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KEER DIE INV ASIE! 
'N OPROEP. 

Daar is bale wat komleklik is In al die bohaal oor die kopbeen 
van Sterkfonteln-of In dis reis van die drie wyse manne uit die 
Weste, wat glo In Californie skeepgegaan het om in die Transvaalse 
aarde te kom krap. Daar Is ook baie wat gevaarlik is in die pogings 
om die \vysters van die horlosie terug te draai en 'n Chris~llke volk 
weer na die duisternis van 'n heidense mitologie te wU lei. 

1\faar om die voile implikasies te besef 'van wat aan die gang is, 
moet ons die evolusieleer ook in sy maatskapllke, polltleke en ekono
nomiese perspektief sien. Hierdie internasionale kultuurverskynsel het 
'n nasionale oorsprong en grondslag: 1lis die biololiese projeksie van die 
Engelse denke. Darwin, Hobbes, Adam Smith (en selfs Wesley) be
hoort bymekaar. Hierin le die - bron en die krag van die vooroordeel 

(die a-priori) waaruit die evolusionisme gevoed word. Omdat die evolu
sie}.eer die biologiese aspek van die Engelse lewensbeskouing Is, word 
dlt gedra deur 'n mate van innerllke oortuiglng wat vir goon rede vat
baar is nie. 

'n Noodsaakllke wapen In die verdediglng van die Afrikaanse 
volkseie teen hierdie kultuur-invasie, Is daarom die harmoniese uit
bouing van die Afrikaanse kuituur; nie as 'n Afrikaanse vertaling 
van 'n oorsese kultuur nie, maar volgens die rlglyne van die Afrikaanse 
Christellke Iewensbeskouing. Ons hoef ons nie in steriele afsonderlng te 

begewe nie, maar die beheersing van die eie denke is tog 'n absolute 
voorwaarde vir die vrugbare aanwending van die dinkprodukte van 
ander. 

Ons vra aile Afrikaanse studente en wetenskapllkes om ons te 
help om orals die lnvasie van skadellke vreemde kultuurprodukte soos 
die evolusieleer te keer, deur mede-Afrlkanrs oor bulle onjuistheid in 
te llg; en bowenai om aile aspekte van ons Afrlkaanse kultuur--d'je 
ekonomie en die staatkunde ingesluit-volgens die koers van die eie 
Afrikaanse denke te help uitbou. Dan sal ons die kuituurstryd-ons 
Derde Vryheidsoorlog-sekerllk wen. 

Ons wU die hoop uitspreek dat elkeen aan wie hierdie uitgawe van 
,.Die Wapad" ter hand gestel word, die artlkel van Prof. Stoker deegllk 
sal bestudeer, sodat die waarheld teenoor die evolusiedwallng vir almal 
duidellk kan wees. DIE REDAKSIE. 

W. J. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

l f MARCEL EN W ATERGOLWING. 
! PERMANENTE HAARGOLWING. 

Helen Curtess Machineless Oil Perm. 
Jamal Machineless Cream Perm. 

BEKWAME BEHANDELINO OEWAARBORO. 

Mansafdeling :-V erminderde Tarief vir Studente 
Weeksdae. 

Tel. 330. Kerkstraat 92. 
Potchefstroom. 

BELANGRIK!! 

JAARVERSLAE. 

Jaarverslae moet asb. ingehandig 
word voor die volgende datums: 

I. ONDERBESTUR•E (by die voor
sitters van die betrokke hoofbe
sture) :Vrydag 5 S<>ptember 194'7, 

om 1 nm. 
II. HOOFBESTURE (by die sekre

taris van die Studenteraad) : 
Woensdag 10 September 194'7 om 
1 nm. 

Maak dit vir elk van u asb. 'n saak 
van erns om betyds netjiese en deeg
like verslae in te handig. Dit verge
makli!t die werk baie! 

* * * * 
EREKLEUREKOMITEE. 

Die Erekleurkomitee vergader 
Woensdag 3 Sept. om 7.15 nm. in die 
sitkamer van Thaba Jii.h. Aanbeve
lings vir erekleure moet ingehandig 
word by die sekretaris van die Studen
teraad voor 2 Sept. om 2 nm. Sorg asb. 
dat by die aanbevelings volledige op
gawes is van die prestasies op grond 
waarvan die betrokke persone vir die 
erekleure aanbeveel word. 

Aanbevelings word ook ingewag 
deur die Studenteraadsekretaris voor 
2 nm. op 2 Sept. vir die Corrie van 
Rooy- en De Klerkbeker. 

* * * * 
INTERV ARSITIE. 

Die Studenteraad wens aile spanne 
wat eersdaag teen die Tukke opruk, 
sterkte toe. Moet net nie te 'n groot 
slagting onder die Pretonianers aan
rig nie!! 
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BEDANKING. 

Namens die bestuur . Korps V.V. 
wens ek hiermee sowel stafiede as stu
dente hartlik te bedank vir bulle by
draes ten behoewe van die nood
leniging van Prof. Dr. J. ~ebestyen 

(Hongarye). Die som van £25 is lnge
samel en dit is reeds aan Prof. Dr. 
E. E. van Rooyen, wat vir die ver
sending daarvan verantwooraelik is. 
oorhandig. 'n Woord van· dank ook 
aan die persone wat belas was met die 
insameling van die bydraes. . .......................................................................... .. 
lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllltlllllltlllllllllllllllllllllllllllt 
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Klein Gesinne Skep 
BEVOLKINGSGROEI IS DIE BESTE 

BELEGGING. 

