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ONS ONDERSTREEP 

In die eerste uitgawe is ,Die Wapad" 
'n hartlike welkomsgroet toegeroep. 
Ons waardeer vera! die deur gloed 
gelaaide en inspirerende woorde van 
ons geagte rektor. Ons hoop dat die 
studente dit sal herlees om die ver
wagtinge wat die rektor t.o.v . die blad 
koester, aan die hart te bind. Ons 
onderstreep die woorde , Op die 
P.U.K.-wapad wil die aktiewe studen
telewe hom voortbeweeg en daarom sal 
die orgaan , Die Wapad" koers en rig
ting aandui," wa t dit a lleen sal kan 
doen wanneer dit ook bestraal word 
deur daardie Lig." 

Die studente egter sal bulle wel
komsgroet a ileen kan uitbring deur 
die blad as hulle eie te ontvang, te 
versprei en met artikels te oorlaai. 
Wat dit betref het die redaksie geen 
moeilikheid gehad nie, wat wil se dat 
die blad nie aileen deur u welkom ge
heet is nie, maar ook in · 'n bepaalde 
behoefte voorsien. 

Getrou aan sy doelstelling wil die 
blad op enkele gebeure die regte Jig 
versprei. Verlede kwartaal het die 
::>.: •. u;t ~>lig,iug vt.n n A.::>.B.-tak we
gelaat. Wat die Bond self betref, sy 
stigting, organisasie ens.. , laat ons op 
die oomblik daar. Slegs dit wil ons 
beklemtoon dat die A.S.B. en A.N .S. 

binne die P.U.K. studentelewe geen 
vyandigheid sal en moet openbaar nie. 
Met die toelating tot die stigting van 
so 'n tak is nie uitgegaan van die 
veronderstelling dat samewerking bin
ne die A.N.S. 'n onmoontlikheid is nie. 
Inteendeel die hoop en verwagting is 
gekoester, dat deur die stigting van 
sodanige tak die weg geopen is tot 
symposia deur middel waarvan twee 
erkende organisasies-wa nt jy moet 
die ander erken om dit te doen- ge
sonde gedagtes e n beskouinge kan uit
wissel, om tangs hierdie weg van 
gesomle gedagte-wisseling eenheid te 
bewerkstellig hetsy dit binne of buite 
die A.N.S. is. Soos die sake staan sal 
die S.R. geen vyandskap en bitterheid 
toelaat nie. Die gesonde gesindheid 
en strewe tot positiewe eenheid sal 
aangemoedig word en sal die enigste 
voorwaarde wees vir die bestaan van 
twee so eiesoortige organisasies. So 
spoedig en ongesogd moontlik sal daar 
'n positiewe resultaat getoon moet 
word. 

'n Ander nie minder belangrike ge
beurtenis, is die herstel van betrek
kinge tussen P.U.K. en P.O.K. Vir die 
doel is uitgegaan van die v,edagte van 
.absolute stuaentegelykwaardigheid." ' 
Ons hoop dat die verhouding en same
werking voortaan gesond sal wees, op 
alle gebiede waa r ons sal saamwerk en 
saa mspeel . 

. 

DIE 

VERWELKOMING VAN 
NUWE PROFF. 

Dit was gis ter a and, toe proff. 
Snyman en Jooste bevestig is in hulle 
amp, nie aileen vir· die kerk en skool 
van besonde.re betekenis nie, maar ook 
vir ons as studente van die P .U.K. As 
proff. is dit die liefde wat hulle aan 
die P.U.K. bind, wa t ons a s studente 
aan bulle bind. Ons sal g raag hulle 
Ieiding wil volg wat hulle ons sal gee 
met raad en daad. 

Ontvang hiermee ook ons hartlike 
gelukwense. Mag u die wa terdraers 
wees, wat die dorre bodem uit u oor
vloeiende emmers bevogtig, sodat op 
dit pad agter u rug, deur Gods genade, 
iets begin bloei en groei, Sy Naam ter 
ere. 

WAT GEBEUR ') 
OP 29 MEL • 
( Antw. bls. 4). 

Trens en Betsie het nie in die maan
skyn ,.gecase" nie die maan kon nie 
skyn nie- Trens was te donker. 

Doep en Basie ,.1-'ir" ook- maar . 

TRANSV ALER-BOEKHANDEL 

H. J. A. du Plessis. 
E. L. Grove. 
Mej. C. M. Wasserman. 

PRYs 2d. 

PUKKE LEER HIERDIE 
MARSLIEDJIE. 

Die daadkrag van ons vadere 
Het P.U.K. gebou, 
En ons, hul seuns en. dogters , 
Beloof daaraan ons trou. 
Ons hulde groei dan uit die krag 
Waarmee ons voorwaarts streef. 
Ons neem die ploeg met vaste hand 
'En werp ons in die stryd 
Refrein: 

Die P.U.K. verlede 
Leef nou · weer in die hede, 
Besiel ons vir die stryd, 
Besiel ons vir die stryd! 

DIE A.B.O. 

Die A.B.O. het reeds vroeg in die 
jaar met sy aktiwiteite begin. Ap 22 
Maart is 'n geslaagde uitvoering van 
orkes-. solo- en volkspele-items te 
Klerksdorp, by geleentheid van 'n 
Reddingsdaadbondfunksie, gelewer 
Die tyd vir voorbereiding was beson~ 
der kart, maar as gevolg van die ywer 
en goeie gees deur die lede aan die 
d'lg gP]P kon rliP ()r]{ -• ""k«•~ hl' 

haal. 
Toerplanne is vinnig aan 't ontkiem 

en dit beloof om hierdie k,~er iets vir 
die lede in te hou, en nie net vir die 
Boufonds nie! 
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B la dsy 2 

BOTHA GOOSEN 

Kerkstraat 98, 

Potchefstroom. 

Foon 430 Posbus 81 

--vir--

MANSKLERASIE 

J. HEIDEMA 
.. 

RYWIELE 
en 

NAAIMASJIENE, 

P OTCHEFSTROOM 

(teenoor Geref. Kerk). 

VERKOOP OOK SKOENE 

BUIME KEUSE VIR ALLE 

DOELEINDES. 

