
onafhan1:elik sou wees.
N ou hroeders en Sustas kan ons
oorgaan tot die ooepa.sEing waa.rna.ar vele van u miss.kien al "t'er·Ia.ngen.d uitgesien het. Die toe.passing kan maar kort wees, want die
mee.st.e -.an U het dit misskien al
gem.aak en seker heri L dit gevoeL
Verwag daarom. nie 'n breee toe. pas<>ing nie, maar -soas. in die begin gese, n et op Dingaansdag en
die onthulling van die monument
waar ons om geskaar staan.

n. pm~~sdag.
Wat die koopbrief van J eremia
was vir hem.."'f:li ~ vir . die ~
lite, dit is die geloft-e van Dig~
d~ vir- C!>.arl Celllers en m ans
..~.fri.kuers. Dit was '~ g e l o Q f sd a :\ d. .Ei;rs di e gr~ ~ Qm
onder dwinglan.dii en oorheersing

uiu te kom, na.ar 'n onbekendeIandstreek wat vol was van gevare
rnn wilde ~ere en woe..-te kaffer
hordes, maar daaroor ga.an dit nou
nie juis nie. Laat mij u wijs op d:iegelooL~aad,
toe Charl Oelliers
daar pl@g'tig aan God die gelofte gedoen: het om die I6de Desember al
jare wa.ar t.e ne€m as ·n Sa.bbat.
Hij wa.s omring deur bloeddo:rstige
en verradetlike hordes. Dingaan
met s ij kri.i@>mag
was na. di&
moord op Piet _Retief geword soos
'n leeuw "\\at bloed geroik het. Oor
die v-elde nm Na.tal het hij gega.a.n:
S()()S · n besem om die land skoon:
re veeg van wit.manse. Waar hlj 'n
laer aant.ref het hij die uitgem.oo.r.
En daar sta<m C&lliers met sij
kiein dapper bende om die aanval.
ai te wag. Wat sal die uitslag wees~
Cellief")> het daaraan vir- geen oo:mblik .getwiifel nie. Da.ar ontbloot.
hij sl] hoof en doen die belo:fte .. ·
Nou aan die werk, laer getrek, koels gegiet, g9weers in orde gebreng en all.es klaar gemaak. Die
slag kom aa.n, die rijand ward oor
wiu en die vrug geniet ans vandag
nog - die beskawing het oor barbarisme get:riomfeer._ D ie geloofsda.ad van Celliers is spoedig in ge loofsaanskou.wing verander, want
enige dae na die gelo:fte kon dieklein bende uit -.;olle bars sing ~ Zij hadden mii omringd als bijen
}faar rijn a.ls doornen vuur v~ ,
·:.: Y ochi hen in ·,. Heeren kracht. bestrijai ~
In 's H eeren naam hen gan;;
Gij had_ ' m, o rijand, hard gesrot.an ,
'.fot rallens toe mij ond~ ;
~ Reer bewaarr ziin gnnsrgCil.c len :
De Heer bee~ iaif mij uitgentl..-t.
P-~: llS-:6.

-:ei:slaan..
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III. Die Monument.
Helemaal anJ<.--rs stuan dit met
J.ie Jfonumenl'. Ons staan hier ook
w·el '?Or ·u g e 1? of; d a ad ID3.ill'
uog w.:: , -001· g e 1 o ors a an sk o u·
w ing nie.
Die dooie hier is ru· ons n
koopbrief in die aarde begrawe.
Vrouwe en kinclers '-irons 'n koop·
brief ! Ja., broeclers en sust-ers, en
,u- wie hulle cht me ~ nie. di~
staan skuldig aan hulle bloed. Vra
l" rnij nou, hoe !mile ·n koopbrief
i.-;'.' Kiik wa, het hulle betaal 'ir
I.ml lail'd. Jeremia her 'n koopbrid get.ekend waariu 'l""crm-:lrl
-tuan <lat hij in onsG munt i<:t'>
minder as £2 betaal her., hij h2thij het gegee .-an "ij hesitting.
Hulle ho::t a.lies gegt-e:. uie alleer:.
hul besittin!! nie, ma<11· ook hul Ie \\·e. Onder
indrinzer t::n •eron·erna~ wou hulle nie bui!! nic. Hull·:
her, uet een le use ;:rehad: 0 0 r ,,- i n
of st er we. Verlies van YrijheiJ
met beboud nm lewe hH \ll' hull<>
geen \\aarde gehad nie. Vir hulie
\\·as.. die niiheid \erkiesliker as die
le\\e.
•
Bulle st-erwe- 1'<1'5 dan ook 'f!
g e lo o is d a ad.
Denk tog !lie
<la"t hulle lewe weggesmijli is nie.
_-\.Ileen 'n njand \J.11 ons volk kan
dit denk. Hulle is soos saad ~-a.r, in
die u.a.rde gele \\ord. Die saad st-e-r\\-e ma.Rr daa.r was ·n kiem in. wat
uirsprnii; en heerlike nugte. dr=t.
Deur hul doocl, en in hul begra.:feni.s
her. hulle ..-U: ons •olk beslrur oele
0
op ons land. Laao dit die troos
wees nr die familie befrekking<!
wat vanclag rondom hierdie }fonument sta.a.n en die- ongeneeslike
wand.a weer >oel oop!!'aan, hier le
onse koopbriewe, wit as dii; God
beha.ag, en Sij tijd· daarvoor aan-

