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'lion Mila. 
Die Taak van die Federasie. 

Deur H. G. VAN DER HOVEN 

(Voorsitter). 

Vergun ons om eerstens ons dank 
uit te spreek teenoor die Studenteraad 
van die P.U.K. vir C.H.O. om hierdie 
uitgawe van die ,Wapad" aan die 
Federasie af te staan. Aanstaande 
maand doen U.S. dit, en die daarop
volgende maand sal ,Spore" die taak 
vervul. Dan vind ons Federale Raad
byeenkoms plaas, waar ons hoop om 
'n gereiHde blad vir die Federasie te 
vind. Intussen maak ons maar ge
bruik van reeds bestaande studente
blaaie. Namens die Federasie dan, 
nogmaals baie dankie, P.U.K., vir u 
vriendelikheid. 

Elders in hierdie uitgawe vind u 
die Grondwet van die Federasie. Ons 
wil graag he dat elkeen wat 'n 

studeer, sodat elke persoon kan weet 
waaraan hy reeds-of later wil be
hoort. Ook verwelkom ons teregwy
sings en opbouende kritiek, vera! met 
die oog op die Federale Raad-byeen
koms eerskomende Julie, wat hoof
saaklik vir Organisasie-doeleindes be
Iii is. Ons wil he dat elke lid va'n die 
Federasie aktief moet deelneem aan 
die organisasie, sodat elkeen-wat sy 
of haar gevoelens nou ookal is-kan 
voel dat hierdie gevoelens bevredig 
word. Die bestuUJ:, is gewillig om 
te werk, maar die prikkelinge moet 
van u, die lede, kom. Ons wil he dat 
elke lid 'n prominente aandeel in die 
organisasie moet he, en verder dat 
elkeen moet voel hy of sy is onmis
baar in die organisasie as geheel. U 
vrytyd word nou opgei!is deur die be
stuur vir die bevordering van die Fe
derasie. Waar ons tans 'n liggaam 
het waarin eenheid op 'n gemeenskap
like idee gevind is, hoop ons dat die 
bitterheid en stryd van die verlede ag
terwee gelaat sal word, en dat ons as 
Afrikanerstudente saam sal staan, en 
aan alma! sal toon, en insonderheid 
aan die N.U.S.A.S. en die Kommunis
me, dat ons wakker geword bet, en 
doelbewus en gedissiplineerd afstuur 
op die ideaal van 'n Blank Suid-Afrika, 
'n suiwer Afrikaanse Taal, 'n helder 
en duidelik-oorspronklike Afrikaanse 
Kultuur, en les bes, 'n lewensfilosofie 
met diens en liefde vir ons medemens 
as basis, gegrond op 'n eie etiese, 
godsdienstige en gedissiplineerde be
skouing wat ons binne die Federasie 
ontwikkel bet. Laat ons in hierdie or
ganisasie probeer Joskom van voor
oordele, laat ons mekaar vind en die 
hand reik deur kalm en beredeneerd 
na die ander persoon sc argumente te 
luister, en ook dit daarin vind wat ons 
beskouing kan bevorder. Laat ons be
reid wees om te neem net soveel as 

wat ons mag gee. 

Siedaar die doel en die taak van die 

Federasic! Laat ons nou iets skep wat 

die vryLeid van die gees sal bestendig 

deur vooroordeel en haat te verban. 
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Vir hierdie doe! en taak vra ons 
elkeen se hulp en bystand , en ook elk
een se vrye oomblikke in die diens van 
ons Nasie, ons land en ons Beer. Laat 
ons Hom erken in ons Organisasie en 
laat elkeen wat lid is van die Fede
rasie bid om Ieiding van Hom in on:= 
grootse strewe. 

U Taak en W aarborg a 
Etiese Optirhis. 