Lae konkurerende Pryse. 

TURKSTRA'~ 

BAKKERY 

BROOD 

en aile 

KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

FOON 282. FOON 282 

KERKSTRAAT 37, 
POTCHEFSTROOM. 

MilLER EN KIE., 
BEPERK. 

VIR WAARDE. 

BESOEK ONS 

V erskillende Afdelings. 

MATE RIALE, 

GOR DYNSTOWWE, 

KLEBASIE EN 

SKOENE 

VIR VOLWASSE NES E N KINDEBS 

en Bespaar Geld 

Posbus 75. F oon 1.97. 
KERKSTRAAT l19, 
POTOHEFSTROOM. 

,DIE WAPAD" 

DIE PROBLEEM VAN 
DIE DEMOKRASIE. 

Die oplewing van 'n spekulasie
woede wat ek die vorige keer in voor
uitsig gestel het as gevolg van 'n ver
wagte verhoging van die goudprys (nie 
,.grondprys" soos verkeerdelik gedruk 
nie), het intussen 'n voorloper gehad 
na aanleiding van die ontdekking van 
'n besonder ryk goudr if in Odendaals
rus. Dis moontlik en ~elfs waarskyn
lik dat hierdie groat rykdom maar net 
oor 'n klein oppervlakte u itgestrek sal 
wees.. maar die vrye spekulasie-stelsel 
vau ons kapitalisme laat toe dat die 
pryse van a lle r lei aandele dit hoogte 
ingestoot w ord om later skielik weer 
te daal as jlie waarheid openbaar 
word, tot groot verryking van die 
klompie wat agter die skerms is en 
weet wanneer en wat om te koop en 
te verll:oop, en tot groat skade van 
duisende klein spekulateurs en beleg
gers. 

Dit is een van die onverkwiklike as
pekte van ons demokrasie. Met 'n 
paar ander twyfelagtige aspekte daar
van het ons in die afgelope tyd nader 
in aanraking gekom. Een is die van 
vrye algemene verkiesin g, wat op die 
onlangse Calvinistiese k.ongres in 
Bloemfontein sterk bepleit is, asook in 
verband met 'n sekere Bloemfonteinse 
handelsmaatskappy. Die demokrasie 
vereis dit, maar dit hou die gevaar in 
dat nie die bekwame persoon gekies 
word nie, maar wei die popuH\re of 
die een wat mins beskeie is en die 
mees welvarende om sy eie deugde te 
adverteer. 

'n Ander aspek is die van die reg 
wat teenswoordig in sekere gerefor
meerde kringe op kerklike gebied op
geiHs word vir goemeentes en kerklede 
om sinodale besluite aan hul gewete te 
toets en vrylik te besluit of hulle be
reid is om die besluite te bekragtig as 
in ooreenstemming • met Gods Woord. 
Dit is ook demokraties, maar hou die 
gevaar in om aile kerklike orde te 
vernietig. 

oneindige te verbrokkel in verband 
met die demokratiese verkiesinge wat 
nou weer daar aan die gang is buite 
die Russiese sane. 

'n Vierdie is die van die toelating 
van vrye spraak vir elke rigting, 'n 
demokratiese reel wat onlangs in Jo
hannesburg geskend is ten opsigte van 
die arbeidsvergadering van Dr. van 
Rensburg. Inderdaad is dit 'n reel 
wat vir die demokrasie self uiters ge
vaarlik is en baie demoluate is al van 
menig dat dit nie van tf.lepassing is op 
rigtinge wat die demokrasie self beveg 
nie- soos die Ossewa andwag (en ... 
die Kommunisine?l 

Soos bekend het die gereformeerde 
kerkreg van d~e oors prong af waar
borge gestel teen die gevare van hier
die demokratiese instellinge: die ver
kiesinge wat hy toelaat. is be perk; 
eleksie-propaganda is verbonde; die 
besluite van meerdere vergaderinge is 
bindend totdat die betrokke of 'n 
meer omvattende vergadering oortuig 

is dat die betrokke besluite onskrif
tuurlik is; party-vorming in die kerk 
is 'n sensurabele sonde; vryheid van 
spraak word streng gekontroleer val
gens kerkorde en belydenis, ens. 

Die eigelike demokrasie is egter nie 
gereformeerd of Calvinisties nie. maar 
Iiberaal en erken bo-aangeduide be
perkinge nie. In verband met die 
wereld-situasie wat ek die vorige keer 
geskets het, is die liberale demokra
sie egter meer as 'n gevaar of 'n on
geriefiikheid, dit is inderdaad 'n kri
minele dwaasheid, want dit moet uit
loop op die selfmoord van die Wester
se beskawing. Dit is wat op die oom
blik vera! in Europa voorberei word. 

Stel u die posisie voor: daar staan 
die Weste teen die Ooste as onge
twyfelde doodsvyande, die Weste leier
loos, die Ooste onder die strawwe een
heidsleiding van Stalin. In plaas 
daarvan dat die Weste hom afkamp 
teen sy doodsvyand, soos die wei doen. 
stel hy sy grense vir hom oop en nooi 
hom uit om saam te kom beraadslaag 
oor al die Westerse lewensbelange. 

En dan word daar hier in die Weste 
sogenaamd die demokrasie toegel?as: 
dit wil se finansiele spekulasie word 
vrygelaat om die massas ryp te maak 
vir die Kommunisme, vrye verkiesin
ge word uitgeskryf om die kanaljie 
aan die roer van sake te bring. elke 
Ja-n Rap en sy maat moet die vryheid 
he om die orde-reelinge van die gesag 
te aanvaar of te verwerp, om also die 
deur oop te maak vir gaos; partyvor
ming word vrygelaat. om die volks 
krag te verbrokkel en die pad oop te 
maak v\r die Trojaanse houtperd van 
die Bolsjewisme; vrye spraak word 
vergun sodat die goddeloosste volks 
bederf vry versprei kan word. En 
aan die ander kant, in die Ooste. on
der die. Russiese diktatuur wat ook die 
lew~e van die demokrasie huldig. daar 
agter die ystergordyn van sy sensuur. 
niks van dit alles nie, maar strawwe 
dissipline en die uiterste magskonsoli
dasie! Wat moet van dit alles word 
wat anders kan daarvan kom as die 
selfmoord van die Westerse beska-

nie (en vera! vir ons in Suid-Atl'I.H:a 
waar die demokrasie binne afsienbare 
tyd moet uitloop op totale verbaste
ringl, maar ook omdat daar in die 
demokrasie ook die noodsaaklike en 
heilsame beginsel verskuil is' van die 
medeseggenskap van die vall{ in die 
bepaling van sy lot en die vorming 
van sy regering: die probleem is dus 
om die euwel van die demokrasie af 
te weer sander om die heilsame daar
van prys te gee? Sal dit vir ons 
m oontlik wees -en hoe? 