Hierdie onmoontlikheid om nuwe 
geleenthede vir belegging te vind, om
dat die rentekoers nie verder kan 
daal nie·, terwyl die grensdoeltreffend
heid van kapitaal steeds meer af
neem, is 'n hoofprobleem van die 
We~terse Iande. Dis 'n noodlottige 
stagnasie wat Iande soos die V.S.A., 
Frankryk en Holland dreig om te 
versmoor. Son..miges noem die toe
stand 'n ,.ryp" ekonomie, maar dit lyk 
meer na 'n stadiga dood as na ryp
heid : die belegging:;geleentheid word 
so min dat volle indiensneming fei~

lili' 'n onmoontlikheid geword het. 

Die teorle was vroeer reeds deur 
Alv.ln Hansen opgestel. Hy gee twee 
hoofredes: die stadige groei van die 
bevolking deesdae, en die afwesigheid 
van nuwe land om te koloniseer, soos 
die Weste van die V.S.A. gedurende die 
hele 19e eeu. 

Deur ,JAPIE." 

verenig het met 'n rentekoers hoog ge
no'eg om. aanvaarbaar te wees vir die 
kapitaalbesitters. Vir ongeveer 150 
jaar was die gewone rentekoers by 
5% en vir besonder soliede ("gilt-edg
ed") beleggings was dit tussen 3 en 
3~% . 

Vandag is die grensdoeltreffendheid 
baie laer, en vandag se probleem vir 
Iande soos die V.S.A. is die waarskyn
likheid dat die gemiddelde rentekoers 
wat 'n redelike peil van indiensneming 
sal waarborg, so onaanvaardbaar is 
vir die beleggers dat selfs 'n sterk ver
groting van die geldvoorraad nie daar
die koers in wet·king kan bring nie. 

Die da1ende bevolkingsgroei laat dus 
die beleggingsmoontlikhede inkrimp; 
en dit laat buitendien, deur kleiner 
gesinne, die verbruik inkrimp; sodat 
die peil van indiensneming van twee 
kante bedreig word. 

Die enigste moontllkheid om die 
toekomstige handhawing van 'n hoe 
lewenstandaard te verseker, is om 
te sorg vir 'n sterk bevoikingsgroei, 
wat die verbruik h~og hou en beleg
gingsgeleentheid kan bly verskaf. 

'n Gelykmatiger verdeling van in-
komes, soos die Swede dit toepas, of 
'n wanhopige soektog na buitelandse 
beleggings soos die V.S.A. onderneem, 
kan wei tydelike verligting bring, 
maar vererger die uiteindelike katas
trofe. 

Bladsy S. 

Arm,oede 
IMMIGRASIE? 

Suid-Afrika Is vinnig op pad om net 
soos die V.S.A. 'n ,ryp" ekonomiese 

. struktuur te verkry. Die industrie is 
stewig gevestig, die beleggingsmoont
likhede sal na die end van die huidige 
spekulatiewe hoogkonjunktuur reeds 
grotendeels benut blyk te wees (waar
toe die toevloei van so baie buite
landse kapitaal meehelp) en die be
volkingsgroei neem af, terwyl daar 
geen nuwe gebiede meer beskikbaar Is 
wat gekoloniseer kan word nie. 

Onder hierdie omstandighede sal die 
dreigende bevolklngstilstand die le
wenstandaard bale nadelig moet be
lnvloed. 

Die huidige immlgrasie-koors sal 

maar min verbetering kan aanbring. 
lmmlgrasle is nie bevoikingsgroei 
nie, maar net bevoikingstoename-
dis nie organles nie, maar kunsma

tig. 

Afgesien van die maatskaplike en 
politieke motiewe (en konsekwensies) 
van die immlgrasie, moet op ekono
miese gebied tussen immigrasie en 
eintlike bevolkingsgroei duldelik on~ 

derskei word. 'n Immigrant kan uit 
'n nie-ekonomiese gesigspunt waarde
vol wees, maar vanuit 'n ekonomlese 
gesigspunt is hy allereers 'n las, en 
eers later 'n bate. 

(Vervolg op bladsy 8) . 

Beleggingsmoontllkhede is van
dag veral afbanklik van tegniese 
voorultgang, industriallsasie van 
,jong'' Iande en hulpverlening san 
die deur die oorlog geteisterde Eu
ropa.. Hansen meen dat die groei 
van die bevolking verantwoordelik 
was vir ongeveer die helfte van alle 
beleggings, en daarby kom nog die 
aandeel van die ontsluiting en ont
wlkkellng van die Weste. Hansen is 
daarom pessimisties oor die moont
llkheid om in die V.S.A. vandag volle 
indiensneming onder normale om
standighede te bereik. 

A an die Leser: 

.Juts die rykste land word op die 
oomblik die sterkste deur armoede 
en werkloosheid bedreig-en dit 
werp ook 'n interessante llg op die 
Amerikaanse hulpverlening aan Eu
ropa vandag, en op die Amerikaan
se beleggings-bedrywigheid in Suid
Afrika. Waar Engeland, deur die 
oorlog verarm, sy lewenstandaard 
weer van voor af moet opbou en as 
leuse moet aanhef: ,voer uit of 
stert," daar moet die V.S.A. vir 
homself se: ,bele, of gee jou hoe 1 

lewenstandaard prys.'' 

Gedurende die 19e eeu het die uit
vindings, die ontsluiting van nuwe 
gebiede vir kolonisasie, die algemene 
optimisme en bowenal die groei van 
die bevolkings,. . 'n .. grensdoeltreffend- 1 

heid van kapitaal gehandhaaf wat 'n 
bevredigende peil van indiensneming 

In die vorige ,Wapad" het 
ons die onjuistheid aangetoon 
van die gedagte dat die lewens
standaard sal toeneem as die be
voiking stadiger groei-'n on
wetenskaplike en gevaarlike 
teorie, wat 'n flou aftreksel is 
van bewerings wat Malthus 
meer as honderd jaar gelede ge
maak het. 