Deur G. H. ROUX (D.Sc.l 

Die mening word in ons tyd dikwei !O 
uitgespreek as sou die Wester e Be
skawing vandag so ·n laagtepunt in 
hul geestelike poten~iaal bereik het dat 
die hele mensdom weens die ontstane 

zer "Civilization and Ethics" (1923 p. 
22). "In the history of ethical thought 
we wander in the innermost circles of 
world history. Of all the forces which 
mould reality morality is the first and 
foremost. It is the determining know
ledge which we must wring from 
thought. All else is more or less 
secondary." In 'n ander werk "Philo
sophy of Civilization'" deur dieselfde 
skrywer in dieselfde jaar geraak hy tot 
min of meer dieselfde gevolgtrekking 
as hy die verval van die beskawing 
verantwoordelik hou vir die wereld
oorlog van 1914 - 1918. Hy .skryf: "We 
drifted away from true civilization 
hrcauo;c there was no real reflection on 
its meaning." Dieselfde kritiese be
skouing sou wei ook steekhou vir 

wereldo01·log no. 2 en vir die danker 
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krisis dreig om op die rotse van ma
terialisme skipbreuk te ly. Die vraag 
ontstaan egter onwillekeurig: Het die 
etiese denke en orientering enige bepa
lPnde invloed hoegenaam op die gety 
van die mensdom en veral-vandag, nou 
dat die mens se insae in die geheimc
ni~se van materiel" lmnstrui{sie so ras 
verwyd dat sy m:'teriele ,optimisme" 
haas ongcbonde raak 

Dit is mis!tien goed om in die ver
band te let op di£' standpunt van die 
etiese optimis wat sy totale heil en 
die van c1e mcnsdom ten nouste ver
bonde sien a:'n 'n geestelik-optimis
tiese Jewens- en wereldbeslmuing. 

Betreffende dan die invloed van die 
etiese denke Op die wereldgeskiedenis, 
lees ons in 'n werk van Albert Schweit-

skadu van 'n naderende nag wat dreig 
om op die mensdom toe te sak. 

Dit is 'n historiese feit, so skryf 
prof. Oskar Kraus van Praag in 'n 
werk van 1944, dat etiese denkers soos 
Soluates, Kant en Fichte vee! gedoen 
het om die ge.:steswaardes van bulle 
tyd te 'erbeter en verder: "From 
every revival of ethical thou~ht there 
cme-ged ethical moY~:11ents which 
made the contemporary generation fit

ter for its tasks. If any age lacks the 

minds which force it to reflect ort 

ethical problems its moral standard 

is lowered and simultaneously its ca

pacity for solving the problems to 

which the times give rise is also re
duced." <P. 13). 

R. G. Kriel. 
Mej. F. Venter. 
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Dit is egter foutief om die afieiding 
te maak dat blote bepeinsing van die 
etiese toereikend sal wees om die pro
bleem van die indiwidu en van die 
mensdom op te los. Hiervoor is genoeg
same oortuiging nodig om 'n lewens
en wereldbeskouing verower deur ra
sionale denke en bepeinsing om te 
skep tot 'n bindende lewensdissipline. 
Voorbeelde van 'o teenoorgestelde op
trede is talloos- ons hoef maar rond
om ons te kyk, ja, ons hoef maar die 
hand in eie boesem te steek. Spre
kende van die rasioneel-uitgeboude 
filosofie van Schopenhauer gegrond of 
meegevoel eweas die van Schweitzer 
skryf Kraus: "Schopenhauer definitely 
rejects the necessity of the demand 
that he who preaches saintliness should 
himself lead a saintly life. With these 
words Schopenhauer's philosophy com
mits suicide." Hoe waar vir Schopen
hauer, maar hoe pynlik waar ook vir 
u en my in ons kleiner invloedskringe 
en vir die oorgrote meerderheid van 
die leiers op politieke, ekonomiese en 
godsdienstige gebied van die wereld. 

Betreffende nns studentP<rPmeen
skappe het ·u \Tier.d onlangs aan my 
gese: Wat baat a! daardie idees om
trent wat mooi en edel en reg is; in 
die praktyk geld dit tog 11ie; daar geld 
'n ander dissipline n.l. die van selfbe
houd-hoe om andere op die mees 
doeltreffende wyse te belnvloed tot uit
eindelike eie voordeel. Op die wyer 
internasionale front is die staatsman 
suksesvol wat die massa sodanig kan 
imponeer, of hipnotiseer, dat hy hom 
as 'n geheel kan swaai na wil en 
wense, gans afgesien van wat sy etiese 
agtergrond of oogmerke ookal mag 
wees. Hoogstens is sy ambisie om self 
mag te kan uitoefen, of, indien meer 
onselfsugtig, dan om 'n enke!e genera
sic oor die onmiddellike gevaar van 
ondergang heen te help. Aan die kern 
van die groat probleem val niks te ver
a~der nie, trouens 'n mens wanhoop 
aan die vermoe van enige menslike of 
aardse mag om ooit die pendel anders 
te laat swaai as tussen die ]{eerpunte 
reeds so goed aan ons bekend uit ons 
aardse verlede. Ons wanhoop selfs aan 
die wens van 'n God om deur godde
like inmenging die gety te weer. Het 
Christus dan nie vir die wereld geen 
ander eindpunt voorspel as juis die 
chaotiese me! En tog is hy ons be
liggaming van die etiese. 