L. J. DU PLESSIS. 

Hettie van der Merwe het na die 
maan gekyk, of was dit slegs sy 
weerkaatsing in die Kuil. sy het egter 
in die Kuil geval, of was dit Vercuiel. 

J a n Patrys het die legende van die 
man in die maan verwerp- Van Oos
trum is ook nou daar en hoe heerlik 
sweef hulle nie tussen heme! en aa!'lie 
nie! 

I 

STUUR U DROOGSKOONMAAK 
NA 

BERGERS BPK. 
24 uur diens en die beste aandag. 

Foon 138 
ONS KOM HAAL EN LEWER AF<! 

Pakke en Rokke vanaf 2/ 11. 
Broeke vanaf 1/3 

BERGERS BPK. 
King Edwardstraat 64, Potchefstroom. 

VRYDAG 10 MEl 1946. 

ONS DIEPERE LEWENS
PROBLEME. 

Wanr vind ons die oplo~singe daar
voor? By die natuurwetenskappe? 

Met d iepere Jewensprobleme word 
hier bedoel bv. om te kan weet wat 
die oorsprong, wese en bestemming 
van die dinge is. 

Die mens maak dit homself druk 
dat hy soms met baie oppervlakkige 
en verkeerde antwoorde reeds tevrede 
is. Gelowiges egter, weet op grond 
van hul geloof die antwoorde; weet 
ook waar ons hierdie kennis verloor 
het en daarom nou soek. 

Die bedoeling is om hier aileen maar 
enkele waarhede omtrent 'n soeke by 
die natuurwetenskappe te gee. Hierdie 
paar sal alma! aanhalin gs wees en 
taamlik losstaande. Die lnhoud daar
van kan ons egter van baie dinge be
wus maak, waarvan ons misskien nie 
bewus gewees het nie, en so in ons 'n 
Ius wek, om self te probeer uitmaak. 
waar ons eintlik aan of af is. 'n Ern
stige (self-) studie oor die grondslae 
van die wetenskap, met die oog op 
hoeveel ons daar kan soek, is van 
baie groat belang vir onsself en ook 
vir die wetenskap: dfe wetenskap sal 
daardeur gebaat word omdat die be
grippe. hipoteses. wette en metodes, 
wat in die wetenskap gebruik word 
dan volgens die regte draagkrag daar
van geskat sal word; onsself kan daar
deur tot 'n selfstandige insig en oor
tuiging kom wat alles behalwe kort
sigtige versekerdheid gaan wees. Be
langriker nog, as dit alles, is dat so 
'n studie ook die weg kan wees waar
Jangs ons gelei word om die enigste 
Lig. wat die wereld verlig, te ontvang. 
Saam met hierdie Lig sal ons ook die 
antwoorde op al ons eintlike Iewens
vrae vind. 

Ons moet dan in verband met na
tuurwette en natuurwetenskaplike 
hipoteses bv. on thou: ,Ons natuurwet
te is slegs 'n formule vir die werkings
en bewegjngswyse van die dinge. Huile 
staan dus lank nie vas nie en is vol
«trPk niP nnvPranderlik nie. maar huile 

kragte wat daar in die skepping Ie, 
deur ons nie uitgeput is nie, solank 
is aile formulering van wette voor
lopig en is 'n groat mate van beskei
denheid blyk van wetenskaplike sin." 

.,Meermale gebeur dit, helaas, dat 
die hipotese stroom, soos Jeiles Verne 
se larwastroom die man van weten
skap in sy ondersoekingsbootjie eers 
hoog die lug invoer, maar dan onsag 
ter aarde werp. Tog is die hipotese 
die middel waardeur die wette van die 
natuur nagespeur en die wetenskap 
opgebou word." ,Dis langs die weg van 
hipotese en teorie dat die natuurwet 
bereik word." Solank egter eksperi
ment dit nie bevestig nie, bly die 
werkhipotese.. ' ' 

,.By die soek na die oorsake het die 
evolusie-gedagte as werkhipotese uit
nemende dienste bewys. Analogie en 
verhoudinge is nagespeur en ontdek 
wat anders nie so maklik gevind en 
ondersoek sou gewees het nie. Maar 
die fout is hierin gelee, dat die evolu
sie, bruikbaar as werkhipotese, net 
soos die fisiese atoom, tot die rang 
van 'n formule vir wereldverklaring 
verhef is en tot 'n stelsel van wereld
beskouing uitgewerk is." 

As ons egter sien hoe vinnig die 
wetenskap vorder en veronderstel ons 
dat dit vir 'n hele aantal eeue so s~ 
aanhou of nog vinniger sal vorder, is 
dit dan nie maar net 'n kwessie van 
wag n ie? Sal ons nie na s6 'n tyd 
vrede en rus vir ons gemoed by die 
wetenskap kan vind nie? 

,.Alle natuurondersoekers bring op 
die natuur oor die begrippe van krag, 
vermoe, werksaamheid, arbeid, weer
stand, spanning e.s.v. sa nder daarby 
te bedink dat alma! aan die mens se 
persoonlikheid ontleen is, 'n psigolo
giese inhoud het en daarvan beroof 
niks meer as lee vorme is nie." 

