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. . . . WANT ONS IS ALMAL CAL \liNISTE 

KOM ONS KWEEK DIE REGTE 
GESINDHEID 

BRING BYMEKAAR W AT BYMEKAAR BEHOORT 

As mens 'n post mortem hou van die geskiedenis van 
die stryd van mede-Calviniste in ons land, en die vrugte 
van die stryd wat reeds gepluk kan word in oenskou neem, 
dan het 'n antwoord op die vraag na die regte onderlinge 
gesindheid-al sou dit maar op 'n beskeie manier wees
uiters noodsaaklik geword. 

Dat die Calvinistiese Iewens- en 

wereldbeskouing in ons volkslewe so 

stadlgaan tot ontwaking begin kom 
is ongetwyfeld geen geheim meer nie. 
Uit die aard van die saak kan dit ook 
nie anders nie, want in wese is die 
Afrikanervolk Calvinisties. Die rede 
waarom daar op die oomblik gestry 
moet word vir die saak van die Cal
vlnisme, wortel in die feit dat ons 
volk by gebrek aan kennis en die 
regte Ieiding in die verlede met uit
heemse beskouinge georienteerd ge
raak het en uit blote onkunde daar
aan probeer vashou. 

Dit is egter 'n verblydende werklik
heid dat bewuste Calviniste betyds 
ult die slaap wakkergeskrik het, en 
dat daar nou met die grootste ywer 
gepoog word om ons volk weer Cal
vlnistiesbewus te maak-hetsy deur 

die geskrewe woord, die gesproke 

woord of deur die daad. Dat hierdie 
poging reeds baie veld gewen het sal 
deur niemand betwis word nie, maar 
die vraag kom maar telkens weer by 
mens op of die stryd effektief ge
noeg gevoer word? 

Op hierdie vraag is 'n mens geneig 
om ontkennend te antwoord, vera! 
wat die jongste verlede betref. Die 
neiging onder sommige Calviniste 
om onderling, en ook in bulle op
trede in die buitewereld, dwars te 
trek, het reeds veelal voorgekom, en 
juis dit is die sweer in die ganse 
Calvinistiese strewe waarop die vin
ger gele moet word. Dit sal nie help 
om hierdie swakplek trag te genees 
nie, die oorsaak daarvan moet opge

spoor en verwyder word, aileen dan 

is genesing moontlik. Met hierdie 
sweer waarvan melding gemaak is 
word bedoel die gees van ouver
draagsaamheid en wantroue wat 
daar onder sommige Calvintste be
staan. Hierdie gees het sy geboorte 
gevind in die afgelope politieke 
haarklowery met al sy bitterheid en 
onaangenaamhede. As gevolg hier-
van is die Afrikanerdom vandag in 
verskillende groepe verdt!el en na 
analogie daarvan ook die Calviniste. 
So het Jangsamerhand verwydering 
ontstaan en is halfhartige samewer- r' 
king of geen samewerking daardeur 
steeds meer en meer in die hand ge
werk. Dit het noodwendig meege
bring 'n verkeerde gesindheid onder· 
mede-Calviniste onderling en ook in 
hulle optrede na buite. As hierdie 

<Vervolg bls. 2, derde kolom). 
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BffiTHS. 

BABROOM-At the Sterkfon
tein Maternity Home, on June 
31st., to Mrs. Babroom (nee 
Danvin) and Dr. Babroom, a 
bonny daughter, to be called 
Linky Missing, and duly to be 
baptized at The Wapad 
l\lanor, Friday, August 20th, 
1947, The child is well-a 
real chip of the old bloke. 

Aile figure in hierdie roman 
is denkbeeldlg en h.et geen 
betrekking op bestaande per
sone nie. 

HUIIUIUitiUIIIIIUIIIIItltUliUUIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIUIItllllltl 

UlltllltiiiiiiiiiiUIUIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIUfiiiiiUIUIIIIUIIIIIUI., 



Bladsy 2. 

Uit Oud-Studente-pen .. 

PANSO VIND 

PUK.K.E! LAAT JULLE 
NOUGELD! 

Ceagte Redakteur, 

Dit was vir my verblydende nuus toe 
ek gehoor het van die pogings wat 
daar in die werk gestel is om meer 
eenheid in die studentegeledere te be
werkstellig. Toe daardie pogings ge
slaag het en P.A.N .S.O. in di !ewe ge
roep is, was ek verheug saam met die 
studente. 

Die studente is gewoonllk op die 
voorpunt van die tye, en omdat 

mens altyd in 'n studentegemeen
skap 'n beeld vind van wat in die 

bree volkslewe omgaan, is dit te be
grype dat die studente eerste sou 
wees om eenheid te vind. 

Baie geluk met julie poging; mag 
dit duursaam wees! Laat die wereld 
sien hoe die Calvinisme verskille oor
brug: Ons het soveel gemeenskaplik 
dat ons verskille nietig is! Dra ook 
daardie beginsel saam met julie uit 
in die wereld, en vernietig subietalle 

I 

stonale Afrikanerstudente wag. 

,WAPAD." 

WEERKLANK. 
Waarom is die dorp Potchef

stroom so min bcwus van die P.U.K. 
se bestaan in sy midde? Dit moet 
nie so wees nie en dit mag nie Ian- ~ 
ger so bly nle. Die studente moet 
bulleself meer laat geld in Potcbef
stroom wat tog 'n studentedorp is. 
"n Duisend P.U.Kaners is genoeg om 
die dorp op borings te neem. 

Dis nie genoeg dat daar eenmaal in 
'n jaar 'n Vreugdedag gehou word nie. 
Daar kan selfs nog meer van die dorp 
geeis word, maar dan moet daar ook 
meer gegee word. 