Hierdie wete het Schweitzer, reg of 
verkeerd, die Christelike eskatologiese 
begrip laat verwerp as synde eties 
pessimisties en hy streef, ooreenkoms
tig sy vertolking van etiese optimisme, 
na 'n noodwendige glorieryke eindpunt 
vir die mensheid- as triomferende in 
die geheel oor eie inherente swakheid. 
Dit Jaat 'n mens amper dink, met aile 
respek vir Schweitzer se opregtheid, 
aan die illusie van die toekomstige 
supermens met die superbrein van die 
evolusie-blinde materialis. 

Nee! Daar moet tog seker 'n ander 
verklaring vir hierdie skynbare dooie
punt, hierdie paradoks in die Chris

telike etiek wees want verval ons ge

dwonge in etiese pessimisme dan sterf 
ons ellendig en verlate. 

Sien· ons die plan van 'n God met 

die heelal en die doe! van 'n Christus-
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Bladsy 2. 

sending as gesentraliseerd op die 
,mensdom" sodanig, dan moet ons as 
etiese denkers 6f met Schweitzer 
saamstem en die Christelike eskatolo
gie verwerp 6f ons ruoet die pad be
wandel wat ons weet wat voorwaar 
doodloop in nietigheid en neerlaag. 
Goddank is dit nie die enigste leuse 
waarvoor ons gestel word nie. Die 
vraag ontstaan: Bereik die Christelike 
etiek nie sy hoogste hoogtepunt en 
verwesenlik hy nie sy enigste doe! in 
die !ewe van die indiwidu nie? M.a.w., 
of die menslike era noual afsluit in 
chaos al dan nie is minder ter sake. A.J 
wat tel is die allerbelanJrikste hoogte- ~ 
punt en eindpunt van die !ewe van 
elke indiwidu en die verhewe taak van 
ieder om soveel ander moontlik hierdie 
groot lewenswaarheid te laat besef en 
dienooreenkomstig te laat handel. 

W at Traak dit MY? 
Deur J. J. C. HOFMEYER (M.A.) 

RUS IN VREDE. 

In liefdevolle herinnering 
aan die taal Afrikaans. 

Geb. in die 17e eeu; oorlede in die 
19e eeu, as 'n gevolg van verwaar

losing deur 1,000,000 Afrikaners. 

• • • 
,.Sy son bet ondergegaan terwyl dit 

nog dag was." 

• • • 
Daar is seker g'n enkele Afrikaner 

wat, sou hy daarna gevra word, nie 
ten stelligste, en miskien gesteurd, sal 
antwoord nie: ,.Ekke? Maar alte seker 
het ek Afrikaans, my moedertaal lief! 
Hoe vra jy dan nou so snaaks?" Mens 
moet dit dan maar so aanneem. Maar 
dit sal seker in baie gevalle die soort 
liefde wees wat jy by tweetjies wat a! 
baie lank verloof of getroud is, kry: 
bulle is nie eintlik meer bewus daar
van nie en, uit pure gewoondheid aan 
mekaar, het daar al heelwat van die 
oorspronklike weersydse agting afge
slyt-hulle is nie meer so danig inge
nome met mekaar nie, kan soms al 
taamlik venynig op mekaar wees. 

·En, dink mens nou terug aan jou 
eie verhouding tot jou taal, dan moet 
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jy erken dat, met die uitsondering van 
'n paar onvergeetlike geleenthede soos 
'n stuk of wat gloeiende Afrikaans- of 
Geskiedenis lesse in jou hoerskooldae 
nog, en 'n paar opswepende toesprake 
by vers killende volksfeeste of altemit 
by politieke vergaderings, ek se, as JY 
hierdie gcvalle uitsonder, moet jy er
ken dat jou taal en sy betekenis vir 
jou oor die algemeen nog maar iets 
baie new~lagtigs was. En dit is alge
meen menslik ; dus hoef jy jou daaroor 
nie uiternate te verwyt nie. Jou taal 
is ewer.1in in jou gcdagtes as die klere 
wat jy dra (tensy jou skoen druk ). 