'n

~

gebreek her., al duur dit hoe lank,
ons land weer in ons besit sal st.el,
sodar. ons \\eer uit mile hors kan
-"ing soi1s >releer:
Dat \=rije, nije rnlk zijn wij.
}fog die H1::re die dag .-erhaas.
(Apple.us) .
X a. die toespraak rnn Ds. de
Klerk het die kinderkoor, 'Gedenk'
gesing waarna 'n toespraak gelewer
word deur Senaror

J . D. W. Wolma.ran.s.
die o.a. as >olg gepraat 't:
Op ·n dag as dese waar ons bij meka<H' gekom 't om ons ge!ofte
!:tier tt: beraal was <lit ons seker
om u!les te verr...:iij en te wrban
wat llie heilige oogmerke kan ver:
Stoor.

Israel se Maras en Elims.
Daar word _gd~ <lau da.ar geen
·n :rband bestaat: tuss.en Israel van
owls en die _-\frikaanse Volk. Ik
sal trag om 'n paar p unt.a aan te
haal. Die Isra:elitiese Volk werd
deur die beskikking van God grQOt
gemaak, deur Josei naar Bgypre
t-e laat >oer. Hoe swaru: moes hulle daru: lij onder die verdrukkers
t-0t God hulle op Sij tijd uitgevoer
bet;_ Maar God voer hulle op die
Roode See en daar was diu dat die
Volk gech·ewe werd d_eur die nood,
en begin munnereer.
::Uoscs het aan die volk geant\\oord · · _\.s julle glo, sal julle ook
die da.geraad sien" . Seg die Volk
dat hulle voorb:ek" was Gods bewl aan }!os.:.s, e.n so weet ons hoe
hulle droogrnets deur die see ge·
gaan is. ::Ua.ar helaas aan- die an .
d:er kant had hulle bittere Mara.s
t-e~sma.k.:-, maar ook soet-e Elims..

i.n Kanaan aangekom, bet Is
rael liedere gesing, maar later in
Bahet t-oe die oorweld.igers vreugde:
bad oor Israels leed, toe kon hulle
geen liedere sing. "Sing ons 'n lied
nm Sion'' iE- hulle gen-a. }faar die
antwoord. was .. Hoe kunnen wij D
liederen zingen, terwijl wij in balIingschap zijn.."

Ons Yoorouel'S se Mans en iE.lims.
Sien ons in die le)Ve rnn Israel
nie 'n nuuwe >er·band met die >an
die Al:rikaan.se Volk. Ik sal begin
in 1806. Die trotsere >an die kaffer-stamme. Toe Slagtersnek. Dit
was ook bittere :\faras. ~Iaar God~
bevel aan die Afrikaanse V ol.k w a,;
"'Frek uit"'. Dan kom die bittere
Jlara.;;, die moorde langs VagJ.riv·ier
ill Xutal op Retief en tlaarna op ilie laers,
dem
die
hordes van Ding-.:J.a.n . .. )faar daa.rwas Sa.rel Celliers die man die die
plek •an :.\loses vervul wat eintlik 'n i:Llron m<J€5. gewees her. God
het a.s 't wwe dieselfde sia.g aan
Dingaan gegee as aan. die Egyptenare. Di.ngaan w-a.s so ge_bi:eek dat
hij nie weer kon opstaan teen die
Afrika.anse Volk. Toe het. die Volk
Natal i.ngerrek, want hulle he~ die
land gekoop en t-0e dag hulie "Nou
kim ons gerus leef. Ma.ar in 1848
moes hulle daar ook weer die bittere ::.\fara drink. en trek. }loselekats werd versi~ en oor die Kro
ko<l.ilriner gejaag en hij het nooit
w-eer teen ons yolk opgestaan.
Toe het ons die Republiek gestig en ons dag, <>llS was t-0e rrij.
~Iaar hela.as daa.r moes weet' 'n
slagti.ng kom. Too on.s in 1852 volkome vriiheid krij van die Brif:se
Re-gerin.g was-dit 'n soete Elim >ir
oru; Y oorouers. Maar. helaas, op 12 April 1877 kom. die roaIDi,,otige En-