Die studente van die P .U.K. moet 
uitkom uit hulle isolasie in Potchef
stroom. Die gemeenskap het ook die 
leiers onder die studente nodig. As al 
die studente 'n Afrikanersaak hier ter 
plaatse ondersteun, wat kan dit nie 
beteken nie!! 

En wat van ander dinge wat u steun 
meer nodig het en verdien as die bio
skope? Daar is kultuurbyeenkomste 
en goeie Afrikaanse toneelopvoerings 
wat baie meer ondersteun moet word. 

P.U.Kaners, siedaar die volgende 
taak: I ewe julle eenheid uit na bui
te en laat julie en jul beginsel meer 
en meer l!'eld, eers bier waar juDe 

er is, dan op · die verskil
tte na buite. 

Groetend, 

JAPIE v.d. WALT. 

W. J. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

II MARCEL EN W ATERGOLWJNG. 
PERMANENTE HAARGOLWING. 

Helen Curtess Machineless Oil Perm. 
Jamal Machineless Cream Perm. 

BEKWAME BEHANDELING GEWAARBORG. 

Mansafdeling :-V erminderde Tarief vu Studente 
Weeksdae. 

Tel. 330. Kerkstraat 92. 
Potchefstroom. 
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WANT ONS IS ALMAL CALVINISTE 

(vervolg van bladsy 1) . 

gesindheid nie finaal uitgesuiwer kan 
word nie, dan het ons geen hoop dat 
die Calvinistiese strewe in hierdie land 
sy doe! sal bereik nie. Daarenteen, as 
ons saamstry met die regte gesindbeid, 
sal ons beslis ons doe! bereik. 

Dit maak nle saak aan watter poli
tieke organisasie ons behoort nie, so
lank ons net binne sodanige orgauisa· 
sie waaraan ons mag behoort ons Cal
vinistiese lewens- en wereldbeskouing, 
teen aile teenkanting in, uitlewe. Cal· 
vyn b.v. het in die Roomse Kerk gebly 
solank hervorming in die boesem van 
die kerk moontlik was, eers toe dit nie 
meer moontlik was nie, het hy wegge
breek. Dit geld ook vir ons alma! as 
Calviniste, immers ons glo tog dat die 
gesag van Gods Woord aile lewens
terreine moet omspan. 

As Calviniste moet ons dus saam
stry. Ons moet eenheid vind in ver
skll-nie verskil in eenbeid nie. 
Daarom is dit so uiters noodsaaklik 
dat mede-Calviniste mekaar by ver
nuwing moet vlnd en bulle kragte 
saamsnoer in belang van die ver
breiding van die Calvinistiese begin
sels op alle Iewensgebiede. Verder 
moet mede-Calviniste, wanneer daar 
enige verskil in beginselinsig of toe
passing mag ontstaan, mekaar be
jeen in die gees van verdraagsaam
beid en wedersydse vertroue. Alleen 
dan is ons gesindbeid as Calviniste, 
onderling en ook na buite, suiwer en 
kan ons stryd gesond en effektief 
wees. 

Hierdie gesindheid van wedersydse 
vertroue en verdraags~amheid in be
lang van die Calvinisme, moet ook die 
gees wees van ons as studente onder
mekaar aan hierdie inrigting waaraan 
ons studeer. Hierdeur sal ons me~ 

kaar begryp en waardeer, en sal ons, 
wanneer ons eenmaal voltyds in die 
roeping staan waarvoor ons hier be
kwaam word, mekaar bejeen met ag
ting terwyl ons moedig en met gekon
solideerde kragte saamstry en voor
stry in belang van die Calvinistiese 
lewens- en wereldbeskouing, maar 
boweal tot eer van God Drieeenig. 

Die Redaksie stel vandag aan u 
voor: die nuwe formaat en nuwe uit
voering van ,Die Wapad," en vertrou 
dat dit nog meer in die smaak sal val 
as die ou formaat. Enige opbouende 
kri'ltek bly welkom. Verder wil die 
Redaksie Mnr. Japie van der Walt, 
tans paedagoog aan die Gimnasium, te .. 
bedank vir sy stimulerende artikel, r 
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In die plek van wyle 1\'lev. Botha is 
Mev. wyle ds. W. J. de Klerk as 
huismoeder van die dames aangestel. 

Ons kan Mev. de Klerk hiermee ver
seker dat sy hartlik welkom is in ons 
midde. Ons wil verder die hoop uit
spreek dat sy met aangenaamheid 
haar taak sal verrig en dat haar 
dienste as moeder vir die dames lank 
en geseend sal wees. Nogmaals '1lart
lik welkom! 

• • • 
Aan Mnr. C. Hattinglt en 1\lej. B. 

Ligthelm 'n woord van hart1ike ge
lukwensing met bulle huwelik, wat in 
die afgelope vakansie plaasgevind bet. 

* * * 
Mnr. G. H. J. Kruger en Mej. L. van 

der Walt bet in die afgelope vakansie 
stil-stil verloofgeraak- hartlik geluk! 

Geluk aan Mnr. en Mev. l\'L J. 
Booyeris met die geboorte van 'n dog
ter, en aan Mnr. en Mev. G. P. 
Scheepers eweneens met die geboorte 
van 'n dogter- die ledetal van die 
Teo!. Skool neem vinning toe! •Ewen
eens hartlike gelukwense aan Mnr. en 
Mev. Groeneveld met die geboorte van 
'n dogter. 

* • • 

Waar broeder D. J. Jerling 'n ander 
beroep gekies bet en derhalwe nie 
meer onder ons opgemerk sal word 
nie, wens ons hom hiermee sterkte toe 
op sy nuwe loopbaan en by kan -¥er
seker wees va n ons voortdurende be
langstelling. 

• 
Aan aile nuwe staflede 'n woord van 

hartlike welkom in ons midde- veral 
aan l\Iej. C. de Klerk, een van ons 
oudstudente. Ondanks haar profes
sorale hoedanigbeid is nadere kennis
making van die kant van die studente 
seker nog moontlik! 