,.Ek eintlik van a! my wete nooit 
heeltemal seker kan wees nie, wan t: 
is my sintuie betroubaar? Dit kan ek 
nooit verder nagaan nie. Ek kan bui
te my sintuie om nooit verstaan wat 
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die dinge is nie. Mag ~k aan bierdie 
bril glo? Dit ma5 ek aileen wanneer 
ek glo dat 'n grote, goddelike mag, 
'n Mag wat die wl!reld geskape het en 
oo\{ my geskape het, my op die wereld 
aangele bet sodat my oe en ore pre
sies klop op die werklikheid buite my, 
soos my Ionge korrespondeer met die 
lug. My rnaag OJ! die voedsel. As dit 
so is mag ek onvoorwaardelik vertrou 
dat my bril, in die groot lyne, my die 
dinge wei suiwer laat ken. Op bier
die ,geloof," op hierdie intiernste ver
onderstelling rus aile wetenskap." 

,Hoe ons ook besin of peins nooit 
sal die genoegsarne grond in die be
wonderingswaardige korrespondensie 
tussen die objek en die subjek, waar
op die moontlikheid en ontwikkeling 
van die wetenskap geheel en al rus, 
vir ons besef verklaar word nie, tensy 
ons met die Heilige Skrif bely dat die 
auteur van die kosrnos, in die kosrnos, 
die mens as rnikrokosrnos geskape het, 
na sy beeld en na sy gelykenis." 

Dat aile wetenskap ook in geloof 
rus. behoef by ons geen kwessie te 
wees nie: dit is deur Prof. Stoker vir 
ons baie duidelik aangetoon in sy 
brosjures en artikels. 

Op die voorgaande en baie ander 
waarhede rus dan wat volg. 

.. Ons ken ten dele-as ons dit se 
bet ons ten rninste eenrnaal die waar
heid gepraat. Waar ons diskursiewe 
denke ophou daar begin die misterie. 
Panacee vir aile twyfel is die rnisterie 
rnits opgevat soos die Skrif dit be
doe!. Sedert die paradyspoort toege
gaan het, het die rnisterie oopgegaan. 
God bet Horn nie onbetuig gelaat nie. 
Die dinge wat vir ons altemaal raai
sels is het Hy in die Skrif aan ons 
geopenbaar. Daarin le die grondbe
ginsels ook vir die wetenskap. Daar 
word geantwoord op die grondvrae: 
vanwaar en waarorn? Maar . . • die 
mens wil dit nie aanneern nie. Hy se 
al die eeue deur God het nie gepraat 
nie. Die mens wil met sy sondige 
vingers aan die getuienis van God 
raak ... 

, Hoe korn ons dan met die misterie 
in aanraking? Wei, deur die geloof. 
\1oet ons dan 'n absurditeit glo? Ja, 
1ek betaal met gelyke rnunt) : as dit 
1aar die absurditeit van die geloof en 
ie die absurditeit van die ongeloof is 

nie. As dit maar die absurditeit van 
die waarheid en nie die absurditeit 
van die leuen is nie. As dit maar die 
absurditeit van die Kruis en nie die 
absurditeit van die kanon is nie. Die 
Iewenselement van alle wete skap is 
die rnisterie." 

,Indien nie wetenskap nie, nie kul
tuur nie, ook nie die verbinding van 
beide ons so 'n sekerheid kan ver
skaf nie, bly die vraag nog, of daar 
dan in die ganse wereld nie iets an
ders is, waarop ons te aile tye. in 
nood en dood, met ops hele hart op 
kan vertrou nie? En daa rop gee die 
geskiedenis, met 'n duidelikheid, wat 
aile twyfel verdryf, die antwoord, dat 
daar slegs een mag is wat so 'n seker
heid kan verskaf en s<,> 'n vertroue in 
die hart kan werk, en dit was altyd en 
oral die religie gewees. Terwyl die 
wetenskap slegs op enkele rnartelare 
kan roern is die bloedgetuie van die 
religie duisende en tienduisende; wie 
het ook vir 'n Ioutere rnaternatiese of 
natuurwetenskaplike waarheid sy !ewe 
veil? As ons dus die sekerheid wil 
vind wat in !ewe en sterwe vir ons 
rus sal verskaf en te midde van die 
storme van die twyfel ons staande sal 
hou, dan sal ons by die religie moet 
soek of ons vind dit nergens nie. Aile 
sekerheid aangaande die oorsprong,. 
wese en einde van die dinge is op die 
religie gebaseer." 

,En wat deur geen oor gehoor en met 
geen oog gesien en wat in die hart 
van geen mens, behalwe as 'n wens of 
versugting opgekom bet nie, dit open
baar die evangelie ons: Jesus Christus 
het in die wereld gekom om dit te red 
en salig te maak." 

B. J. VAN DER WALT. 

Aanhalings uit: Wysbegeerte der 
Openbaring-Dr. H. Bavinck. Le
vensvragen-Dr. H. Bavinck. Ency
clopedia-Dr. A. Kuyper. Die Skrif 
en die Natuurwetenskappe: Natuur
wet en Wonder-Prof. D. J. van 
Rooy. Koers (Oktober 1943): We
tenskap en twyfel-Dr. J. D. du 
To it. 

,DIE WAPAD" 

W AT GAAN U HOUDING 
WEES? 

Die woeling op politieke gebied wat 
gedurende die afgelope paar jaar ken
merkend was van ons volkslewe, bet 
ook in die geledere van die Afrikaanse 
studentedom kenbaar geword. Waar 
dit in die volkslewe op die skeiding 
van organisasies en groepe uitgeloop 
bet, het hierdie gisting hom in die 
studentelewe geopenbaar as 'n tasting, 
'n soeke na nuwe vastigheid. Welis
waar bet daar oral nuwe studente
organisasies ontstaan, maar daar kon 
geen deurlopende eenheidskoers ge
vind word nie. Die poginge het spo
radies en onafhanklik van mekaar 
gebly. 

Wie die P.U.K. studentelewe gedu
rende die afgelope paar jaar intens 
meegeleef het, sal weet dat die nasio
nale aan ons eie inrigting ook geken
merk is deur nuwe groeiprosesse en 
selfs deur die innerlike konflik wat 
steeds hiermee gepaard gaan. 

Maar mettertyd bet die gedagtes 
deur voorlopige samesprekinge bier 
en elders in dieselfde rigting begin 
loop. Tewens, allerwee is gevoel ~at 
daar nie volstaan kon word by die 
misskakeling soos dit in die later jare 
geword het nie. 