geland en annekseer ons L.md, nietteenstatmde die Sandrh-ier Kon>ell5ie. Dit was ook een \an die
bittere :\laras wat die _lliikaanse
Volk moes <ltink. Bijna. vier jaa..r
moes ons lij onder die juk van Engeland
).faar in lScl het on.s as 't, ware
weer ·n nrbond gesluit en God het
ons •&rlossing geskenk. Ons krij
toe Konvensie, maar toe Glach;tone
Eerste :Jiinister van Engeland was,
krij ons ons rnlkome vrijheid in
- 188-±. Ons kou nienclskap sluit met
enige antler nasie en handel drijf
waar ons 1rou, a.lleem .. met die re servasie da.t Engeland binne ses
maande kou hijk of <l<!ar geen nadelige reels in Yerrnt is. :\iaftl' helaas,
SOOS llie klauv, rnn die roo:fvoel uitgestrek is "'aar die kiefn dierkies,
so mLs Engeland se klauw uitge:<trek naar ons goud. Die laas.tc
oorlog is ous opgedring en dit is
ook een vun tlie bitt.e.re :Yiaras.
Hulle Yertel ons, da.t ons vri.j is,
nijer as onde~ die Republiek.
Dm-.asheid. Ons kan nie eers 'n
w et maa.k oor die kaffer (App).
}faar \Vat k&.n ons Volk van Is
rael leer? Volharding van .karakter,
ni.&hou aan die tr-adisies van ons
>oorgesfag. Rulle het geweier om
'n- lied te sing rir die.·oorweldigers.
1fa.ur hoe maak ~ns? Sing ons
uie die iiedere >an d..ie oo.rweldi.gers 1
En dan die beskikking van kleine
nasies. Jerusalem was die vrj.je stad
•an Israel. As ons vandaag van 'u
Republie.k pr.1at; moet ~ gestop
word. Ons mag dus ille cloen wat
Israel gedaan bet.
_
'n Toepasing van die twee volkere. Is.rnel hou Tas aan sij geskie
denis, tradi.sies en god.sdieil!': Waar
StAAll ODS

met

rue va.shou !1all Qns

ge.shiedeni:,;? W rurrorn moet ons
kinders leer van die beskermer vau
kleine nasies?
W aarom kan hulle nie die boek
leer \all Jan Smuts " 'n Eeuw \an
Onreg. Hulle praat \all herenigi:ng, roaar - la.at ons trag om
-wetgewing in te •oer dat ons self
kan beskik oor die op•oeding van
ons hinders en ons GodsJiens.
Nog 'n ander punt waar ons kan
saam werk is die ideaal waaroru
ons ouers geh·ek 't. Vrijheid (app.)
Die ding wat Wilson gese het,
wat die klein -vollies moet krij
( app. ) Laati oru daarin. saamwerk
Dan sal ons baje gou krij wat ons
\i:-il he en as dit God behaag sal
on.<; dan. weer kan sing "Dat Tiije,
u ije volk zijn w-ij" (la.ngdurig ap) .

Ben D. Pienaal' L.U.K.
Die ·r nlgende spreker was die hr.
B en D. Pienaar L. U.K. die ah
volg praan: - ·
Dit is mij , a.ls landsoon en soon
van Potchefstroom 'n biesonder
groot. -.;oorreg om aa.n. hierdie plegtige •errichliing deel te neem. Ik
dank <lie 1Ionument Komitee ru
die eer mij aangedoen deur die uitnodiging aan mij te stuur.
Dit spijt mij maar dat dac"'.r in
die binnenste \an mij gemoed eni ·
ge twijfel bestaan of daai· bij or:~
rnnda.ag die heilige eerbied en
di& ware gemoedstanming aanwesig i;; wa.t· ans> pas ~a.nneer ons in
herin:nering breng gebeurte:nisse
uit die donkerste periode in die
!Zeskieden.is van ons Hollands- _lliikaan.se Volk: ; of dil: ons wi::l nrolik is om om 16, I';, 18 jaar tierug
te >erplaas in ons volks.. geskie1enis en in die tee:st-and waarin ons
q:rk~r h<:~ toe die gebe urtenis.st!

wau ons nuitlaag herdenk plaats
gevind het. En: ik se clit nie uit
nees dat ODS volk onder die vel:anJerde tiijds- en landsom.standighede a.fgeleer het om die :nageuagtenis van sij h€:1de en heldinne
rnn dia \-erlede in hoe eer te hou ;
m.ua.r ik bekommer mij oor die
i:-ra.ag, maar met die ook op die
grote wereld-gebeurtenisse wat
daa.r gedurende die h1aste (bijna)
4-ft jaa.i: op ontsettende wijse plaat~
gegrijp bet ; op die verskriklike,
bloedige worstel.strijd van al die
grote en magtige naties van die
wereld, om die handhawi.ng en versekering soos ilit heet, van h ul nation.a.al b-esraan. en ik denk aan al ·
die opofiei:ings van kostbare menselewes, bij millioene talle, aan al
die lijding en ontberillge wat d.ii;
met sig gebreng het, ja aa.n. al die
ongekende smarten en ellende en
wrwoesti.ng. a1s. of. die gebeurt.enis
se wat ons \an d.ag in h.erinnermg
breng teen oor die grotere, oneindig grot-ere veel van haar grootheid en. belan.grijkh.eid. •erlies so
nie in 't nief; moet versink. Maa1·
die vrees word gelogenstrait deur
die grote skare \an belangsteller.. d.e hier teenwoordig en mag mens
opnieuw \en;eker wees dat die
donkere en haglike periode in ons
g.::$1.iedenis nog h e- i 1 i g gehou
word deur die Hollands-sprekend•j
Afrikaner. Ik noem dit