• • 
Aan l.Unr. G. B. S. Pasch ons hart

like dank vir die dienste wat by ge
lewer bet op die Korpsbestuur en op 
die studenteraa d. Sy plek is opgevul 
deur Mnr. S. L. Vorster-hartlik ge
luk! 

Ons innige simpatie en meegevoel 
aan Mnr. B. Spoelstra met die afster
we van 'n broertjie; aan Mnr. Wiist 
met die afsterwe van sy vader; en aan 

Mej. S. van der Westhuysen met die 
afsterwe van baar moeder ; aan Mejj. 
H. en l\'1. Yssel met die afsterwe van 
bulle. grootvader. Mag bulle die ver
~roosting van die H.G. in ryke mate 
ervaar. 

DIE ALABAMA
TOER. 

Baie ~pbringste, baie gasvry
heid en baie liefde. 

Die pas-afgelope Alabama-toer bet 
weer heelwat nagelaat om by wyse van 
nabetragting aan te herkou. Wat dit 
is, sal later vermeld word. Eers net 
dit: So 'n Alabama-toer is darem 
maar 'n lekker ding! 

Die gulhartigheid waarmee ons 
groepie reisende Pukke orals ont
vang is, was inderdaad aa.ngenaam. 
Dit laat mens oortuig voel dat die 
gasvryheid wat so tipies van die 
Boer is, nie uitgesterf het uie, maar 
lewe! 
Aangenaam was dit ook om elke 

aand te merk en te boor dat die pu
bliek die konsert nou werklik mooi en 
aangenaam en gaaf gevind bet. Dat 
die toer 'n sukses was, hoef nie bewys 
te word nie--Oie feit dat plus-minus 
£600 wins inge-oes is, is a! genoeg be
wys hiervoor. 

En nou van die herkoutjies: Die Ala
bamers bet regtig vir mekaar lief 
geword. Basie en Christien bet sam
mer daar en dan besluit om te ,case," 
en toe doen bulle dit. Liesbeth en 
Gert-nou ja, wat sal ons van bulle 
se?! Alma! sien tog wat gaan aan! 
En selfs ·sagie word 'n gereelde be
sQillJ.-er by Thaba 'n Koeloe; Alma is 
die trekpleister. Nog iets: Sander om 
voorspellings te waag: as daar darem 
nie 'n ding gaan gebeur tussen Attie 
en Enunie nie . . . . ! Maar dis nie 
a! lief des nie: Ons Alabamers het ook 
lief geword vir oom Faan en tant 
Susie, ons reisouers, en bulle-so hoop 
ons!- vir ons. In kort: Sommer al 
die Alabamers is lief vir mekaar! 

Langs hierdie weg ook word die dank 
van ondergetekende, wat as S.R.-ver
teenwoordiger die toer meegemaak 
bet, betuig. _pa~k teenoor die Alaba
mabestuur Vlr d1e onderneming wat 
bulle so suksesvol van stapel gestuur 
bet; dank teenoor die reisouers vir 
bulle simpatieke en aangename om
gang met die studente; dank teenoor 
elke niggie en neef van die geselskap. 
U was en is Alabamers en bo alles 
P.U.Kaners! Baie dankie! Lank !ewe 
die Alabama!! W. VENTER. 

Eerste student: ,'n Mens kan kaar
tjies by die kantoor te koop kry." 

Tweede student: ,Bedoel jy kaartjies 
om met die bus te ry?" 

Phlippie Homan: ,Nee, om die bou
fonds te sterk." 

TWEE 
TENTOONSTELLINGS. 

'n Ruk gelede was ek op die groot 
Paasskou in Johannesburg. 'n Kos
mopolitiese menigte, waar 'n Afrika
ner maar verlore voel: 'n vreemdeling 
in die land wat sy vaders met bloed 
gekoop het. ·uitlandse stemme af
gewissel deur uitlandse musiek (~s 'n 
mens die jazz-gemors musiek kan 
noem) bier allerlei oorbodige dinge 
oor sleg verstaanbare luidsprekers. 
Nerens 'n woord Afrikaans, behalwe 
so nou en dan uit die mond van 'n 
Afrikaanse besoeker. Selfs by die 
landbou-afdeling is dit nie anders nie. 
85% van die boere is Afrikaners, maar 
ook bier geen woord Afrikaans nie Die 
hele landboutentoonstelling ase~ die 
gees van ,biesenies" en nie van boer
dery nie. 'n Cockney wat dalk oor
t~ig is dat kaas aan borne groei, prys 
d1e . een of ander melkmasjien; en 'n 
Afnkanerbul vererg hom sigbaar oor 
die haalmeuse wat by hom verbystap. 

'n Maand later sien ek 'n prentjie 
in 'n tydskrif: 'n groat landbouten
toonstelling in Buenos Aires. Dieself
de soort geboue en stalle, maar daar
bo 'n ontsaglike banier : ,cultivar el 
suelo es servir a Ia patria." Die grond 
bewerk is die vaderland dien ... 

Ek mag nie begeer wat van my 
naa~te is nie, maar nogtans begeer 
ek 1ets wat Suid-Afrika blykbaar 
kortkom .. . 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

(Eienares: Mev. C. M. INGRAM> 

II 
INGEYOERDE 

en 
K.OLONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITUALIEE 

I 
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Besoek die Studente-

en Eg-Afrikaanse Kafee 
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* Bediening na u Bevrediging 

MILLER EN KIE., 
BEPEBK. 

VIR WAARDE. 

BESOEK ONS 

V erskillende Afdelings. 

I\IATEBIALE, 

GOBDYNSTOWWE, 

KLEBASIE EN, 

SKOENE 

VIR VOLWASSENES EN KINDERS 

en Bespaar _Geld 

Posbus '75. Foon 19'7. 
KERKSTRAAT 119, 
POTCHEFSTBOOM. 