) 

Die vorm egter, waarin die samewer-
king gegiet kon word, het ontbreek. 
Totdat aan die einde van verlede jaar 
'n eenheidskonferensie gehou is van 
studente uit aile oorde van ons land. 
Daar is met die daad 'n einde gestel 
aan aile teoretiese bespieelinge oor 
eenheid, en we! in die stigting van die 
Afrikaanse Studentebond. 

Voorop het een beleidsbeginsel ge
staan: Geen kornprornie met enige 
politieke organisasie of groep nie. As 
dit die A.S.B. vandag reeds teen die 
hoof geslinger word dat hy een of 
ander politieke groep wil bevoordeel, 
dan is soiets 'n teken dat diegene wat 
so 'n argument gebruik nog nie ge
nees is van die kortsigtigheid en be-

sonuer 0111 uu:uu· ut Ult: Jntust.~ utL. 
politieke twiste van ons volkslewe 
in die studentelewe in te sleep. In
teendeel, die A.S.B. wil nou eenmaal 
die politieke verdeeldheid• waardeur 
ons ruggegraat verlam word, die ha
rige skedel inslaan. Daarom wil 
A.S.B. 'n almal-omvattende organisa
sie wees. 

Dit bring ons by 'n vraag wat seker 
wei vandag in baie harte leef, en 
daarom nie doodgeswyg maar veeleer 
eerlil< beantwoord moet word: dit is , 
hoe moet met twee organisasies Jangs
mekaar die eenheid in ons eie geledere 
bewaar bly? Wat gaan die ver
houding tussen _'\.N.S. en A.S.B. wces? 
Is bier geen terrein-oorvleueling nie? 
Hierdie en dergelyke vrae word van
dag gestel. Ons sal hul openlik beant
woord. 

Tans is daar in ons volkslewe en in 
ons studentelewe verskillende geestes
strominge. Selfs sonder uitgesproke 
Calviniste bestaan onderlinge menings
verskil t.o.v. volksake. 'Persone met 
dieselfde godsdienstige belydenis, per
sane wat selfs aan dieselfde kerk(e) 
behoort, persone wat oor die groot 
godsdienstige grondwaarhede dit met 
rnekaar hartroerend eens is, persone 
uit dieselfde huis, van dieselfde Afri
kanerbloed, kan nou eenmaal nie 
saamstem oor sommige beginselaspek
te van ons nasionale politieke !ewe, en 
verskil daarom oor die praktiese uit
Iewing van ons volksideale. 

Wil dit nou se dat sodanige persone 
in twee (of meer) karnpe staan? met 
mekaar op nasionale terrein niks ge
meenskapliks besit nie, mekaar enkel 
kan beveg? Stellig nie! Want wat 
die diep grondbeginsels en volkstra
disies betref stem hul saam, bv. as 
die godsdienstige norm erken hul dat 
die eer van God die hoogste maatstaf 
is, en as nasionale doe! streef alma! 
na: ons vryheid. 

M.a.w. hierdie mense kan mekaar 
nie bestry nie. Hulle MAG nie. An
ders kom daar nooit weer eenheid 

waar eenheid die enigste middel ter 
uitlewing van oris begmsels en ver
wesenliking van ons ideale is. 

Daar moet dus 'n ander uitweg ge
soek word. Dit is om die verskeiden
heid in die volkslewe (selfs in die 
Calvinisrne) as GEGEWE te aanvaar 
-solank die verskeidenheid bly binne 
diE) grense van ons groot nasionale en 
godsdienstige beginsels. Dit wil se 
solank 'n mede-Afrikaner die tradi
sionele Afrikaansnasionale volksstre
we as sy eie het, en in hart en niere 
hom stel op die ewige grondbeginsele 
van di Woord van God, moet ons sy 
politieke beskouing en rigting eerbie
dig as dit 'n konsekwente deurvoering 
en uitlewing van die groot grondbe
ginsele inhou. 

Doen ons dit nie, dryf ons voort
durend uitmekaar, versplinter in hon
derd-en-een klein groepies en beveg 
mekaar dat die hare waai. 

Ons beleid moet dit wees :-as ons 
nie in alles kan ooreenkom nie, moet 
ons tenminste ooreenkom om te ver
skil. Dit is 'n ander vorm van same
werking. 
· Ook t.o.v. ons eie studentelewe moet 

ons hierdie beginsel eerbiedig. Solank 
die verskillende geestesstrominge be
staan in ons volkslewe, moet ons in 
ons studentelewe as gegewe aanvaar, 
soos dit in die studentelewe weer
spieel word. Dan gee ons aan elk 
een 'n geleentheid om binne die grens
lyne van ons groot grondbeginsels 
hornself ongedWOJ!ge op nasionale ge
bied uit te lewe. (Doen ons dit nie, 
dan word 'n aansienlike deel van ons 
veronreg). 

Maar dit beteken nie dat ons elkeen 
dan 'n eie paadjie ingeslaan het. en 
dat ons nooit weer van rnekaar sal 
hoor nie. 

Die beginsel van ERKENNING 
VAN DIE VERSK•EIDENHEID mag 
aileen togepas word as dit ten doe! 
bet die uiteindelike hereniging van die 
verskeidenheid. Met ander woorde, 
die verskeidenheid moet beskou word 
as die boustukke van die brug wat 
gebou moet word oor die kloof van 
volksverdeeldheid. 

nader aan mekaar gekom word. Daar 
mag by geen van beide enige gedweep 
met die voortreflikheid van eie orga
nisasie wees nie. A.N.S. lede moet 
selfs A.S.B. Ied.e kan wees en omgil
keerd. Anders is ons eksklusivisties. 

Ruimte, ruimte van blik moet by 
die Afrikaner aangekweek word, eer
bied en agting vir die standpunt van 
die andersdenkende.-Hoe smag die 
Afrikanervolk na eenheid, en tog as 
gevolg van krampagtige enghartigheid 
was ons politieke verskille van die 
verlede gekenmerk deur vee! bitter
held. 