'n Heillge Periode,
want waar is daar grot~ liefde
denkba.ar' dan wanneer 'n mens
sij lewe gea ru· si~. ewemens,
•i r sij mud, m Sl.J voile
En me het swaarder gelij in ons
Boere Oorlog Jan juis ons ed.e le
nouw;; ~u kiuclets? \Vl.e >an on.'$
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kan ooit beskrijwe die sorg, kommer en an.gs, die ontberinge en
selfopoffering, ja al die ellende wat
hul deurgemaa.k het in die Jonker2
dae H.n on s worstdstrijd vir vrij .
heid en vir reg.
En waa1· ons 'andaag hierdie
hulde breng, doen ons dit met di:::
rnlste oortuiging clat ans reg handel. Ons m o e t die edele ·n-ou"·e
eer; ons m o e t· die geskiedenis
van hul heengaan >etkondig en
als 'n onskatbaar juweel in ons geskied.enis bewaar ; ja ans moet ons
kinders leer om ta trag s ulke moeders waardig te worde.
Ons volksges1.iedenis, ja ·n la.rig
>erhaal van ontberinge, >oorwaar !
Wie sal ooit die sorg, kommer en
angs beskrijwe van die nouwe va.n
die V oortrekkers? Sal ons ooit die
moed en die liefde ten mile besef waarmee hul n.ac'l.S hul dappere
mans en br0€rs die wildernis dewgetrek ..bet en al die gemre van die
woestenij getrotseer het? E:ommic;
saris Cloete die hul te Piet-erma ·
ritzburg ontmoet het na die anneksasie van Natal verhaal dat hul g&·
seg het: "Ons gaan liewer bloots'oets oor die Dr!!.kensberge terug,
dan onder die anneksasie berus.' ·
"En wen Sir Remy Smith daarn.a. die terugtrek op die Drakens
berge ontrnoet her;, het hij van
hul gese : "dat hij daa.r meer ellende en ontberinge gesien hcD
dan in enige land in die oorloe rnn
Napoleon. En tog het hul -vol.hard
en hul mans a;;.ngemoedig om >as
t.e hou. 'n }fonument ter ere >an
die heldinne het. >oorwaar, la..ng
reeds opgerig behoor te worde. J a
\\at 'n- lang wrhaal .-an droefueid
en ellende! .A.l c1ie lijding, ontberinge en eilende \ergeet :> Dit bn

en mag ni.:; want <lit ma.ak 'n deel
uit >an ons geskiedenis als 'n volk
en 'n Yolk wat sij geskiedeni.:; ni2
erken, wu.ardeer en eer nie, het g'n
toekoms. warn; dan het hij g'n fonda.mt.'nt waarop hij kan >ooribouw
nie. Dii; kom daar minder op aan
of : o ·n geskiedenis alt:ijd 'n roem·
rijke Jan of het soms 'n gebrekki
ge i.;;. so lang ·n >olk maar vooruit
en nie ugteruit. gaan nie. ..Udoendc
l.:erl men, se die spreekwoord en
<lit geH ook nr ·n \Olk. Vandaar
die laatste boodskap 1an President
Kruger aan sij voile "Neem uit
die verlede al wat skoon en goed to;
en skep daarnaar julle toekoms. ''

Wat ons moet wegdoen..
:Maa.r ons moet die bitterheid in
die hart, die gevoel van ha.at en die
neiging om waar die geleenheid sig
daai:toe >oordoen weerwraak uit te
oefen en wat die£ meer sij, > tJ. tl
ons wegdoen, want op eulke fond.ament stene ka.n ons onsself nie op
bouw nie, dis nie skoon nie, ook
nie edel en navolgingswaardig nie.
Ons moet na.ar hoere idealc
streef. Vi a.ti.er nut ka.n d.it afwerp
om so'n gees 'an bitt.erheid en on\ersoenlikheid in ons te blij om:
dra.? Die be"rnlking >an Snid .Airika
bests.an grotendeels uit die mee
aroot b!anke rtJ.SSe en. >erander kan
~ns die toestand in die opsig nie.
Kan ons dan nie sander prijsgewe
,an ons \olk,,-tradisies, gewooute;.,
taal en. godsdiens en met behoud.
\ i1n ons Afrikaan5e
Kasionalireit
'n gees •an samnwerk in ons ontwikkel nie, saamwerk in al wat
bHorderlik is nr die welvaart en
heil van die geluk en vrede en opbouw >an la.nrl en \olk? Sal ons
"tfoar slegter aan toe wees. deur so' Cl

---

gedragslijn in te slaa.n ? Th: geloor
Y~ln nie.
,.
Volgens mij nederige opinie sal
ons lang:s die 'mg. die weg- van se..·
menwerking en \erclraagsaamhei<l
met sekerheid. op die re:gte tijd en
op die regte wijse al ons wense en
begeerte:> \etwensenlik sie.n . Inteencleel op die m'.!g Yan verdeeldheid, hris en h\eedrag gaan ons
gem,; ·n nasionale ondergang tegi: .
rnoet.