,EENDRACH MAAKT 
MACHT" 

was die leuse van die ou 

SUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK. 

En net deur eendrag, deur saamstaan, 

kan ons onsself 'n groter aandeel In 

die besigheidslewe verseker. 

Afrikaner, jou pennle Is &'eld w~rd! 

I 

I 

I 
t 
I 

I 

KLEIN GESINNE 
LEWENSSTANDAARD HANG AF Y AN 

BEVOLKINGSGROEI. 

d J . " eur , ao1e, , 

Kennis is rna~. Maar 'n bietjie kennis is net so P'e
vaarlik soos vuurhoutjies in die hand van 'n kind. On min 
P'ebiede van menslike kennis is dit so waar soos oo die 
P'ebied van die ekonomie. Di~ P'eskiedenis is vol van voor

beelde van ekonomiese teorie wat hopeloos tekort geskiet 
I 
1 

het, maar wat nol!tans reP'erin!!s en volke die sooor laat 
omdat die ekonomiese wetenskan 1 bvster raak het-soms 

I 
I 

I 
I 

self noP' nie ver P'enoeP' o-evorder was nie, en soms omdat . 
onino-eliP'tes daarmee ideoloP'iese amok o-emaak het. Tot 
hierdie laaste kateE!orie behoort die o-eloof dat deur klein 
gesinne die lewenstandaard verhoog kan word-en dit is 
een van die mees gevaarlikes van die baie kwasi-wetenskao
like illusies van ons eeu. Dit bedreig die substansie van 

die volk, dit saboteer sy ekonomiese vooruitgang, en dit 
verlam sy groeikrag soos 'n ontydige ryp in 'n vrugteboord. 

Die teorie is, dat wanner die bevol
king op 'n betreklik lae peil gehou 
word die bestaansmiddele onder min-
der mense verdeel hoef te word, en 
elkeen dus meer ontvang as anders. 
Sy aanhangers gaan dus uit van die 
gedagte dat daar 'n vaste .,fonds" van 
bestaansmiddele is. Hierdie redenasie 
is verwant aan die oortuiging van 
sommige werkers dat daar 'n vaste hoe
veelheid werk bestaan, en dat 'n mens 
dus maar stadig moet werk, sodat die 

1 hoeveelheid werk onder meer persone 

nie verhinder dat daar nog baie mense 
is, vera! geskoolde werkers wat deur 
harde arbeid en opofferende stryd 'n 
goeie lewenstandaard bereik het, wat 
rotsvas aan hierdie teorie glo. Dit be
hoort tot die geestelike agtergrond van 
dievakbondbeweging in Europa, en 
het later hiernatoe oorgewaai: 'n 
vreemde plant in die Suid-Afrikaanse 
grond-in Europa histories verklaar
baar, maar in Suid-Afrika wild woeke
rend tussen die rye kultuurplante wat 
deur hom van hulle grondvog beroof 

I ;~~~~~ ::: ::::~. ~::ir i::::a~: :~; 
1 soiets soos 'n vaste hoeveelheid be-

l 
staansmiddele nie ; en dit is ook onjuis 
dat elkeen 'n kleiner dee! kry wan
neer die bevolking groter is, want ons 

1 moderne gei:ndustrialiseerde Westerse 
ekonomie is gladnie met die statiese 
struktuur van Indie of China verge
lykbaar nie. 

Die hele teorie is 'n baie :flou aftrek
sel van bewerings met Malthus meer 
as honderd jaar gelede gemaak het
toe die ekonomie nog in sy kinder
skoene gestaan het-en hierdie is ook 
die naaste wat dit nog ooit by die 
wetenskap gekom het. Dit het egter 

word. 

OM TE VERBRUIK OF NIE TE 
VERBRUIK NIE-DIT IS DIE 

KWESSIE! 

Laat ons uitgaan van 'n toestand 
waarby daar nie volle 1ensneming 
is nie, m.a.w. waar 'n mate· van werk
loosheid bestaan wat nie aan tydellke 
oorsake soos seisoene en werkverande
ring toegeskryf kan word nle. Se 
nou die inkome van die mense wat wei 
werk het, styg-deur groter doeltref
he~d van die arbeid, deur loonverbete
rings, of deur ander oorsake. Die 
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SKEP ARMOEDE. 
verbruik sal da n toeneem, en daar
mee ook die vraag. Hierdeur styg 
weer die produksie en dus ook die 
peil van indiensneming. 

Maar dis 'n onveranderlike sielkun
dige wet, dat as 'n mens meer ver
dien, die verbruik ook sal toeneem, 
maar nie in dieselfde verhouding as 
die inkome nie. As my salaris £20 is, 
sal ek se £18 verbruik en £2 spaar. 
Maar as ek dan skielik £40 verdien, 
sal ek nie 36 uitgee en £4 spaar nie, 
maar se £30 uitgee en £10 spaar. 

M.a.w. hoe groter die inkome van die 
mense, en hoe hoer die peil van in
diensneming, hoe kleiner word die ge
deelte van die inkome wat verbruik 
word, en. hoe meer word gespaar. Hier
die toenemende pe;sentasie moet dus 
bele word, ander kan die hoer peil 
van indiensneming nie gehandhaaf 
word nie. 

Die vraag is dan net of betalende 
beleggings gevind kan word. Die nei
ging om te verbruik (in % van die 
inkome uitgedruk) daal immers. Ge
lyktydig daal die s .g . grensdoeltref
fendheid van kapitaal, d.w.s. die mees 
winsgewendp. beleggings word eerste 
uitgesoek en die beleggingsmoontlik
hede wat oorbly, word steeds minder 
winsgewend. 