Ons het daarop gewys dat as 
die lewenstandaard styg, die 
persentasie van die inkome wat 
aan verbruiksgoedere bestel 
word, afneem, sodat wanneer die 
peil van indiensneming styg 
saam met die algemene lewens
standaard, nie al die nuwe wer
kers nodig sal wees om die nuwe 
vraag na verbruiksgoedere te 
bevredig nie. 
• Die nuwe lewenstandaard kan 

dus alleen deur volgehoue beleg
gings, wat die surplus aan wer
kers in diens hou, gehandhaaf 
word. Die moontlikhede vir 
winsgewende beleggings · daal 
egter; want die mees wtnsge
wende beleggings word eerste 
gekies, en die verbruik neem 
relatief af. 

As 'n gevolg van sy toene
mende industrlalisasie nader 
Suid-Afrika die stadium van 'n 
,ryp" ekonomie, waarby die 
lewenstandaard nie sonder die 
beleggingsprikkel van 'n vinnige 
bevoikingsaanwas gehandhaaf 
sal kan word nie. 'Hoe groter die 
gesinne is, hoe boer sal die lewens
standaard van die volgende ge
slag kan wees. Dis 'n aspek van 
die saak waarop ons in hierdie 
artikel nader ingaan. 
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'N MITOLOGIE -VAN 

EVOLUSIE IS DIE V ADER-KRISMIS-STORIE 
VAN DIE MODERNE WETENSKAP 

DEUR PROF. DR. H. G. STOKER 

lngewikkelde mitologiese verheeldingsprodukte bet tot 
die vernaamste gee telike inventaris van die ou heidendom 

1 

hehoort. V erhale oor die oorsprong van die wereld en die 
mens is verhind aan voorstellings van 'n Zeus, Jupiter, of 
\Vodan, wat met 'n klomp kleiner gode op die Olympus of 
op ander plek1 e hul septer geswaai het-tot skrik van hul 
gelowiges. en tot pot van later geslagte. Die Christendom 
het die ou spookgedaantes verja. Maar die moderne heiden
dom, oos dit vanuit 'n ontkerstende Noordelike Halfrond 
nou ook die ~uide probeer verspoel, het 'n splinternuwe 1 

mitologie opgebou, 'n nuwe Olympus uitgevi:p.d om die een- ; 
·voudiges mee te verblind. Dit het ·n mi bruikte weten
~ kap tot afgod verhef, die Mu ·e an die wetenskap erbry-

1 

oel en tot voet tuk gemaak van 'n nuwe mitologte e kon
strul· ·ie oor die oor prong van die men . 

0 TTWIKKELING IS NIE 
EVOLUSIE NIE. 

Om verwarring in ons denke te 
voorkom, beboort ons tussen .,evolu
sie" en .,ontwikkeling" te onderskei. 
Onder ,Evolusie" verstaan- ons wat die 
evolusieleer daarmee bedoel, nl. die 
transendensie van soorte, d.w.s. die 
oorgang van een soort na 'n ande1· 
en wei in 'n bepaalde rigting, ni. die 
oorga ng van 'n laer <minder ingewik
kelde) na 'n boer (meer ingewikkelde) 
soort. Die evolusieleer poneer dus die 
genealogiese verwantskap van soorte 
en dus vera! ook die afstanuning van 
die mens van die boer diersoorte. On
der ,Ontwikkeling" verstaan ons 
veranderinge binne 'n soort, o.a. deur 
deur paravariasies (modifikasles of 
.fl.uktuasiesl , deur mlksovariasies (hi
bridisasies of verbastering) en deur 
ideovariasies (rnutas ies of sprong
variasies l. 

Ontwikkeling is 'n FEIT wat ons 

1 daagliks waarneem. 

Evolusie is 'n VERTOLKING va n 
feite wat nog nooit bewys is nie l l. 

Evolusie is nog nooit bewys nie; dit 
erken vandag leidende bioloe. Da.arom 
mag die evolusieleer nie 'n teorie ge
noetp word nie. Dit is wetenskaplik 
meer korrek om van 'n evolusic-hir o-

' tese te spreek. Maar 'n egte bipotese 
wat op feite gebaseer is en deur feite 
bewys of weerli! moet word, is die 
evolusie-hipotese nie. Dit is 'n filoso
fiese of prlnsipii:He hipotese 2l ; die 
evolusionistiese vertolking van die 
feite is 'n beginsel, nl. die beginsel 
van alveranderlikbeid van die lewens
vei·sJcynsels. 

Die evolusieleer Is m.a. w. 'n a kio
ma, 'n Uitgangspunt, 'n eerste veron
derstelllng, of soos · ous dit gewoonlik 
noern, 'n a priori, wat vooraf (-a 
priori) jou ernplrlese ondersoek kleur 
en wat daarom nie deui' feite-onder-

sock bewys of weerHi kan word nle. 
Ous mag dus, strikt geneem, sells nle 
eers van die evolusie-hlpotese spreek 
u.ie; 'n hipotese in die tegnlese sin 
van die woord is dit nie. Prof. Hepp 
S) wil die evolusie-gedagte nle die ere
naam van bipotese gee nle, en noem 
dit 'n ,mythe," al is dit 'n weten
skaplike ntite. Die evolusie-mite wil 
mob (soos elke mite) oor die laaste 
oorsprong van dinge lets s&--seggin&'e 
wat nie bewysbaar is nie, maar geglo 
moet word. 