Wat is ons koers?
j.ls Jie clierbru:e ont.slapene ter
ere van "t"t"ie ons hierdie }fonument
opgerl.g het uit hul grawe sou opsraan, wali sa.l hul sti en -wat sal
hul ons Tia? \\aar staan ons en
'rat
ons koers, wat ons oogmer
ke en ons drijrrere? \\at is geworde rn.n on.s leuse : "Eendrag maak
mag?" Is daar dan nie roepstemme, ernstig~ roepstemme, na ons
gekoni nie- als 'n .dirikaner Volk,
ja a1s die ouere deel .-an die blanke
be\olkingi \S.Il Suid Airika, met s'.n
roemrijke 'erlede, om stil te staan
en t.ot beden.kin,g te kom nie? Het
ons dan nie al swaar genoeg gelij
uie en is om land nie swaal' genoeg
geteister nie? Het daar dan nie
oorl~, ongeeweaard in die ge:okiedenis >an die \\ereld, pestilensie rn
and.ere ITeeslike ra.mpe oor ons gekom. nie en gaan wij 011.s nrset
teen of gaan "t"t"ij om keer tot di2
bestraffinge? Ja-, wati ons nog foor
die deur staan weeu onse God alIeen en mag Hij <ms genadig wees
t:u ons in die rtgte spoor lei.
Ik erken. liewe rriende, volmondig dat het groot selfuedwang en
ing.et.agenheid ·rnreis, vooraJ. vir diegene ond.er-0ru; die onder die lange
iij::> die nu.me van eggenote, mot

ders, dogters of kinders herken om
alle gernelens rn.n bitterheid rnn
ons af te stoot, ons gemoede skiet
..-ol en ons kele YOel als toegeskroef
wanneer ons ille'> herinner, :>oora!
wanneer ons tcrugdenk aan die
sman. en ontberin2"e 'an die vto!t ·
we mH uitgeblij ~h.et in die veld.
Tog. seg ik, is ilit oru; plig om g·u
bit:terheid en haat te koester nie.
'· \Y filtr liefde woon gebied. die
Heer sij segen en di"S lieflik in Sij
of a.ls broeders same woon. In tegenspoed word karakt.er gevorm,
dit is .-an \Olke.re ewe wa.ar als van
inJividue. Te wrgeefs werd die lem~s seker nie opgeoffer nie,
di~
\Oil: werd

is

detll' beproewing gelol!_t.el
en in die karakter >an die nageslag
sal die nugte >an al die opofferings
gernnde worde. Laat;. wij ons dier
baar Suid _\irika gelukkig ag dat
die fondarnent van s'n toeko.msti·
ge rnortbouw en grootheid op so'n
geskiedenis van opofferings en vol
harding geleg is. En wanneer 'n
sterke, selfbewuste Suid Afrikamse N asie eenmaal die hoogsta
en edelste ideale van die voorge·
slag sal verwesenlik, sal. nie weer
gena word nie; tot watter nut
al <.Ee lijding en die opoffering was.
Die helde-tradisie sal gegraveer
si:a.m cp die harte van die volk en
sfil 'n inspirasie tot edele dade
blijf, van die een geslag tot die a.n3-.fij wens en bede is dat- van
hierJie monument nieuwe krag
mag uitg::i.an en dat ons alrnaal gesterk mag worde om 't oru;e bij -te
dra tot heil en nede van Suid

der

Afrika..

Ons st.a.au hier rnndaag nie alom hulde te b1·eng aan die na-

t~en

gedagtenis van ~e heldinne, maar
ewesee:r om deur die h erinnering
gesterk t;e worde vir die werk wat
daat •oor ons le.
Ten .slort-B wens ik in herinne
nering te" breng die dade >an offe-va.ardigheid rn d..e kristelike opoiforinge "\"all die edelmoedige En
gelse dame, mej. Hobhouse, ten
behoeve- 'an onse rrouwe en kin
dere in die Eonsenrrasie Kampe
en ta vra of ons ooit die liefde
dienste n .n haar, sowel in Engeland als hier in die kampe, tot versagting rnn die lot van die onge Iukkigen, genoeg kan waardeer?
Voorwaar nie, haar . liefdewerk
s taan gegrawer op die hart van 'n
ieder- >an ons en haar gedagt-enis
ss.l in ons geskiedenis >oortleef vir
altijd (Applaus) .