Wanneer dus die peil van indiens
neming styg, saam met die algemene 
inkome, sal die nuwe werkers nie al
ma! nodig wees om die nuwe vraag 
na verbruiksgoedere te bevredig nie. 
Die peil van indiensneming kan dus 
op die duur net in verhouding tot die 
beleggings styg, tensy daar 'n veran
dering kom in die neiging om te ver
bruik. 

die grensdoeltreffendheid van ka~itaal. 
Die rentekoers bepaal die mate waar
in en die voorwaardes waarop fonds.e 
te leen aangebled sal word, en die 
grensdoeltreffendheid van kapitaal ('n 
term van Keynes) bepaal die mate 
waarin en die voorwaardes waarop 
geld te leen ~evra sal word. 

Hierdie grensdoeltreffendheid van 
kapitaal is die netto wins wat van 'n 
sekere belegging verwag word. Dit 
word uitgedruk in terme van die ver
wagte bruto wins en van die teen
woordige, bestaande aanbiedingsprys 
van die betrokke kapitaalgoedere 
(soos · byv. fabrieksuitrusting). Dit 
hang dus af van die winste wat ver
wag word van geld wat bele word in 
'n nou, vandag, geproduseerde kapi- I 

taalgoed, en nie van die resultate wat 
'n belegging opgelewer het nadat die 
lewe van die kapitaalgoed reeds verby 
is nie. 

Die betekenis van hierdie begrip le 
daarin, dat wanneer die rentekoers 
hoer is as die grensdoeltreffendheid 
van kapitaal, die vraagprys vir bepaal
de kapita alsgoedere laer sal wees as 
die aanbiedingsprys, en daar 'n neiging 
sal ontstaan vir die produksie om 
hom aan te pas by 'n laer peil van 
indiensneming-en andersom. 

Indien die beleggings uitbrei, sal 
die grensdoeltreffendheid van die ka
pitaal verminder, omdat die verwagte 
wins sal daal en die aanbiedingsprys 
vir kapitaalgoedere in die meeste ge
valle sal styg. 'n Mens kan aanneem 
dat die belegging sal voortgaan totdat 
'n punt bereik is waar die rentekoers 
en die grensdoeltreffendheid van ka
pitaal dieselfde geword het. 

Op hierdie manier word dan 'n toe
stand bereik waarby-die verbruiks
neiging as gegewe aannemend- die be
leggin~s en daarmee die peil van in
diensneming 'n ewewig bereik het. 

Bladsy 5. 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat SO, teenoor die Geref. Kerk, 

POTCHEFSTROOM. 

RYWIELE: 
r RALEIGH, MOTOR-

ARGYLE, RYWIELE: 
SUN, 

HERCULES, VELOCETTE 

PHILLIPS, MATCHLESS 

UNITY. • 
J. HEIDEMA 

ELKE DAG V ARS. 

TURKSTRA'S 
BAKKERY 

BROOD 

en aile 

KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vh 

BRUIDSK.OEKE 

FOON 282. FOON 282 

KERKSTRAAT 37, 
POTCHEFSTROOl\L 

Die nuwe pell van lndlensnemlng 
wat deur die groter lnkome ont
staan-of wat, omgekeerd, die gro
ter lnkome In die lewe roep-sal ai
leen wlnsgewend blyk en gehand
haaf kan word lndien daar 'n toe
Deming In belegglngs kom wat 
minstens ewe groot is as die bedrag 
waarmee die verbruik, In sy ver
houdlng tot die lnkome, by die sty
glng van die lnkome (lewenstan
daard) agtergebly bet. 

Hierdie ewewigspeil van indiens
neming kan nie boer wees as voUe 
indiensneming nie. Maar daar is 
geen rede om aan te neem dat bier
die pel~ gelyk sal wees aan volle 
indiensneming nie. 

I 'N ADVERTENSIE 

VBAAG VAN AANBOD VAN 

KAPITAAL BEPAAL DIE 

INDIENSNE.MING. 

Die twee faktore, wat saam die 
mate waarin daar nuwe beleggings sal 
plaasvind, bepaal, is die rentekoers en 

In 'n ryk land, waar die lewens
standaard van bulle wat wei werk het, 
boer is en die nie-verbruikte deel van 
die inkome groter is as in 'n arm 
land, sal die ewewigspeil van indiens
neming baie vroeer bereik word, lank 
voor 'n toestand van voile indiensne
ming kan intree. Solank die neiging 

(vervolg bladsy 6) . 

IN DIE BEKENDE EN 

VEELGELESE BLAD 

,DIE WAPAD" 
SAL U OMSETSYF'ERS 

OPSTOOT 
• * * 

Dis die Brandstof 
van U Besigheid! 



Bladsy 6. 

(vervolg van bladsy 5). 

om te verbruik as gegewe beskou 
word, kan 'n mens se: hoe ryker 'n 
land, hoe groter die gevaar vir werk
loosheid en armoede temidde van die
rykdom. 'n Arm land sal gerreig 
wees om die grootste dee! van 
sy produksie te verbruik, sodat 
'n beskeie mate van belegging 
voldoende sal wees om voile in
diensneming te verseker, terwyl 'n 
ryk land by 'n gegewe verbruiksnei
ging 'n onmoontlike aantal geleent
hede vir belegging sal moet vind, as 
die spaarneiging van sy ryk burgers 
in ooreenstemming gebring moet word 
met die indiensneming van al sy arm 
burgers. Die gevaar is dat na 
abnormale tye, soos oorloe, die pro
duksie ingekrimp moet word totdat 
die land so arm geword het dat die 
oorskot bo die verbruik genoeg ver
minder het om ooreen te kom met 
die beskeie spaar- en beleggingsnei
gings. 