En nou: die A.S.B. is op P.U.K. 
~estig. Nie uit verset nie, en vera! 
nie soos sommige beweer as teewig 
teen die A.N.S. nie, en minste van 
alles as studente verteenwoordiger van 
cen of ander volkspolitieke groep. Die 
A.S.B. wil in die ruimste sin van die 
woord 'n nederige omvatting wees van 
die verskeidenheid in ons studente
lewe. Dit moet alma! se organisasie 
wees. 

En nou, wat gaan u houding wees? 
Ons vra u samewerking, u steun, selfs 
al dink u anders. Ons eerste pro
gram-vergadering is gele vir Donder
dagaand 16 deser. Ons sal u teen
woordigheid beskou as blyk van 
belangstelling. 

Hoogagtend, 
Dienswillig die uwe, 

P. W. BUS, 
(Voors. A.S.B.). 

WINTEROSSE. 

Die Volk is moedeloos en tam: 
Hulle is rnaer winterosse, 
Hulle is kroes en stram. 
Hulle soek nie meer kos nie; 
Hulle le op die werf en herkou, 
Hulle wag vir geelgruis en genade. 
Hulle kry dit- nie genoeg nie, 
Hulle vreet saans, genoeg om te hou 
Tot by die reen en die ploegvrag 
En 'n sl{amele watersuip uur op 'n dag. 

DROSTER. 

Bladsy 3 

'N HARDW'ERKENDE 
STUDENT. 

Soos dit gewoonlik maar gaan met 
'n ou wat meer belangstel in nooiens 
as in boeke het die tyd gevlieg en 
bloktyd was daar. Wat nou gedoen, 
tyd is min en die werk te vee!. Maar 
ons vriend laat nie op hom wag nie 
hy bet 'n plan. Hy dink :-,My suster 
brei en lees gelyk, my broer skeer en 
rook gelyk en waarom kan ek nie uit 
twee boeke gelyk leer om tyd te be
spaar nie?" Vasberade gaan hy by die 
Iessenaar sit en trek 'n voorgeskrewe 
en 'n skeikundcboek nader en verdiep 
hom in die studie. 

Hou die apparaat skuins, en pl~s 
versigtig met 'n tang groot stukke 
marmer-vandat hy weer by die huis 
gekom bet, gaan oom Karel vinnig 
agteruit-deur die wye nek van A
hy is swak en bewerig-in die middel
ste bol van Kipps se apparaat, totdat 
omtrent een-derde vol is- Lang tye sit 
hy met sy oe sander uitdrukking. Die 
dood stap nader, sy lang skaduwee is 
al op hom-stoot die tregterbol B, wat 
lugdig in A pas weer terug-Eendag 
se hy vir sy seun: , seun, jy moet die 
Predikant gaan vra om weer 'n slag te 
kom kuier ek wil hom iets se-Ver
bind met 'n gomlastiekpypie die glas
kraantjie SC-Dit is oor 'n saak wat 
ons gest'ry het-meteens vind daar 'n 
vinnige opbruising plaas-ek weet nou 
verseker dat ek reg was. Hy was nie 
verkeerd nie maar ek was reg-Laat 
die barrels vir 'n paar sekondes ont
snap, daar die meeste van bulle lug is 
-ek wil hom nou bewys. 

Nee kragtie, dit sal nooit gaan nie. 
Liefs twee nooiens gelyk as twee 
boeke. 

VAN DIE KUPPIES 
PEDAGOE. 

In 'n reeks van artikels sal getrag 

Mooirivier maar verder is dit nie mooi 
nie. 

HEELDAG DINSDAG 30 APRIL:-

Vanaf 5 vm. moes een op Cachet wag 
op die bestemde platform No. 14 om 
die Foggies Ekspres te keer en dan 
die ander vyf van ons te kom roep. 
Om 7 uur had ons dit alma! vry
ernstig op ons senuwees want die 
Stasie bel aan ons om te se dat 
Foggies dreig om te vertrek om 7.40 
maar indien nie dan nie, dan om 7.50 
of anders of 8.10 vm. Om 8.15 was al 
ses van ons dus op die stasie van 
Cachet, Iaaste stop voor Potch van 
Johannesburg en ook van Fochville. 

Vanwee die vele oproepe van die 
hoofstasie het ons gemeen dat daar 
dalk 'n spesiale trein opgemaak sou 
word maar toe hy tydsaam en laat op 
sy tyd aankom was daar net een ek
stra kooltrok aangehak. Vriende was 
wei toegelaat om ons af te sien en toe 
die Foggies •Ekspres d.w.s. moedswillig 
(sonder 'n komena) vertrek om 9 uur 
moes ons net mooi stil sit sodat hy nie 
sy balans verloor nie want, glo my, by 
was stampvol, ons het selfs in de Ge
reserveerd gery. Tot ons ontsteltenis 
het Koos Box sy risiko by die huis 
vergeet en ons moes dit saamneem om 
oor die brug te gaan. Koos bet op 
my risiko oorgery en ek het oorgestap 
en anderkant vir Foggies gaan wag. 

Toe ons oor die brug was het ons 
besluit dat die ,Guart". maar die eks
pres oor kan sit in ,Second" maar hy 
verseg. Op Tarentaal bet ona Die 
stigtelik lektuur gekoop nie want dit 
was 'n non-stop raaid. Op Tarentaal 
vra die stoker 'n ou inboorling of hy 
nie saam wil ry nie. Sy redelike ant
woord was: .,Nee dankie my baas, ek 
is bietjie haastig vedag!" en met die 
stryk hy aan. 

Op Klippies aangekom was alma! 
daar en onder begeleiding is ons ses
vier B.Comm's en, twee laerskool on
nerwysers, Shorty Strydom en General 

(Vervolg op bladsy 4). 



Bladsy 4 

de Wet van Volksrust-na ons tuiste 
vergesel waar ons alma! saam in een 
.,dormitory" gewerp is-en nag steeds 
is. Vyf van ons was dus altyd ver
seker om jn goeie geselskap te ver
kee.r. 

.Daarna is ons na die skoal en nadat 
ons die tyd omgekry bet tot teetyd het 
ons ons weer ywerig daarop toegelil om 
die tyd om te kry tot etenstyd toe. Ons 
gesamentlike indruk van die eerste 
dag was dat 'n annie (onnerwyser) se 
grootste taak is om tyd op te maak 
en sodoeDde die tyd om te kry. 