mens die garu;e Engelse Volk.
V andaag is die viering va.n die
een groot _lliikaner-dag, Din·
gaan..-=dag, wat baje >ix die Afrika.
nt-r
beteken.
Ieder
reggeaar<le En!!clsman moes •oel.
dat; dill
dag is waarop dfr, ·

die

_Afrikaa.nse Volk 'n groat dien.s be-

wijs het 'it ons alma!, >ir die ganse \\ereld. Dit sou moeilik wees om
so'n daad uit te denk. Die Engelse moet erken dat daar 'n groct
skuld op hulle r us teenoot julle
Afrikaner&.
Opsettelike Politiek.
L aar. ons perbeer om >an altwe.::
ka.nre billik te wees . Dis moeili~
om al die feiw, oor die 27,000
nomrn en kinders wat in die konsentrasie ka.mpe omgekom het, bij
re kom. Ik het uitge-vind deur dokte.rs, dat -onder normale O.IIL..cITB.Il·
PROF FREE.MANTLE.
dighede, maar 10,000 sou geProfessOl' fuemantle het o. a. sterf
het:
in
die
ke.mpe.
Die 1'7,000 orige is dus die.
gese:
Ik .a s Engelsman hec genog van sla.gofefrs geword •:m die oorlog en
die A..frikaan.se Volk gesien en ge
die politiek >an die tijd.
leer om. t€ weet dat niks, die siel
Laat on.s nie bang-wees om die
van die lliikaner so roer as die ge
5·~skieden.is oor te gaan. Wah w11s
dagte aan die Vrouwe en Kinder:'!, die politiek van daardie tijd. Diewar; in die kampe omgekom het. Ik .Mrikaners de:nk da.ar was 'n op het in julle g2dagte ingedenk soas s~r;;-elike politiek Uitgevoer om d~e
julle "\oel vir diegene wat hulle le. ..3.lrikaanse ~e.sii;, te >emietig. Dit
we opgeoffer het aan die kant van spi.jti mij dat ik die bewering nie
hulle vaderlar!d. Ik weeu wat .ik kan n·ee-.rle nie.
..
sou "\oel as dit sou gebeur het met
Ik was destijds goed bekend mrt.
mij r a.s; en ik voel hoe julle m~t die E.ngel.se Regering en ik sou ni~
voel. ~s ik bij so'n ~fonument ka.n glo, dat daaxdie ma.nne dit-_sou
staan dan gernel ik wa.t; <lie gans ~ doen. Ik het die Regering gena 01n
A.frikanerdom moet ' oel.
'n onde:rroek te laa.t instel, maar
Ik as Engelsman buig mij hoof dit i~ nie gedaan. En ik as Engels vir die .Mrikane..rdom en ik sien di_,
man k.an hulle dit nie vergeef nit~.
dag kom wanneer iedtr En.,ae.IsJ ulfo .Mtikaners het ba.je redool.'
man dieselde sal doen en die band · maar ook baje gewin, want. julle
Tan n:iendsbp sal uitisreek, nie tradisies sal blij st.aan. :.\Iaar wat
namens · n miiiderheid ma.ar na
het. ik _gekrij dem daarclie politie.l;:,

/
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Haat >an die ~fr:ikaner, want julle
kan en mag sekere dade wat daar die tijd_ gepleeg is, nie goedkem
nie .
Ik se nie daar was 'n opsettelike
politiek om julle uit te roei , maa!'
daa.r moes ·n_ behoorlike >oorsorg
gewees het. ::Haar ongeluk-kig was
dit 'n noodlottige flat.er van Ki::diener. Pres. Steyn heli gese hij
kan nie- \-erstaa.n waarom die vrou
we in~ karnpe moet gaan. Wellig
was die ged~rrte dat dit die oorlog
sou klaar maak, maar ik se die politiek het die oorlog. mer; min.stens
' n j_aar verleng.Dit was die plig -van 'n ieder om
behoorlik ,-ir die Vrou...,,e en Kinclers te sorg. Ons het praatjes ge
hooi' Yan rnishandeling, en die Regering rnn. die tijd het alles ont. ken. }fej. H obhouse is hierhee:l
gekom eu het al1es wereldltmdig
gema.ak en foe her< -die posisie beet·
je ve1i>eter. ·waarom <lit eers •u·
ons ,-erberg is, kan geen mens klein
krij. nie.
As ik 'n bitsige woord mag praat
dan da.nk :ik God dat L ord :llilner
nie 'n · EngelEIDan is.
Was dit ·n opsettelike polititl
nm die dae, om die nasie uit tc
roei? Ik glo dit nie. ::Uaar omdat
die Regering nie- 'n ondersoek .vou
laat instel kan ieder denk "at hij
wiL Ik kan julle nie weerspreek
ni2, want ik is nie instaan om dit

te doen. ·

·

Daar moes ·n ond~oek gewee-s
het, sooat ieder kon vbel da.t dit
'n r egverdige ondersoek was._
Daar i:s groot hes1.-uld.igings teen
die Reg. van die da.e en hulle ia
>erant.woardelik vir die vijandska;:,
waif bestaan bij die Boere.
W&a.r jij .,aai, £al jij maai. Van-