Die groot probleem van 'n betrek
like ryk land is om vraag en aan
bod van kapitaal met mekaar te 
versoen. Die beskikbare kapitaal 
hoop op, maar die vraag is klein, 
omdat die geleenthede vir verdere 
belegging by die bestaande verbruik 
minder aanloklik is-tensy die ren
tekoers daal. 
Teoreties kan die rentekoers ver

laag word, en daarmee die beleggings 
en die indiensnmeing aangemoedig 
word. Maar daar word spoedig 'n 
minimum bereik. As die rente nog 
laer as dit daal, gee die mense een-

O.K BAZAAR 
(1929) BEPERK 

60 Departemente onder een Dak. 

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

O.K. BAZAAR 
POTOHEFSTROOM 

Elke Dag 'n Uitverkopln~rsdag. 

,WAPAD." 

Baie kinders is nie alleen die 
ARl\1 man se rykdom nie; ook 
nie net die waardevolste oes wat 
die volk kan insamel om sy 
voortbestaan te verseker nie
dis ook ·die fondament van eko
nomiese voorniagang. Klein 
gesinne beteken nie net verraad 
aan die volk nie, nie net 'n 
handJa.nger-diens aan sy teen
woordige en toekomstige vyande 
nie-dit b~roof ook die worden
de geslag van sy brood en hotter. 
Dis nie net 'n vergryp teen die 
Skepper nie, maar dit maak die 
onskuldige nageslag tot 'n ban
krot erfgenaam van vandag se 
kortsigtige onverantwoordelik
heid. Dit word daarom tyd dat 
die skim van ou Malthus verja 
word, teruggestuur na die mis, 
rook en newels van die land van 
sy herkoms. 

voudig die voorkeur daaraan om die 
geld in kontant of op die bank te hou. 
Soos Bagehot dit uitgedruk het : "John 
Bull can stand many things, but he 
cannot stand two per cent." En wan
neer die rentekoers nie meer kan daal 
nie, kan die belegging nie meer styg 
nie. 

Dit is nog moontlik om die ver
bruiksneiging te laat styg deur die in
komes met behulp van belastingmaat-
reels meer gelyk te verdeel, sodat die 
persentasie van die inkome wat ver
bruik word, groei-'n geliefde ge
dagte van Keynes- maar daarmee kan 
die ineenstorting slegs uitgestel word. 
Dit is in hierdie stadium wat Iande 
soos Swede en Austra!H! bulle bevind, 
wat tydelike verligting gevind het 
deur 'n meer gelyke verdeling van die 
inkome; waardeur die indiensneming 
as gevolg van 'n verhoogde ver
bruiksverhouding nog 'n ruk op 'n 
hoer peil gehandhaaf kon word. En 
ook hierdie middel kan net in 'n be
perkte mate aangewend word, want as 
die belastings te kwaai is. word die 
inisiatief ontmoedig en die beleggings 
daardeur weer vanuit 'n nuwe rigting 
bedreig. Uiteindeiik' kom dan die in
eenstorting van die ou peil- van in
diensneming. 

(SLOT IN VO;LGENDE .. WAPAD" > 

(vervolg van derde kolom) . 
6 September Intervarsity teen U.P. 
hou. Met die oog hierop is dit dus 
uiters noodsaaklik dat sowel die span
oefe;ninge as die sangoefeninge gereeld 
bygewoon word. Ons moet goed kan 
speel, maar ook goed kan sing en 
hiervoor is gereelde en getroue oefe
ing uiters noodsaaklik. 

Vrydag 15 Augustus 1.94'1. 

SPORT. 
Die einde van die winter sportaei

soen begin al so stadigaan nader te 
kruip, en ons bevind -ons reeds in die 
eindrondes van die verskillende klub
wedstryde. 

Oor die algemeen het die klobs 
vanjaar taamlik goed gepresteer. Die 
kanse van die eerste span voetbal 
t.o.v. die verowering van die Blane
en Neserbekers respektiewelik, was 
tot verlede Saterdag nog baie. goecL 
Ongelukkig moes bulle die knie buig 
teen Blyvoor met 'n telling van ses 
punte teen drie. Nietemin het die 
P.U.Kaners mooi en bard gespeel 
totdat die eindfluitjie geblaas bet. 
Die kanse van die tweede span om 

die Tod Suttie-beker te verower, staan 
nie te sleg nie. Nog slegs twee wed
stryde hierdie kwartaal is gespeel en 
in beide gevalle het die tweed span 'n 
besliste oorwinning bebaal. Sterkte in 

' die laaste rondtes. 
Die bokkie vaar ook goed. Dit kan 

byna met sekerheid gese word dat die 
A-span vanjaar weereens die wennel'S 
van die liga sal wees. 'n Woord van 
sterkte ook aan bulle. 

Die Korfbalklub doen ook hulle bes. 
Afgesien van die feit dat die eerste 
span slegs met een punt teen Nor
maal uitgeval het vir die Unie-skild, 
staan bulle kanse egter nog redelik 
goed om 'n beker te verower. Ons -
bou bulle dop en ons weet dat bulle 
ons verwagting nie sal teleurstel nie. 

Hartlik geluk aan die Jukskeildub 
met bulle reeks oorwinnings vir bier
die jaar. Die verowering van die 
Kopersbond-trofee is 'n genoegsame 
bewys om aan te toon waartoe hierdie 
klub instaat is- die beste beoefening 
van die boere sportsoorte kan nie uit 
die P .U.Kaners se hande geneem word 
nie-dit het in die afgelope twee jaar 
selfs vir Oom Caspaas duidelik ge
word. 

Afgesien van die oorwinnings w&.t 
deur die verskillende sportklubs be-· 
haal is en ongeag die neerlae wat 
bulle moes ervaar gedurende die 
loop van die jaar, is daar vee! om 
oor trots te voel. Die P.U.Kaners 
het deurgaans 'n sportmansgees ge
openbaar. Bulle bet elndolt mool 
en hard gespeel en nooit moed ver
loor nie. As hierdie gesindheld be
hone bly dan is die beoefening van 
die verskillende sportsoorte mooi en 
aangenaam. 
'n Woord van dank ook aan die 

verskillende breiers(sters) vir hulle 
getroue afrigting en Ieiding. 