Prof. Hepp is nie so verkeerd nle. 
Want Prof. Watson, Dr. Broom, e.a. 
bioloe laat self hierdie aap uit die 
mou ! 

As voorsitter van die dierkundige af
deling van die ''British Association tor 
the Advancement of Science" bet Prot. 
Watson in 1929 te Kaapstad gesi! 4): 
,.AI is die evolusie-teorie nie 5) be
wys nie, aanvaar ons dierkundiges tog 
die evolusie, omdat dit die lewensver
skynsels sistematies en oorslgtellk 
saambind <Watter grondprinsipe doen 
dlt rue? H.G.S.) en omdat die enJg
ste alternatief, nl skepping, vir om 
onaa.nneemlik is (5)". Daar bet jy dlt! 
Klinkklaar en duidelik! Teenoor die 
geloof van die oersoorte stel Prot. 
Watson sy geloof .e.an die evolusie-rnite 
as teevoeter. Waarom sou die skep
ping van oersoorte vir die dierkpn
aiges onaanneemlik wees- Prof. Wat
son sa dit rue en gee kostellk dogma
ties geen grond vir sy dogma van 
die evolusie-mite nie. Ons beroep ons 
vir ons geloof aan die skepping van 
oersoorte (en in besonder van die 
mens) tenminste nog op die Woord 
van.God 6). 

Net so eerlik as die uiteensettlng 
van Prof. Watson Is die van Dr. 
Broom 7). Ook hy glo aan die evo
lusie-mite of evolusie-dogma. Maar 
ernstige moellikhede in sy ondersoek 
ontdek, verplig hom om Jie gevolg
trekking te maak dat agter die evolu
sieproses 'n ,.directing power," 'n 
"organizer" werksaam is, wat die evo
lusieproses lei en bestuur na 'n be
palde doe! toe, nl. om die mens voort 
te bring. Hierdie "directing power" 
vereenselwig Dr. Broom met God (8). 



• 
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DIE E VOLUSIONISME 
God word ' n !aktor in die evolusie- waarnemings, genoeg het en sonder 

geloo! moet ondersoek en verk!aar. 
Dus: God HET NIE die oersoorte ge-

proses! Die mite-karakter van die 
evolusie-dogma word al meer ekspli
siet! Nog meer, die wonder word selfs 
in die evolusie-proses ingesmokke!. 
Want soos Prof. Hoernle 8) tereg se, 
Jaat Dr. Broom se voostelling lets 
meer uit lets minder te voorskyn tree 
en dlt betaken !ogles dat tenminste 
lets uit niks moet ontstaan het en dit 

1 skep nie! 

l.'Haar waarop grond die wetenskap
llkes aldie genoemde antwoorde'l Hoet 
WEET hy dat bulle waar ls'l Hy glo 
dit, dis al. In die genoemde antwoor
de is nlks mlnder as die vergoding 
van die mensllke verstand en van die 
wetenskap self aan die woord nie, 'n 
elewaan waarin die mens hom met sy 
onselfgenoegsame, luttele en deur die 

Is "verily a miracle" 8). Nou ja, waar
om ook nle? Dr. Broom se mitologiese 
"organizer" mag tog ook we! wonders 
verrlg, nie waar nie? 1 sonde bedorwe verstandjie teenoor die 

Allerhoogste verset. Hlerdie woorde Is 
drastles, ek weet dit. Maar kan ie
mand my 'n ander rede gee waarom 
die wetenskapllke nie as wetenskapllke 
mag aanvaar dat God 'n oerverskei
denheid in die kosmos geskep bet nie 'l 
-m.a.w. waarom ons die wetenskap 
nie ,in U llg" mag beoefen nie'l Teen
oor die mitologies gefundeerde weten
skap is ons daarenteen verpllg om 'n 
Christelike wetenskap te stel, wat 
hom nie skaam vir sy geloof aan die 
Woord van God nie. 

Maar Jaat ons die vraagstuk van die 
evolusieleer van 'n ander kant bena
der. Waarom mag die openbaring 
van God oor die oorsprong van aile 
dlnge nle wetenskaplik erken word 
nle? Waarom wil Prof. Watson die 
enlgste alternatief van evolusie, nl. 
skepplng, nie aanvaar nie? Talryke 
natuurwetenskaplike werke gee hier
op antwoord: Dit is onwetenskaplik 
om die waarhede van die Heilige Skrif 
te erken; dit is onwetenskaplik om 
aan die Woord van God te glo. Ver
beel jou! Om in 'n mite te glo, is 
seker wei wetenskaplik! Maar Prof. 
Watson is reg, dit is die enigste alter
natlef: Jy moet of die feite .,in U 
llg'' sien of in die Jig van 'n mite ; 'n 
derde keuse Is daar nie. , Wie nie voor 
My Is nie, is teen my! ", se God Self. I 

Mense wat tussen die keuses 'n tus
senposisie inneem en die Christelike 
geloof met 'n wetenskaplike mite wil 
veresoen, die sog. akkommodasie-pro
fete, probeer lets wat onmoontlik is 
en verwikkel hulself in 'n reeks van 
teenstrydighede waarmee nog die op 
mite gegronde wetenskap nog die ware 
Skrifgeloof vrede kan he nie. Hulle 
poglngs is meestal te simpel en te 
kmderagtig om te ontmasker. Maar 
nogmaals, waarom mag die weten
skaplike as sodanig nie aan Gods 
Woord en o.a. aan die daarin geopen
baarde skepping van oersoorte glo 
nle? Hierop kry 'n mens die volgen
de eerllke antwoorde: Omdat die We
tenskap geen gesag bo hom duld nie ; 
omdat die mens self wil bepaal wat 
waar is en wat hy sal aanm;em ; om
dat die natuur geheel en a! uit die na
tuur aileen verklaarbaar MOET wees 
en die wetenskapllke nie aan die kin
derlike en wetenskaplik onverklaar
bare wonder van 'n skepping kan glo 
nle; omdat die wetenskal>like. in prin
slpe geen grens aan die verklaar
baarheld van die natuur gestel wil he 
nle; omdat die menslike verstand aan 

