
9 hier t ryheid beet; k~.:..er dit. As Jul 
~ker t~ staatsmanne koud of . neutraal 
t!at ons daarteenoor staan, as JUI rykes 
f osbare · korrup is, as jul pers, wat die 
' . vryheid van alle dele van dfe 
na die ~ bevolking moat besk~r~. verraad 
nekort ipleeg teenoor daard1e tdeaal -
as van moenie ontsteld wees nie, hulle 

ntrasie- .
1 
maak nie die nasie uit nie. ,.Die 
nasie," het John Bright gese ... is 

~as ons . in die nederige huts." 
ons bly Julie is die nasle, Julle wat ek 

rmering vandag hier Sien, Wat op afgelei 
erolese dorpies en stil plase eenvoudig 
it sterf . ,leef en hard werk. 

10 is die 1 Julie is die siel van die volk en 
' op julle rus die verantwoordelil<-

aar wat l he id om sy ideale te handhaaf 
te gese "deur jul eie karakters te vervol
van alle ·maak. 
~terflike i Die o.u. ou wekroep Vryhei~, 
·e maar ·Gelykhe1d, Broederskap kom u1t 
~· hul .. die graf. Dit wat hierdie vroue -
hier en ~so eenvoudig dat hulle nie een~ 

lte ver-' JQeweet het hulle is heldinne nie
der se '. hoog geska! ~~ waarvoo!'.__ 

het : ,.Ons het hier meer as 'n 
nt wat Suid-Afrikaanse gedenkteken. Dit 
hierdie is 'n Wereldmonument wat die 
it sal 'n vroue van die hele mensdom met 

Suid- trots kan aanskou." 
Uit Suid-Afrika is ook finansiele 

hulp aan 'n siek Emily Hobhouse' 
se wel- in Engeland gestuur. · 
Jrootste Sy is op 8 .Junie 1926 in Londen 
t hande, .oorlede. Haar as is na Suid-Afrika' ' 
nders is gebring en is in die Vrouemonu- i 
~id wat ment weggele en verseel. Dit was , 
n~e netJ 'n omvangryke, grootse en in
u1tbou. drukwekkende plegtigheid wat 

e swak- op 27 Oktober in die TweetQring
·eemde- kerk begin het en deur dr.·J. D. 
pmaak Kestell gelei is. Die stoet na die 
vyande Vrouemonument was lank en· 

3eteken ordelik. 
wiejulle In sy rede het die Eerste 
~n regte Minister, dr. D. F. Malan, o.m. 
109 skat gese: ,.As iemand dit ooit vir ons 
~t nie?" volk was dan was Emily Hobhou-
1nt julle se dit - 'n Engel van Vertroos

ting ; die vertolker van ons wee
'die rots dom; ons voorspraak voor die 
geland wereld ; die versorger van ons. 
e in die hongeriges; die heler van .ons 

· leiers wonde; die moeder van ons 
les wat moederloses." 
het nie: Sy het 'n ereplek in die 
reg en heiligdom van die Afrikanervolk 
sekind, waar die marteldood van 26 000 
lag. 'n moeders en kinders in gedagtenis 

e moed gehou word. 
hierdie j Haar twee boeke en 'n vertaal

'e, word' de boek hou ook haar nagedagte
erdeel.d nis warm en lewendig. 
,ly nie. 
aal van dr. J. J. van Tonder 
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(Ver:volg van bl. 13) 
eenvoudGger leefwyse, na edeler 
beginsels. Leer van hierdiemarte
lare die grootsheid ,van karakter 
wat eerder tot die uiterste sal ly as 
om die lewe te behou deur toe te 
gee aan swakheid. 

Vroue - vooraanstaandes, ne
deriges, rykes, armes - wat 
vandag hier by duisende byme
kaar is: moenie leeg hiervandaan 
weggaan nie. Julle kan nooitweer 
lewe asof hierdie Dooies nie 
gesterf het nie. Jul land vra 
vandag op 'n ander manier jul 
· kragte en · lewens. Soos die 
nasionale pad breer word, sal 
daar moeilikhede kom waarvan 'n 
eenvoudige staat nooit kon 
droom nie. lngewikkelde proble
me sal te voorskyn kom wat die 
welsyn van jul seuns en dogters 
ernstig sal raak. Julle taak sal dit 
wees om hierdie vraagstukke in 
jul ·huise te c'eurvors, sodat julle 
die reinigende element in die 
openbare lewe kan wees, sodat 
ju lie die , skip van die staat kan 
help stuur. 

Die Dooies het vir julle die 
voorste plek in jul volk verwerf, 
d ie reg om saam te praat in sy 

~ 4 

van die stryd nie, maar gel ate, met 
oop oe, in die uitgerekte lyding 
van dae en maande. 

My vriende: oor die hele wereld 
breek die dag van die vrou aan. 
Trots onthul ek hierdie Monu
ment vir die dapper Suid
Afrikaanse vr:oue wat gedeel het 
in die gevaar wat hul land 
bedreig, wat daarvoor gesterf het 
en daardeur vir alle tye en vir alle 
mense die vrou se vermoe beves
tig het om haar lewe en meer as 
haar lewe vir die grootste heil van 
almal te gee. 

Dit is jul Suid-Afrikaanse mo
nument; maar dit is meer: ,,want 
hul verhaal staan gegrif nie net op 
klip, op hul eie geboortegrond 
nie." 

Ons eien dit as 'n WeRELDMO
NUMENT, waarop die wereld se 
vroue behoort trots te wees; want 
Jul Dooies het deur hul dapper 
eenvoud die Universele Vroue
dom aangespreek, en van nou af 
aan is ·hulle verweef met die lewe 
van elke vrou. 
(Emily Hobhouse.) ' 

Die bank 
van u lewe 
.... en hare. 

In 'n wereld \'(In voortc\urencle 
verandering bly sekere W(l(lrc\es onwrikba(lr 
konstant en gelcle11cl. Kuncligheicl, veiligheid, 

vertroue en diens. Di t is die ware bC1tes 
van 'n verantwoordelike bC1nk. 
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Hierdie 
voorne1 
in twe• 
Opvoec 
handel 
die opv 
ding. v. 
kinderf. 
ba:bada 
word b 
die put 
enigste 
Deurga 
die OUE 

fases. 

'n Hool 
beskrY' 
same le 
aandee 
word a: 
die ge~ 

Die tw 
hoofsa; 
klem v. 
genoer 
opvoeo 
dersak 
skoolvE 
kinder~ 

hoofstl 
dingsp1 
aan die 
Skakel 

, oorsig 
ouers · ~ 

indien 
nie. 

Die boe 
tot .one 
kundigt 
opvoe 
beg inn 
.hierdie 
belang 
moder 
ook in" 
we en 
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