Na aile waarskynlikheid sal ons op 
(vervolg onderaan vorige kolom) . 



Vtydag ·15 Augustus 1947. ,.WAPAD.'' • . B~adsy 7. 
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Oor Esels en 
Snaakse Esels. 

EN 'N SNAAKSE STORIE

GAGA GA! 

Die onderwysers was moeg-die on
derwyseresse was netso moeg. My 
familie was moedeloos. My maats 
was stout en ek was ietwat onnosel
ek bedoel nou figuurlik- onnosel, se 
ek, omdat ek nie eerder aan die plan 
gedink het nie. Omdat so baie mense 
in my onmiddellike nabyheid so bale 
makeer het, en van weerskante ge
dreig is, ek meen tussen my familie en 
die opvoedkundiges, om my uit te 
trap en op allerhande maniere, vuil of 
goed, te maak leer om Standerd Ill 
deur te kom, was my nagte vol nag
marries en my dae vol mense met 
moord in hul oe en ek was bevrees vi r 
die ergste. 

En toe eendag lees ek 'n boekie met 
die naam van Diek Wassiengton. My 
begrip van Engels was maar bra swak, 
dog die seimste Diek het weggeloop 
omdat sy omstandighede nes myne 
was, en toe erwe hy die hele Londen 
en 'n kat op die kpop toe. Met Londen 
wou ek niks te doen he nie, (ek is 
anti-Londen gebore ) maar 'n plaas 
sou welkom wees. Net een pad was 
nou my pad, en dit was die wegloop
pad. 

So het dit dan gekom dat een more, 
toe my ouers van verligting sug da t 
ek in die skool en nie in die spens is 
nie, en my onderwysers beter voel om
dat ek by die huis is en nie in die 
skool nie, ek . . . . wag, die sin raak 
nou te lank- laat ek weer begin. So 
bet dit dart gekom dat een more, ek in 
die wapad was, vingeralleen met 'n 
broek en hempie, en die toekoms van 
die wereld voor my. 

By die eerste plaas aangeland, tref 
ek 'n lywige tannie by die hoenderhok 
aan. 

,.Moore!" s~ ek. 
,Moore, ou seunie en wat loop jy so 

alleen rond ?" 
,Ek soek die oom tannie!" 
, Daar-doerrrrr- in die mielieland. 

ou kinta." 
Mielieland-toe is ek dus. 
"Moore oom! '' 
.,Moore, knapie. Vanwaar en waar

heen Gehasie?" 
, Ek soek weik oom !" 

.,Hm-m-m!. •: p. Bietjie lig in die 

Studente ... 
broek, ja, 'n bietjie lig se ek. 
H-m-m-m! Maar wag laat ons sien. 
Kyk ou seunie, daar-doerrrrr in die 
vlei wei my span esels. Gaan pas 
hulle 01> en as die son sy kop weg
trek dan bring jy hul kraal-toe." 

, Reg oom! ", en weg was ek-esels 
toe. 

Daardie aand was my blus uit. Aan 
die tafel wou (ten minste ek kon nie) 
ek nie eet nie. 

.,Ou seunie- hoe lyk dit vir my die 
eseltjies het jou gedaan gemaak van
dag, he?" 

, Nee wat oom-dis niks. Maar sien 
oom, die groot esels is niks, hulle han
teer ek maklik, oom. Maar daardie 
klein eseltjie, oom, hy wou geen oom
blik wei nie oom, hy wil net weghol 
oom .... " 

,.Maar ou seun, daar is g 'n vulletjie 
by die esels nie." 

Nou moet 'n man nie vir 'n moee 
mens se daar is g'n klein eseltjie nie. 
Ek was daar en dan boos. 

,.Nou kom kyk self oom, hy is in die 
kraal! " 

Weg is ons toe na die kraal. Nuus
kier1g loer die oom oor die muur. 

, Maar ek sien dan niks nie." 
Ek loer ook oor die muur en, , Daar 

is hy in die hoekie oom, daar agter 
oom! " 

Toe begin die oom Jag, en lag, en 
lag dat die trane so rol. Ek voel of 
ek hom kan moor. Dis g 'n saak om 
oor te lag nie. As ek groot genoeg 
wa s sou ek hom sekerlik bygedam 
het en .... 

, H a -ga-ga, d is da n 'n, ha-ga-ga, dis 
dan 'n kolhaas ou seun, 'n kol
haas .. . .. ! " 

PIET DIE SWAGER. 

Hierdie ruimte was gereserveer 
vir mnr. Pandit Nehroe om die 
verskil te verduidelik tussen 'n 
Koelle en 'n esel. 

~laar by kon nie. 

Toe woo die Redaksle bier die 
verskil beduie tussen 'n esel en 'n 
Afrikaner wat by 'n Koelie koop. 

Maar by kon ook nie. 

Stilswye is die volmaakte teken van 
vreugde. 'n Mens is nie baie gelukkig 
as hy kan se hoe gelukkig hy is nie. 

- S . 

'n Tyd gelede is daar twee briDe on
der 'n bankie agter die hoofgebou op
getel, aan die eienaars (en ek dink ons 
weet wie dit is) wil ons maar net se 
dat dit nie nodig is om nuwes aan te 
koop nie, die brille is nie verlore nie 
-dit kan by die kantoor afgehaal 
word. 

• • • 
Twee katte ontmoet mekaar by die 

ingang van die P.U.K. gronde. 
Eerste kat: , Waar gaan jy heen?" 
Tweede kat : ,.Ek gaan sleep.'' 
Eerste kat: .,Waar?" 
Tweede kat : ,By Spelonke natuurlik!" 