HULLE METODE IS 
EENSYDIG 

Maar laat ons die vraagstuk van die 
evolusieleer van nog 'n ander kant 
beskou. Die natuurwetenskappe ge
bruik in hoofsaak die empiries-induk
tiewe metode. Hierdie metode onder
soak feite en waar die moontlik is 
met die akkuraatste en mees indrin
gende instrumente. Tussen hierdie 
!elte word ooreenstemmings (vera! van 
oorsake en gevolge) gesoek. Op bier
die ooreenstemmlngs (vera! van oor
sake en gevolge) gesoek. Op hierdie 
ooreenstemmings word hipoteses ge
bou. Hierdie hipoteses (en ander van 
hierdie hipoteses afgeleide hi~teses) 
word opnuut aan die !eit e getoets, 
waar moontlik met die gebruik van 
eksperimente wat die natuur tot ant
woord dwing. Word 'n hipotese tel
kens weer bev. stig en stem dit saam 
met ander bevestigde hipoteses, dan 
verkry die betrokke hipotese die sta 
tus van 'n teorie en uiteindellk die 
van 'n wet. Die wese van die em
plries-induktiewe metode is dat op 
grond van ooreenstemmings 'n hlpo
tese tot 'n algemene wet genenerall
seer word. Niemand het hierteen be
swaar nie. Wonderlike resultate Is 

• 

met hierdie metode al bereik. l\'Iaar, 
en dis 'n groot MAAR, moet die na
tuurwetenskappe net hierdie metode 
gebruik? Wat van die metode van 
soek na wesensverskiile (die teenoor
gestelde van ooreenstemmings 'l Die 
laasgenoemde metode sou vanself die 
reg van generalisasie van eersgenoem
de metode beperk. Gestel dat ons ai
leen die empiries-induktiewe metode 
gebruik (en dit geskied in die natuur
wetenskappe meestal) , dan let ons net 
op ooreenstemmlngs en generallseer 
ons na harte! us ; wesensverskille tel 
nie meer nie, oerverskeidenheid is ult 
die ou doos- goeters wat teoreties 
weggeredeneer moet word. 

Met die empiries-lnduktHiwe meto
de kan ons noolt wesensverskille en 
oerverskeidenheld ontdek nie. Word 
'n hipotese deur die feite weerJe, dan 
vra hierdie metode nie na. moontlike 
wesensverskille nie, maar soek dit 
nuwe ooreenstemmings wat 'n nuwe 
hipotese suggereer op grond waarvan 
beter gegenerallseer en selfs geekstra.
poleer kan word. Sodoende word aile 
oerverskeldenheld en aile wesensver
skille gerelatlveer tot varlasles van 

die gestelde generallsasle. Maar ge

stel dat God (soos die Hellige Skrlf 

openbaar) wei 'n oerverskeidenheid in 

die skepplng geUi bet, dan kan die ai

leen-gebruik van die empirles-lnduk

tiewe metode nle anders as om uit

eindellk ons mites op te dis nie. 

Om nou tot die evolusie-mite te kom. 

As ek mens en dier vergelyk en net 

die empiries-induktiewe metode mag 

gebruik, d.w.s. as ek wetenskaplik net 

aandag mag gee aan die (morfolo

giese, anatomiese, fisiologlese, embrio

logiese, serologiese, dier-geografiese, 

palaeontologiese, psigologiese en an

der) ooreenstemmings bv. tussen mens 

en dier, geen wesensverskille tussen 

mens en dier mag soek nie, aile ver

skille tot graduele verskille moet her
lei,-ja dan is natuurlik net een re

sultaat a priori (van te vore) vasge

le : die mens en die dier verskil nie in 

wese nie, d.w.s . die mens het van die 

dier afgestam ! Waar ek dan nog dui

del!ke verskille tussen mens en dier 

sien, moet ek hierdie gapings opvul 

deur "missing links" te soek. d .w.s. 

hierdle gate In die evolusieproses toe

gooi. Dleselfde geld vir aile soorte 

• 
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'N MITOLOGIE VAN DIE EVOLUSION ISME (VERVOLG) 
van Iewende wesens: orals verplig die 
alleen-gebruik van die empiries-induk
tiewe metode my om net ooreenstem
mings tussen die soorte vir my teorie
bou te gebruik op grond waarvan a 
priori (van te vore) net een resul
taat moontlik is: die evolusie-mite. 
Maar gestel dat ons sistematies we
sensverskille tussen 1:lie soorte, bv. 
tussen mens en dier soek, in die mate 
waarmee ons sukses het, word die 
evolusie-mite ontmasker. Die meto
diese soek na wesensverskille tussen 
mens en dier, bv. in die sielkunde, het 
onverwagte ryk resultate opgelewer, so 
ryk dat 'n mens verstom staan oor die 
felt dat daar nog wetenskaplikes is 
wat in die dierlike afstamming van 
die mens kan glo! Ook wat die Jig
game betref kan kostelike wesensver
skille tussen mens en dier aangetoon 
word. Maar laat ons nog dieper af
daal. Waarom gebruik evolusioniste 
nie die metode van wesensversit\lle 
nie, waarom gebruik bulle net die em
piries-induktiewe metode? U sal op 
bierdie vraag presies dieselfde ant
woorde kry as wat bierbo gegee is op 
die vraag: waarom mag die weten
skaplike nie die skepping van oer
soorte aanvaar nie? En dan beweer 
bulle nogal dat bulle ,neutraal" en 
, onbevooroordeeld" is. 'n Mens kon 
oor die ironic biervan lag, as dit nie 
so intens tragies was nie! Laat bulle 
Hewer bul mitologiese verontlerstel
llngs opebartig erken; 6ns sal bulle 
nie onwetenskaplik" noem as bulle 
met 'die Jig wat bulle bet so veel as 
moontlik verifl.eer en verklaar nie. 
Maar die Jig wat ons bet en wat die 
motto van ons P .U.K. vir C.H.O. uit
druk, gee ons in ons wetenskaplike 
arbeid nie prys nie. 