daag m aa.i julle om hier 'n groot
volk op t-e bou. Engeland maai
rnndaag wat sij gesaai het, n.L
onbroederlikheid en daar is ·die
saaiers Yoor >erantwoordeiik.
E ngelse .Minagting.
\\-aarnan is <lit te danke. Ons
heti clir. te danke aan 'n sekere ge .
rnel rn.n minagting wa.t bestaat bil
·n re grooi:; deel Engelse, wat die
..:lirikaners betref.
Die Engelse se gedurig; ''Dis
maar 'n Beere man, dis maar 'n B oer e dogter of 'n B oere vrouw,
hulle sta.an beetje onaer ons. Dis
ma.ar· die ongeletterde Boere wat
in die kampe \\"as, hulle st.aan. twee
trappe onder oas ."
Solang as hierdie soort dinge aan- hou, sa.l dafil· twe0drag wees. Solang
daur e0n Engelsn.ian is wat, daardie gevoel k~ester is ilit een Engel.;;rmm te veel. Ir. Engeland praat:·
hulle •an die Boer, wa:u- hulle niks.
nmaf weet nie . .:is die Engelse net
die kans krij om uit te vind wat
julle is sal die vooroordeel 'erdwiin.
Tu weer; wat die Afrikaansc
nouw is, tk weet. wat sij beteken.
en ik weet die dag sal aanbreek dat
die Engelsman die .Afrikaan.se na
sie die- hand sal toesteek, en dan
sal hulle die _.\.frikaanse meis:ie ni..}
be:handel dan met d ie grootste so:rg en r es Pek
. As ik denk a.an die ges1.-iedenis.
\an 10 Desember dan voel ik da.t
die Voortrekkers groot dade gedaan.
het, waardeur ans vanda.ag almal
mekaar die hand- kan. gee. Ons i;;
_>andaag almaal hier er:fgename. van_
die uug >a.n die groot dade wat op
16 Des." gedaan is. Th denk al wat
nodig i5 vi..r die Epge1£mlan en Am· ·
kaner is,- om a.Iles wedel:sij~ raak
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ta si6Il en rum hand in hand die
roekoms ri:gem.oet te gaa.n.
Wat is die erfenis wat ons krij ?
.As cl.it alleen 'n erlenis van bitt.erheid is, dan .sou ons die voortrekkers onwaardig wees. Maar bitter
heid en va.5heid is twee V6rskillende di:nge. Sal diii nie erg wees, as
julle toelaat dat die 1.--wa.ad van die
>ijand die goed van juile kant oorwin. ~ee cl.it moet net ande1"Wm
wees. Die goed en reg van julle
kant moet die kwaad van die Vijand oornin.
Die man wat onreg gedaan hct
moet uit\ind dat julle reg kan darn
a.au ulmaL Ik si~n uit naar die nijd
dat die .Afrikaner sij reg sal krij in
die w~n~ld.
Vi.r V1ijheid.
Die helrlinne wat daar rus, ht-t
hulle le":e gelaat .-ir V r ij he i :l,
'o 1 k om e Yr ij he id.
Din word gese, ons is uij, en
hulle .se ook ons is nie rnj nie.
Maar as ons nij is, goed, maar so
nie, Iaat ons da.n. Engelsman en
.Afrikaner bijmekaar staan, en laat
ons vrij kom. In dae van oorlog
het die ...-Ui.1.kaners, bijmekaar gestaan. Al was daar verrafileI:S, die
siel rnn die >ol.k. was nie >erdeel
nie. La.at ons daarom frag om klem
te le o.p die ding wat ons saa.mtrek Kan nie enigeen wat 'n moedetllan ken, saamstem as ik se,
om getrouw t.o wees, getrouw bij ·
mekaar te st-aan, d.at ieder kind 'n
goeie opvoeding- moet krij. Hoe
-veel moeders ween nie bij die gedagt-e <lat hulle die kinde.rs i:rit die
s.kool moet neem.
Laa.t ons dus nie rus voor iedt'l"
kind, in die geleentheid gestel kan
word om 'n >olmaa.kte opvoeding

te

~j.

Ons sou die >oorgeslag onwaardig wees as ons nie 'n einde maak
aan die toesfande. Dsar is nog ba. .
je te doen om die Afrikaanse >.olk
te red.
L aat die _-Vrikaner 'ashou aan
sij Tradisit:s en aan die geluk van
Suid-.Alrika, en gee hom die kans
om nog 'n groor, diens te bewijs
aan geheel ._\., Laat ons bij on.s
gt-loof blij. Laat ons die selde pad
tree as die rnortrekkers en la.at ons
die roekoms blijmoedig tegemoet
gaan. (App.).