• • • • 
Vandat Nic. v.d. Linde sy snor af

geskeer het vertoon die van die jonge 
vriend Betz aansienlik gr.oter. 

• • • • 
As daar studente is wat moeilik

hede ondervind om wedersyds maat
jies op die P .U.K. I raak te loop-en 
ons weet van bale; dan sou dit miskien 
verstandig wees om by die Alabama 
aan te sluit-{)p so 'n toer raak 'n 
mens glo maklik geholpe. Hier geld 
ook egter die spreuk: die een se dood 
is die ander se brood, onverbiddelik! 

WIE STEM SAAM? 

Alle wreedheid spruit uit swakheid 
voort.-S. 

••• 
Om gelukig in hierdie wereld te 

wees moet 'n mens alles vir ander 
doen, niks van bulle verwag nie en 
die oe sluit vir wat hulle nie vir ons 
doen nie.- D.B. . . . 

'n Sinikus is 'n man wat nooit ··n 
goeie eiensltap by 'n ander man raak
sien nie, en nooit daarin faa! om 'n 
slegte een raak te sien nie.-B. 

• • • 
In iemand se woorde kan 'n mens 

die pols van sy karakter voel klop.
D.O. . . . 

Die wereld sien nooit jou stryd nie, 
maar net die oorwinning of die neder
Jaag. Daar is dus rede genoeg om 
trots te wees op menige nederlaag en 
skaam te wees oor menige oorwinning. 
- B .O. 

• •• 
'n Vrou het 'n keuse. Met 'n man 

van wie vroue hou, is sy nooit heelte
mal gerus nie- maar met 'n man van 
wie vroue nie hou nie, sal sy nooit ge
lukkig wees nie.-A.F. 

• 
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Foon 138 POTCHEFSTROOM Kerkstraat 64 

ROOK U? 
OOR 
SKOORSTEENMENSE, 
EN MENSLll(E 
SKOORSTENE. 

Wat u antwoord ook a! mag wees 
is nou nie ter sprake nie ; maar die 
vraag is of u weet watter effek dit op 
'n mens het, en derhalwe wil ons net 
'n' paar feite noem. 

'n Bekende versk:ynsel by baie 
rokers Is dat 'n mate van ylhoof
dlgbeld ondervlnd word wanneer 
bulle In die oggend hul eerste slga.
ret rook, veral voor ontbyt en as die 
eerste paar trekke diep lngeasem 
word. Dit word verklaar deurdat 
rook meebrlng dat die are na die 
kop, saamtrek en gevolgllk die 
bloed toevoer vertraag, m.a.. w. dit 
werk nadelig In op dle bloedsomloop
stelseL 

ratuur van die vel gedaal, bloeddruk 
verhoog en die persentasie suiker in 
die bloed het toegeneem. 

Verder kan vermeld word dat statis
tiese studies van die moontlikhede van 
hartkwale by rokers, invergelyking met 
nie-rokers, gedoen is. Sowat 800 ra-
kers en nie-rokers is met behulp van 
die elektro-kardiograaf-'n gevoelige 
instrument wat die eerste tekens van 
kroon-hartaandoening aandui-getoets. 
Afwykings is anderha lf keer meer by 
rokers as by nie-rokers gevind. Nie 

STUDENTE 

II 
ondersteun die 

SEN RAAL 

een van die persona wat ondersoek is 
het enige teken van hartkwaal ge
toon nie, want die toestand waar dit 
bestaan het, het nog nie ver genoeg 
ontwikkel om pyn of ongesteldheid te 
veroorsaak nie. Met hierdle getulenis 
is dit redelik om aan te neem dat 
rook wei die kroon-sirkulasie In die 
hart skadelik affekteer. 

'n Interessante demonstrasie ill 
moontlik met behulp van 'n bale sterk 
mikroskoop deur mlddel waarvan die 
lndividuele bloedselle deur die haar
buisies van die vel geslen kan word. 
Sodra 'n roker die rook lntrek, beweeg 
die bloedselle stadiger. 

Indien bogenoemde feite nog ni.. 
oortuigend genoeg is van die skade
like uitwerking van rook nie, kan u 
gerus die eenvoudige eksperiment uit
voer. Plaas 'n termometer op die vel 
net onderkant die nael van die groot 
toon en meet die temperatuur ge
reeld vir 'n half-uur. Rook nou 'n 
sigaret op die normale wyse en u sal 
uitvind voordat die sigaret halfpad 
gerook is, sal die temperatuur begin 
daal en kan in sommige gevalle so
vee! as 7 grade daal terwyl by mense 
wat aan siektes lei wat iets met die 
are te doen het, kan dit tot 12-16 
grade daal. Nadat u klaar gerook het 
sal die temperatuur egter spoedig 
weer normaal word. 

Die vraag is nou of dit nog wensllk 
is om te rook? wei dit sal ek aan u 
self oorlaat om te beantwoord. 

[Rokers verdedig jul rookgewoonte, 
en bewys dat julie nie ylhoofdig en 
sieklik is nie.- Red:] 

Is u ook onder indruk dat dit u 
help ontspan en senuweeagtigheid 
voorkom? Niks is egter verder van 
die waarheid af nie, want rook stimu
leer net. As bewys vir laasgenoemde 
stelling kan die volgende genoem 
word. 'n Paar jaar gelede is proef
nemings uitgevoer warbya adenalien:
'n baie sterk stimulerende middel
by 'n mens ingespit is. Die uitwer
king is vergelyk met die van die rook 
van twee sigarette, en dit is gevind dat 
bulle verbasend eners is. Die polsslag 
het in beide gevalle versnel, die tempe-

HAARKAPPERS 

LANGS DIE RENDEZVOUS KAFEE. 

Gedruk deur Die Westellke Stem, Potchefstroom en uitgegee deur die P.U.K.-studente Vert. Raad . 
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