RONDOMTALIE
REDENERINGS. 

Ons kan ten slotte die vraagstuk 
van die evolusieleer nog beskou van 
die kant van die sogenoemde ,bewyse" 
vir evolusie. Laat ons bulle onderskel 
in die teoretiese bewyse en in die em
piries-eksperimentele bewyes. Eers
genoemde bewyse is die Morfologiese, 
anatomiese, serologiese, embriologiese, 
palaeontologiese, die bewyse uit die 
diere-geografie, vergelykende biologic 
en die sistematlek en die bewys op 
grond van die rudimentere organe. 
Ek glo nie dat ek 'n belangrike be
wys oorgeslaan het nie. Teen hierdle 

bewyse geld verskillende, baie ern
stige logiese besware, waarvan ek net 
een wil noem : elkeeen van bulle en 
algar te same veronderstel vooraf (a 
prior[) die evolusie en kan dus geen 

1 bewyse vir evolusie wees nie; bulle is 
kostelike sirkelredenerings. Neem net 
die voorbeeld van die bewys op grond 
van die rudimentere orga ne: as daar 
geen evolusie was nic, mag jy nie van 
'n rudimentere orgaan spreek nie ! 
Hoe kan die feite wat jy rudimentere 
organe noem, d.w.s. vooraf evolusio
nlsties vertolk, nou agterna nog evo
lusie bewys? 9). Die tweede groep 
bewyse, nl. die empiries-eksperimen
tele in die genetica, eksperimentele 
fisiologie en eksperimentele embriolo
gie kon werklik bewyse gewees het. 
Maar hierdie wetenska ppe weerle 
keer op keer die evolusieleer 9). "Die 
mees treffende in die veranderlikheid 
van die soorte (selfs van die subsoorte
die specie) is bul onveranderlikbeid"
so lui d{e resultate van bierdie weten
skappe. 10). Op grond daarvan dat 
die evolusie nog nooit bewys is nie, 
moet Prof. Watson hom dan ook op 
die evolusie-mite beroep : in hemels
naam, asseblief, geen skepping nie! 

Natuurlik openbaar die teoretiese 
bewyse vir die evolusie ooreenstem
mings. Daarteen is geen beswaar 
nie. Om egter hierdie ooreenstem
mings vooraf evolusionisties te ver
tolk, daarteen gaa n ons beswaar. ' 
Want die ooreen~temmings kan net so 
goed vertolk word as die harmonic 
en orde wat God in die hele natuur ge
le het. Stel u net voor dat God 'n 
mens geskape het wat geen ooreen
stemming met die res van die natuur 
en veral nie met die lewende wesens 

gebad bet nie ; hy sou hier nie tuis 
hoort nie, maar moes liewers met die 

engele in die heme! gaan woon het! 
Daar moet harmonic en orde, daar 
moet ooreenstemmings in verskil wees, 

as die !ante, diere en die mens tot 

dieselfde skepping behoort. Hierdie 
ooreenstemmings mag juis nie deur 'n 
evolusie-mite verklaa r word nie"). 

Afsluitend wil ek no net daarop 
wys dat die onderskeie, teoretiese be
wyse vir die evolusie meka a r kostelik 
weerspreek. Omtrent elkeen vereis op 
grond van die betrokke ooreenstem
mings 'n onder afstammingsboom of 
afstamslinie! Maar dis 'n kleinig-

- held, natuurll!!:, want op die mite kom 
dlt aan! 

,MISSING UNK" HOU 
VERNIET VREUGDEDAG 

Bostaa.nde uiteensettings van die 
evolusieleer bet die mitologiese grond
slae daarva.n oopgedek. As ons nou 
lees en boor van Dr. Broom se jong
ste vondste, hoef ons ons nie daardeu1· 
op hoi te Iaat ja nie. Kenners weet 
en stel dit met klem, dat die palaeon
tologiese vondste veels te gerin&' (en 
kragtens betrokke aardlaag-ouderdom
me mekaar veels te weersprekend) Is 
om die grandieuse. tempel van die we
tenskaplike evolusie-mite te dra. Ook 
weet ons dat Dr. Broom se vondste 
nie ,,in U Ug" bestudeer Die, maar dat 
hy evolusienisties vertolkte feltemate
riaal as feite aanbied. Natuurllk wU 
ek die wetenskaplike betekenis hiervan 
vir die evolusioniste Die verklelneer 
Die. Maar om die gevolgtrekklngs van 
evolusionisties vertolkte feltematerlaal 
as DIE WAARHEID op te dis, gaan te 
ver. 