Tot 9 uur die aand help ons mekaar 
om niks te doen nie en teen 10 uur 
slaap ODS alma! tesame al een uur. 

HEELDAG WOENSDAG, 1 MEl:
Ek wou nie gehad het die dag moet 
break nie maar Da 'n ruk besluit ons 
toe om wakker te word. EeD van ODS 
kon tandepasta leen maar toe nie een 
'n tandeborsel aan hom wou leen nie 
leen hy 'n skoeneborsel en maak maa~ 
sy skoene skoon. Ons gee almaJ Jes 
oplewel klas.. Die periodes word vir 
my vreeslik lank en nadrehand het die 
kinders al die adreste getik van die 
koning s'n tot Koos s'n. 

Die l:niddag slaap ons en speel voet
bal in die langgras en tussen miers
hope. Die aand bied weer tee en ple
sier. 

HEELDAG DONDERDAG 2 MEI:
Barkie optewel-tjie was klaar aange
trek maar van brekfistafel gaan sy 
age eers oop. Koos maak ons wakker 
en hoe! Onder die luide geskal van 
.. Teken die traktaat- gou- die kaffers 
val oar die grense!" moes ons hom 
aanskou met 'n tandeborsel en stuk 
seep in sy hande. Ons sien weer 
vreeslik uit na teetyd. Ons kry oak 
appels waar myne sou volgende sei
soen beter gedoen bet. 

Die middag Ida Koos dat by tot 
niet is en sy kniee swik so-nes 'n 
hoender wat luise bet-so val-val. Drie 
van ons skryf op een tafeltjie en san
der om dit agter te kom skryf jy 

<Vervolg volgende kolom). 

INGRAM SE 
BOTfELSTOOR 

(Eienares: Mev. C. M. INGRAM). 

II 
INGEVOERDE 

en 

'KOL.ONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITU ALlEE 

O .K. BAZ AAR 
(1929) BEPERK 

60 Departemente onder een Da.k. 

Kruideniersware en Voedsel
ware, Mans- en Dames
klerasie, Toiletware en 
Medisyne, Koek en Lekkers, 
Meubels ens. 

O.K. BAZAAR 
P O TCHEFSTR OO M 
Elke Dag 'n Uitverkopingsdag. 

Gedruk deur die Westelike Stem, 
Potchefstroom vir die uitgewers, Stu
dente Vert. Raa:d, P.U.K. vir C.H.O., 
Potchefstroom. 

,DIE WAPAD", 

VOETBAL 

Saterdag het P .U.K. se Eerste en 
Tweede spannc op Ventersllorp teen 
Ventersdorp gespeel. 'n Hele klomp 

I Pukke bet saamgegaan om die spanne 
te ondersteun, sodat met drie vrag
motors gery moes word. Dit is 'n 
mooi gees en mag ons in die toekoms 
met tien vragmotors op die naburige 
plekke Iosstorm. 

Die Tweede span het 'n moo.i oar
winning van 29-0 behaaL In die 
agterspel het Van Vuuren en Trens 
Erasmus mooi gespeel en Dup het so 
min werk as heelagter gehad dat hy 
elkers in die agterlyn saam aangeval 
bet. Lieb was Kaptein en het sy snel
lers met suiwer lang aangee wegge
stuur. Tussen die voorstes bet Fourie 
Malan, Vermeulen en Els mooi spei 
gelewer. As bulle op die wyse aanhou 
het ons geen vrees dat die beker van 
eienaars sal verander nie. Die Eerste 
span het minder mooi gespeel maar 
tog gewen met 19-8. Ek dink die feit 
is dat bulle nie bulle voile plig gedu
rende die vakansie gedoen het nie. 
Skynbaar was die verandering van 
spys te veel vir bulle wilsvermoe. In 
die lynstaan was Van Zyl en De Bruin 
die uitblinl{ers en in die lossl{rums 
Malan en Jella .. In die losspel was 
Henning altyd op sy pas, maar die 
vermoede bly dat by nie alles uitge
haal bet nie want daar moes nag 
energie genoeg oorbly vir die nag se 
rit met 'n trapfiets van 'n plaas
skool af Potcfi. toe. Dis egter te ver
gewe-'n heel menslike verskynsel. 

Van Niekerk het mooi beelagterspel 
gelewer. Die wyse waarop by aange
sluit het by die agterlyn en 'n mooi 
drie aangeteken het, dien vermeld te 
word. Chicken van Heerden bet oak 
'n mooi drie aangeteken. Maar die 
agterlyn moet ontbou: die bal moet 
by die vleuels kom so gou moontlik. 

Die 0-19 A bet Handelskool gewen 
32-3 en die 0-19 B bet sleg verloor 
teen P.O.K. Geluk en Sterkte! 

Pukkies ruk op;-nog onoorwonne
u ondersteuning gee die deurslag 

8 Mei teen Dorp op Park 4 uur. 
11 Mei teen Dominion Reefs op 

Klerksdorp. 
18 Mei teen Klerksdorp op Park. 
25 Mei teen Oostelikes (Pretoria) op 

Park. 

VARIA. 

Vraag: Is .,Die Wapad" net 'n redak
sieblad of mag studente oak maar 
bydraes lewer?- H. du P. 

maklik op 'n ander se papier. Ons 
nagse was: 

Dup: .,Bartjie!" 
Bartjie: .,Dupie ?" 
Dup: ,,Slaap lekker Bartjie." 
Bartjie: ,Slaap lekker Dupie." 
Dup : .,Dankies." 
Bartjie: ,Dankie." 
So breek die veelbewoe HEELDAG 

VRYDAG 3 MEl. Ons gee ons proef
Ieste en die algemene konklusie was 
Vrydag na die aandete, dat die P.U.K. 
die Iekkerste plek Noord van die 
Ewenaar is. 

H. DU P. 

Antw. op? van bladsy 1. 

Op 29ste Mei speel ons teen P.O.K. 
ts julie slaggereed Pukke? 
Ken julle die liedjies? 
Kom julle gereeld sangoefeningstoe? 
Gaan ons P.O.K. doodspeel en sing? 
Hoe voel julle harte. Pukkies!!! 
Maak elkeen 'n roset 'n pet en die 

29ste .•.. 
Gee vet en daarna 
Vee! pret. 

