
VBVIII ID - H SY EISE 
J P J I E vryhcid bring vir die mens op elkc Icwens-

-*- ' tcrrcin vcrantwoordclikhcid mcc. Sonder vcr-
antwoordclikheid word allc vryheid gewone loshandig-
heid. I tn geld kindcrs en oucr mense, indiwiduc 
sowcl as menscgroepe of hole volke. As die vryhcid 
nie deur vcrantwoordelikheid gcdra en gciemper 
word nie, ruk Jit hand mi en word wildheid. 

Nie ccn van ons wil die vryhcid vcrloor nie. I.aat 
ons dan met vcranlwoordelikhcid lecnoor ons mede-
mens en God optrec. 

Ek wil vanmorc die lyn op <S*5n Icwcnslcrrcin so 
effens deurlrek: die vryhcid van diskussic of mcningS' 
uiling. 

Hicrdic vryhcid is vir die mceslc van ons in 
Suid-Afrika so vansclfsprckcnd dat ons die gclccnt-
heid om 'n saak te bespreck, heskou as normale 
deel van die wcreld sc sosialc slruktuur. In 
wcrklikhcid is hierdie vryhcid egler die navrug 
van 'n gcweldigc gccstclikc vcrowcring. In groot 
gcbiede van die wcreld en deur lang tydperke van 
die geskiedenis hct kollcklivismcs gchcers wat niks 
geken he! bchalwc die vcrvcligheid van die allccn-
spraak nie. 

Gcslagtclank was die blotc gcdaglc dat 'n indiwidu 
reg kon wees in *n mcningsvcrskil met die gesament-
likc mening van die kollektiwitcit, vir die massas van 
die aardc haas ondenkbaar. En dit is nie mocilik 
om le sicn dal ons, die mense van die wcreld, weer 
*n tydperk binncgaan waar ons allcs in die wcrk 
sal moet stel om hierdie fundamentele waarheid tc 
handhaaf nie. 

In sckerc Europcse Iande word godsdienstige 
vryhcid vandag al aan bandc ge\& tcrwillc van 
..nasionalc cenheid," in die Islamiticse landc was 
godsdiensvryhcid maar nog altyd cinllik 'n blote 
min of mecr gedwonge tocgewing; die ware, voile 
burger is allccn hy wat in die „gcloof" staan. In 
lande ondcr die Sowjet het die allecnspraak deur 
kommunisticsc oorhecrsing vorms aangeneem wat vir 
ons amusant sou wees as hulle nie so tragics was en 
ons gewaarsku hct van 'n drcigendc gcvaar van 
gecstclike slawerny nie. 

Waarom moet ons as gclowigcs ons uitcrstc docn 
om die reg van vryc diskussic tc handhaaf? Nie 
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allccn omdat die waarheid dikwels in die lig tree 
uit_ die konflik van menings nie. Dil is in dcr waar
heid dikwels die gcval, sclfs 'n geopenbaarde skrif-
waarheid rcgistrccr dikwels cers by ons of necm 'n 
vollcr. rykcr betckenis aan na gcdagtewisscling en 
besprcking daaroor. So word nuwe insigtc dikwels 
in die groot waarheid gcborc en vensters vir ons 
oopgeskuif om dicper in tc kyk in die skeppings- en 
genadewerk van God. 

Maar ons het veral vryhcid van meningsuiting 
nodig omdat die allecnspraak lei na solipsisme, met 
andcr woorde dit sluit die beweging, die party, die 
staat of die kcrk in "n gcweldigc eensaamheid in. 

Die bekende woorde van lord Acton hou nog 'n 
nuttigc waarskuwing in: ..All power corrupts us, and 
absolute power corrupts us absolutely." 

Daarom sal gcen kollektiwiteit wat allc opposisic 
uitskakcl of stilmaak, korrupsic vryspring nie. Ons 
as mense is so gemaak dat ons wecrspreck moet 
word of ons ontaard en word bandcloos en maak 
ons wil absoluut. 

Tereg hct *n groot Europcse kcrkman onlangs 
gesc: ..Ons hct vryhcid van spraak nodig. nie omdat 
die mens so wys is dat ons noodwendig deur be
sprcking die waarheid vind nie, maar omdat ons 
mense so boos en so dwaas is dat indicn ons nie 
weerspreek word nie, ons ons eic stemmc sal aansicn 
vir die stem van God." 

Maar vir ons as gclowigcs en burgers van 'n land 
waar vryhcid hecrs, Ic dit ook hierdie ckstra besef 
op van ons vcranlwoordelikhcid om ecrstens in 
bcginsel vir vryc meningsuiting tc staan maar daarby 
le waak dat ook dit nie ontaard in losbandigheid 
nie. Om Sy sceningc vir die indiwidu en in land en 
volk tc lewcr. moet die vryhcid op elkc Icwcnslcrrcin 
bepaal en gekenmerk word deur voortdurende waak-
saamheid. 

Deur die Prcdikcr Dagbrcck. 

What is nationalism? It is an ignoble 
patriotism exaggerated till it has lost all 
meaning, which bears the same relation to 
the noble and healthy mind as the fixed idea 
of an imbecile to normal convictions 

—Dr. A. Schweitzer. 
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