Wat ons dringend nodig het is die 
beoefening van 'n biologic wat nie aan 
die evolusie-mite ly nie, maar wat aile 
biologiese feite, ook die jongste vond
ste van Dr. Broom ,in U Jig" bestu
deer en 'n wetenskaplike teorie bou, 
wat as wetenskaplike teevoeter van 
die evolusieleer sy man staan 11). Wat 
intussen die vondste van Dr. Broom 
betref, na die eerste mitologiese gees
drif sal daar )!leer nugtere besinnlng 
kom en opnuut besef word, dat die 
evolusie-leer deur sodanige , missing 
links" nie bewys word nie, en dat so
lang die genetica, die eksperimentele 
fisiologie en die eksperimentele em
briologie die wind uit die seile van die 
evolusie-mite neem, evolusionlste bul 
kasteel op sand gebou het. 

In elk geval, as die evolusie-mite 
waar sou wees, dan kan ons maar ons 
Bybels toemaak, want dan is die son
deval 'n leerproses deur foute en geen 
sondeVAL nie, maar 'n trap vorentoe 
in die evoluiseproses en dan is die 
kruisdood van Christus sinloos, doop 
en nagmaal gevolglik bygeloof en 
kerktoe-gaan dwaasheid 12) . 

Wat op my egter 'n tragi-komiese 
indruk maak, is dat jong studente va n 
die Middelbare skole as rasegte evolu
sioniste P .U.K.-toe kom, sander dat 
bulle die minste besef bet wat die 
grondslae van die evolusieleer is en 
wat dit impliseer-<>ok vir hul eie ge
loof en godsdiens. By bulle kan dit 
niks anders wees as onkundige na
prateryen miskien 'n sug om weten
skaplik , in die mode" te wees nie. As 

(Vervolg op bladsy 7) . 
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(Vervolg va,p bladsy 6). 

dlt bulle egter ernstig om die W AAR
HEID te doen is, sal bulle die lig
sinnige oorgawe aan die evolusie-mite 
onderwerp aan 'n strenge selfkritlek. 
en vera! ook aandag gee aan die kri
tiek op die evolusieleer. En omdat 
bulle Christene is, sal bulle in die 
eerste plek hul Bybel bestudeer en 
God bid dat Hy bulle oe vir Sy waar
h.eid sal oopmaak. 

Maar hlerdie stand van sal{e verplig 
ons dosente aan die P .U.K. vir C.H .O. 
wat direk of indirek met die evolusie
leer te doen bet, om by herhallng in 
hul klasse aan te toon dat die evolu
sieleer nie bewys is nie en met 'n 
Christelike Wetenskap wat die weten
skap ,in U Jig" beoefen onversoenbaar 
is. Die regeringskommissie i.v.m. die 
toekoms van die Universiteit van Suid
Afrika bet in sy aanbevelings ekspli
siet die besonder rigting van die 
P .U.K. vir C.H .O. erken, soos die rage
ring dit vroeer erken bet deur aan die 
naam van die P.U.K. offisieel by te 
voeg: ,vir Christellk Hoer Onderwys"; 
die oorsprong en enigste bestaansreg 
van die P.U.K. vir C.H.O. is sy be
oefening van 'n Christelike weten
skap; ons mag as dosente nie swyg 
nie, as die evolusie-mite in ons eie 
krin~ vereer en gepropageer word. 
Ons moet getuig om des gewetenswille 
en tot eer en verheerliking van die 
Koning van die wetenskap! 

1) Van bierdie evolusionistiese ver
tolking van feite moet onderskei 
skei word verklarings hoe evolusie 
kon plaasgevind bet, wat bv. die 
Darwinisme, die Neo-Darwinisme, 
die Lamarskisme, die Neo-Lamars
kisme, die Mutationisme, die Emer
gente Evolusionisme, die Holisme 
en die Kreatiewe Evolusionisme 
trag te doen. Onder die evolusie
leer verstaan ons in bierdie arti
kel net die algemene leer van 'n 
stygende transendensie van soorte 
en nie daarop geboude en ge
noemde verklarende teoriee nie. 
Want deur laasgenoemde te weer!~ 
is dle evolusleleer as sodanig nog 
nie weerle nle; maar deur die 
evolusleleer as sodanig te weerle 
vera! die noodwendigheid en sin om 
dle genoemde verklarende teoriee 
te weerle. 

2) Vgl. H . G. Stoker : Christendom en 
Wetenskap. 

3) Vgl. V. Hepp : Calvinism and the 
Phllosophy of Nature. 

4) Vgl. dle betrokke Proceedings vir 
die presiese bewoording in Engels. 

5) E~ kursiveer. 

,WAPAD.'' 

6 ) Omdat ons die wetenskap ,in U 
Jig" beoefen, soek ons o.a. wesens
verskille tu!lsen die soorte, vera! ook 
tussen mens en 9ier en bou ons 
op die ontdekte wesensverskllle ons 
biologiese teorie. Vgl. verder die 
artikel onder ( 11) genoem. 

7) Dr. Robert Broom : Design or Ac
cident'! in Our Changing World
view, uitgegee deur W.W.U. 

8) Prof. R. F. A. Hoernle: Old Truths 
and New Discoveries in Our Chang
ing Worldvlew, uitgegee deur 
w.w.u. 

9) Van die verskillende werke wat die 
evolusieleer krities bespreek en die 
onhoudbaarheid van die sog. , be
wyse" vir evolusie aantoon, noem 
ek net W . J . A. Schouten: Evolutle 
vers"kyn in Monographieen van 
reeks : Christendom en Weten
schap). Die betrokke artikels oor 
Evolusie van Prof. Dr. J . D . du 

HOU DIE DOOD VAN DIE 
PAD AF! 