MNR. YSSEL L.P.R.
Die heer Gen Yssel L.P.R. 'i.r
L osberg het gese diu spijr; hom da-.;
hij so laat aan die beurt ko-!Il- .dl
die room is al weg, maar hij sou
trag om sij plig te doen_ Sij pla!',
was om ook oor die dooie te p:raat.
want almal het hulle hulde gebreng
maar spr. sal <lit, liewers laat, want
dit sou sij hart beklink, want daar
le ook clierbare .-an hem.
V erder hou spreker 'n indruli:
wekkende aa.nspr3ak naar aanl~i·
ding vu.n Kon , 22 -.;-ers 17 en 18.
Die voorsiner neem daarop die
geleentheid waar om al die spre-kers te bedank. Een ding het uit
al die roesprake geblijk : V olksrnjheid en •olkseenheid, en dit kin
met: die wee woordkies uitge spreek wo.rd "Heb 1 i e i"
Die susters word bedank 'ir hu!
le ijwer- opoffering en daa.dwerkelike hulp.
Die Komitee word geroem, vi:r
die taaie geduld, en rnlharding,
wa.t rum die dag gele is.
Die publiek word bedank vir bijdrage,
h.ulle
teenwoordigheid
en die_ orc1elikheid wat altijd nog

'n kenrn_erk \Ull die _\frikr.-ner was.
Die momrkarre snor dorp -toe,
Hie L.anJ.raad word bedank n•
die ka,rre trek O}_) ·n streep hui~
die ,stnk gronJ. wat afgestaan is
toe, rijwielers mt die kort •oetaan die Kon1itee.
_
pa.aikie, die teme word opgebreek .
Die Sr.adsraa<l word bedank -dr
die o:;se kom juk toe, ingespan en •
die maatregels wat gerref is, in
'"trek; -' I edereen hes sij pad plaa,-s
>:erbaml m.,.t die: optog.
- tQe-.
Die >e-rski!leude E.erkegenooi;
* * *
s1rnppc \rnrd bedank vfr die broeToe die _-\frikaa.nse son, wat die
<lerlike saanrn-er1.ing in hierdie aiheei dag sij brandende sw:ale nee1·gemene volksaak.
aecriet 'top die bont:e menigte, om, ·Genl. Ceiliers "ord van hai-re
~s "\ ware ;:.ij r~emrnordigheid ook
be<lank 'ir .sij lt:iding aan die pei·
t-e lunt rnel bij die plegtige hulde<ie--kon1rrHmdo
gegee.
Komdt.
fees '\"an die A:frikane1·, sij kop wegGrimbeek, Ku.pir~i~ Watkins en
trek 11-"as daar op die dode-akkir .
\\-ee.ks en }faj . .:\feyer_. \·ll- hullt>
niks as- shlte .
huJp tlaarbij verleen en die burgers
}four war ·n ,-eranJering het di£;
,fr .hul srr;illl\Yerking. Die setms en
ha.He rusplaas 'an ons d~e onder
dogters •mt aan d ie opt-0g _dee!gegc.wn .
neem. her, die pers-one en kinder~
- liie gn:iv;e, die nog betrekke-llli
W3,t rlie ,_a-skil!encle kore 5H~rk gekon ge!ede , H~rwa.arloos was, be
maak het. kom spesiale hulde toe
orceirl met -.oras, en bossies, met
.
}Jnr. Lcl. Bent en die orkes wor;_i 0!.tier en Llaar0 · u ge-pla.n!ie boompie,
harcielik bedank \-ir hulle diensre.
is no1.t skoon en ~pgehoop. Die enOok 'n woord <an dank aan mm.
ge omheining- lS tienmaal Yer
IGng. die iorcgra:veur, Yir •1ie por- o-t·oor en. . . . . . daar aarr die bokant
tl'ett;e " ·at hij geneem het en ten
~laar ~raan die blau'1:"-~.:aniet Mo
l:UI.ste ·n \\·aa-rde;·ende woord_ a-an
t:umen~. om. nan die -,i.rbijgangE:r
die. per;;., w.U. hio::r teenwoordig is.
tqe re roep, "Jij is nabij gewijde
_ Die Seen.
Q'roncl. · ·
- · ·Tor nou ha, die H eemdeling <lit
Ds. }furraY iLer daa.rop met ·4
kractio-ecre!.>~<l crcsluit
en . die seen
nie Q.;oweet nie. maai: rrou. staa-t i~
0
0
C'
0
.
uit-gespreek. wanrop aan che verrig
hi-"t.~a.., reken, dit die J ..:ITikane1· si:j
tinge Tan d~e dag ·n einde gekon t
het- aan die moeders
P !ia
- e c;-edoen
.....
i:et
~-n Vi.rders. rnn sij rnlk. "
1
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a. Het Lied der Afrikaners.
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Onze Moeders.
-

- - -- - -- --

lk :rien haar wag, geduldig zonder woord
soos sij al honderd jaar gewag het en gelij;
ik sit!n haar 'v-in. door lije n et soos· Hij,
lk sien haar win voor man en soon en breeder.
\Vant haar naam is V ro uw en Moeder !
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