ATLETIEK. 

Elf atlete van ons kJub bet verlede 
Saterdag deelgeneem aan die vyfde 
jaarlikse byeenkoms van die S.A.B. te 
Bloemfontein. 

Slegs 'n paar van bulle bet daarin 
geslaag om punte in te same! t.w. 
Basie van Wyk met 'n eerste plek in 
gewigstoot en tweede in spiesgooi. 
Flip Human en Sakkie Joubert bet 
onderskeidelik in hoogspring en ver
spring elk 'n derde plek verower. 

Theron bet 'n spierverrel{king opge
doen anders sou sy kanse vir beide die 
100 jaarts en 220 jaarts uitstekend ge
wees bet. 

Hoewel die ander kerels minder ge
lukkig was, bet alma! tog hard pro
beer en bulle word gelukgewens met 
bulle :,ogings. 

C . J. DU TOIT. 

HOKIUE. 

Die eerste slag is reeds verlede 
Saterdag gelewer toe P.U.K. teen die 
Klooster moes kragte meet. Die Puk
kies bet bulle dan oak goed van bulle 
taak gekwyt sodat, toe die eind-fluitjie 
blaas, die telling op 4--0, in P.U.K. se 
guns, gestaan bet. 

Goed begonne is half gewonne, en 
ons hoop dat teen die end van die set
seen die beker heeltemal gewonne sal 
wees. 

Die volgende wedstryd vind e.k. Sa
terdag teen Dorp plaas, en ons wil 
hoop dat die dames dan weer dieselfde 
hoe gehalte spel wat bulle verlede 
Saterdag deurgaans gebandhaaf bet, 
sal !ewer. · En mag die ondersteumng 
van die kant van die studente heelwat 
verbeter op wat dit in die verlede was. 

G~BED VAN JOHANNA. 
(Johannr.., die maagd van Orleans, 

is deur die vyand gevang en in 'n 
vesting opgesluit. Sy bid om uit
redding). 

Hoar my o God, in allerhoogste nood! 
Ek dra my siel in vuur'ge smeekgebed 
Aan U op, wat in hemelhoogheid setel. 
Die draadjies van 'n spinrak kan u tog 
So sterk maak soos die kabels van 'n 

skip; 
Oak kan U almag ysterboeie maklik 
Verander in die fynste spinrakweefsel, 
Wanneer U wil val hierdie kettings af 
En hierdie toringmuur splyt oop.-U 

het 
Simson gered , wat blind was en in 

boeie, 
Wat bitter span van vyand moes ver

duur. 

W. J. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

l MARCEL EN W ATERGOLWJNG. 
PERMANENTE HAARGOLWJNG . 

BEKWAME BEHANDELING GEW AARBORG. 

Mansafdeling :-Verminderde Tarief vn Studente 
Weeksdae. 

Tel. 330. Kerkstraat 92. 
Potchefstroom. 

VRYDAG 10 l\IEI 1946. 

LUISTER HIERNA! 

Dit was in die ontgroening, die og
gend nadat die dr.ake die fietse skoon
gemaak bet, toe die volgende gesprek 
oor die foon tussen Thabajah en 
Heimat plaasgevind het. 

Ollie: Hullo! Is dit 'n draak wat 
daar praat? 

Stem: Ja, juffrou. 
Ollie: Nou kyk draak, my fiets is 

daar onderkant, en jy bring hom da
delik vir my. 

Stem: Maar juffrou, hoe sal ek weet 
watter een dit is? 

Ollie: Daar staan ,Gogga" op hom 
geverf. 

Stem: Maar juffrou, waar sal ek 
hom kry? 

Ollie: Maar draak, jy so~k i::ton. tot 
jy hom kry. Wat se geteepratery is 
dit? 

Stem: Goed juffrou, mMI wie is 
juffrou? 

Ollie: Ek is Mej. A. M. Kruger. 
Stem: Goed juffrou A. :r.r. Kruger. 
Ollie: En draak jy maak gou! Bin-

ne 5 minute moet jy bier wees. 
Stem: M-maar j-juffrou . . 

dadelik, el{ wil hom op die oomb.lik he. 
Ollie: Draak, ek se jy bring hom 

Ek is haastig, maak baie gou! Binne 
5 minute, boor jy! 

Rabbo: Goed Ollie, ek bring hom! 
Nag 'n probleem vir P.U.K. Sos

wetters ruk in groot getalle op na 
Durbanville (nabyl Stellenbosch. 
Waar sou dit prakties gedoen word
aan die Universiteit of in Distrik 
Ses? 

Dalk weet Veda en Azaniah?! 

Hy bet op U vertrou en in U kragtig, 
Die steunsels van sy tronk toe aange

gryp. 

Hy 't horr.. gebuig en die gebou 
vernietig. 

(Vry vertaal uit: Schilter-Die 
Jungfrau von Orleans, V-II). 

P. G. GEERTSEMA. 

KOM NA 

POTCHEFSTROOM 
HANDELAARS 

(Eiendoms) Beperk 

SIT DIE £ 01\1 IN WAARDE 

Die mees Bekende Afrikaanse 
Handelaars, die Beste en Altyd 

die Goedkoopste. 

DIREKTE~-----INVOERDERS 

Waarde van die Hoogste Ge
halte teen die Laagste Pryse! 

FOON 259 en 250 - KERKSTRAAT 

Landbou-implemente Foon 626. 

POTCHEFSTROOM 
MOTORHAWE 

Foon 41. Laat ure. Foon 301. 

BLACK EN KIE .. 
BEPERK. 

K.LERASIE VIR DIE 
HUISGESIN 

KLEURBAADJIES EN BROEKE, 
STEWELS EN SKOENE. 

SPORT- EN DRAAGHEl\lDE VAN 
ALLE SOORTE. 

Spesiale Benodighede v~r 

Studente en Skoliere. 

Eersteklas Behandeling- Hoogste 
Waarde-Bring ons 'n Besoek! 

Posbus 197. Foon 179. 
KERKSTRAAT 61, 

POTOHEFSTR00:\1. 