Vya is maar 'n regte Bosvelder: 
doodbang vir 'n woelige straat. Die 
Alabamers kon dit ook weer bemerk 
in die stede wat besoek is gedurende 
die toer : Sy is baie versigtig as 'n 
straat oorgegaan moet word! Niete
min, dis 'n goeie lewensfilosofie : Lie
wers bang Vya as dooie Vya. 

Ten spyte van al haar versigtigheid 
was sy in Port-Elizabeth tog amper 
bokveld-toe. Sy, Fienie en Gert bet 'n 
endjie gaan ry saam met egn. twee se 

STUDENTE 

II 
ondersteun die 

SENTRAAL 

B"ad!ly 1. 

Tolt, Prof. D. J . du Plessis en Prof. 
H. G. Stoker ln Die Skrlf en dle 
Natuurwetenskappe ... (Die Woord 
van God en die Woord van die 
Mens)-deur die Christelike Unie. 
Die betrokke artikels van Dr. Eloft 
in Band II en van Prof. H. G. 
Stoker in Band I van Kc<»rs in die 
Krlsls, uitgegee deur die 1!.,.C.S.V. 

(10) Prof. Henri Devaux (Bordeaux) , 
gesiteer in Koers in die Krisls, 
Band I, bls. 362. 

(11) Vgl. Dr. G. Eloff: 'n Christellke 
Dierkunde, in Koers in die Krlsls, 
Bd. II. 

12) Vgl. Prof. H. G. Stoker: Die Evo
lusleleer in Koers in die Krlsls, 
Bd. I. 

[Die inleiding en die opskrifte by 
hierdle artikel is vir die verantwoorde
likheid van die Redaksie, nie vir die 
van die skrywer nie.-Red.] 

gasheer en -vrou. Voor bulle was 'n 
Iorrie vol koelies. Net nadat bulle die 
vragmotor verby is, bet bulle ver
voermiddel se stuurstang gebreek. Ge
volg was dat die motor "nie meer op 
sy wielie gebly het nie! 

Die spul koelies was darem gou by 
om te help, maar dit bet glo bietjie 
moeilik gegaan. Hulle bet bv. met die 
voete omhoog ge!e en dan moes bulle 
uitgesleep word deur die venstertjle. 
Maar, as mens in so 'n penarie is, gee 
jy ook nie meer vee! om nie. Die 
koelies moes maar beetpak net waar 
bulle kon vatplek kry, en uitsleep! 
(Vervolg onderaan kolom 2, bladsy 8). 

HAARKAPPERS 

LANGS DIE RENDEZVOUS KAFEE. 
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<Vervlog van bladsy 3). 
Wat nodig is om 'n hoe Iewen

standaa.rd te handha.a.f, is Die net 
die tegniese moontllkheid om te pro
duseer nie, maar bowena.l die stl
mulering van die verbruik en • die 
verska.ffing van moontllkhede om te 
bele. mertoe is dit wenslik da.t die 
gemiddelde geta.lsverhoudlng van 
werkende persona tot nie-werkende, 
a.lleen verbrulkend e persone-du 
va.n gesinshoofde tot die res van hul 
gesin-'n sekere ma.ksimum nie 
oorskry nie. 
Juis hierin le die groot ekonomiese 

betekenis van groot gesinne; en hierin 
le ook die groter ekonomiese waarde 
van die inheemse werker, wat vyftien 
of twintig jaar lank verbruiker was 
voordat hy aan die produksieproses 
begin deelneem, bo die immigrant, 
wat in die meeste gevalle ongetroud in 
Suid-Afrika aankom, en eers later 
deur die vorming van 'n eie gesin 'n 
bydrae kan lewer tot die handhawing 
van die algemene lewenstandaard. Die 

' vernaamste onmiddellike gevolg van 

ELKE DAG V ARS. 
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die aankoms van immigrante is nie 'n 
verhoging van die produksie en daar
deur van die lewenspeil nie. soos die 
oppervlakkige mening is, maar 'n 
kompetisie met die inheemse werker 
op die arbeidsmark en 'n verlaging 
van die verbruik in sy verhouding tot 
die produksie, dus 'n dubbele bedrei
glng vir die le.YVenstandaard. 

Immigrasie kan onder !!,ekere om
standighede 'n bruikbare hulpmiddel 
'wees, maar dit kan nie die organlese 
groei van die bevolking vervang nie. 
Die enigste manier om duursaam 'n 
volkome verbruiksneiging en voldoen
de beleggingsmoontlikhede te hand
haaf, en daarmee die lewenstandaard 
te beskerm, is bevolkingsgroei deur 
middel van die wieg en nie net blote 
bevolkingstoename deur middel van 
die skip nie. 

(Vervolg van bladsy 7). 
Om so effe meer gemak te soek in die 
ongemaklike posisie, het Vya. haar 
een hahd agter Fienie ingewikkel. D!t 
was 'n pap-gesitte (of gevalde) Jemoen 
wat sy daar Iewers raakgevat het!! 
Nadat hulle uiteindelik bevry is, het 
hulle nog by 'n ou tannie so 'n egte 
Boereraat vir skok gekey. (Die raat 
ka.n by Vya. of by Fienie gekey word). 

Ja, nog dit: Vya se ons moenle lag 
nie-hulle kon dood gewees het. Reg 
so, hulle kon dood gewees het, maar 
nou is bulle nie, en daarom lag ons 
nou maar. 

Gevolg van die hele petalje is dat 
Vya. nou eers bang is vir 'n stad. Sy 
is en bly maar 'n regte Boslanse~!! 

Vry4ag 29 Augustus 1M'7. 
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