Sou ons die saak egter presies daar 
laat, sal ons, vrees ek, 'n baie groot 
ondicns aan daardie taal van ons (en 
derhalwe ook aan ons volk) bewys. 
Maar as jy nou een van daardie onna
tuurlike wesens is wat nie 'n duiwel 
omgee watter taal jou kinders gaan 
praat nie-Engels of Afrikaans of · 
Swahili of Esperanto of 'n saamkook
sel van almal- en ook nie eers 'n 
onpersoonlik-wetenskaplike belang in 
so-iets het nie, dan, oumaat, se ek: 
Laat maar staan, ek skryf tog nie vir 
jou nie. Aan die ander wat egter nog 
belangstel, sy dit dan slegs passief, 
wil ek se: Slaap dan maar in hemels
naam nog 'n bietjie-maar nie !anger 
as vyf minute of so meer nie; want as 
jy te lank slaap, sal ons reeds die af
grond in wees. Maar voor jy weer in
dommel, skenk my, asseblief, jou oor; 
want ek wil my by uitstek, ek beklem
toon dit, by uitstek tot die student rig. 
Die rede sal blyk. 

Ek stem nie saam nie met 'n hele 
klomp mense (en onder hulle nogal 
vernames ook!) oor die toekoms van 
Afrikaans. Ek moet dus 'n ketter wees. 
Gelukkig_ het ek maats. Daar was a! 
die een en ander ontmoedigde (soos 
wat ek is), wat in die woestyn geroep 
het. Hulle jeremiades is die nek inge
slaan deur oormoediges, ander mense 
wat 6f opsetlik, 6f vanwee 'n skewe 
perspektief, 6f uit onkunde (aldrie ewe 
laakbaar) 'n valse, ooroptimistiese 
beeld voorhang. En, omdat ons mens
like wesens is, glo ons hierdie mense 
altyd Hewers as die voriges. 

Hierdie laaste groep, bulle is dik
wels profe5sot·e e.a. vr1Iks'eiers, is 
skynbaar altyd in 'n oorwinningsroes 
wanneer hulle die swartgaliges (soos 
ek) te woord staan. Taal-aangeleent
hede word altyd slegs van die helder 
kant betrag, en dan donder bulle van 
die kateder af of vanuit 'n Huisge
noot-artikel, en die refrein is altyd: 
Skaam jy jou nie, armsalige klein
gelowige? Kan jy nie sien hoe vinnig 
Afrikaans sedert 1875 gevorder het 
nie? En kan- jy nie nou-al 'n pos
seel op Afrikaans koop, iets wat jy 
500 jaar gelede geheel-en-al nie kon 
doen nie? ... Nou-die-dag het een van 
my geesverwante met 'n klein piep
stemmetjie in 'n tydskrif probeer be
duie hoedat die of die staatsdeparte
ment (ek vergeet van welke een) se 
skryftaal feitlik uitsluitlik Engels is, 
en gevra of so-iets nou nie ten heme! 
roep nie. Maar 'n paar weke later het 
'n gewese groot-indoena uit daardie 
einste departement soos 'n donderweer 
op die outjie toegesak en vir h6m weer 
beduie hoe erg Afrikaans we! gebruik 
sou word in daardie departement en hy 
moet in die vervolg sy bek hou oor 
dinge waarvan hy niks weet nie. Hy 

het natuurlik nie hierdie woorde ge
bruik nie maar die indruk wat hy ge
skep het, was nog vee! erger; volgens 
die indruk het hy sommer baie lelik 
gepraat. (Die eerste mannetjie, met 
wie el< simpatiseer, het hom slegs 

I verspreek. Daar is t enminste een 
depa rtement waarvan die ,inwendige' 

1 taal uitsluitlik Engels is). 
Nou, al hierdie praatjies e:n om

windsels wat beteken bulle? Nee, ek 
wil maar se (omdat my gal van 
kleintyd af swart was en die dokters 
daar niks nan kon of wou doen nie), 
hierdie gebulder en gejuig laat my 
skoon lwud. Want sien, ek weet, EK 
WEET! 

Vir my lyk die ding so: Jy het 'n 
rivier met 'n ellemboog (Ek dink aan 
so'n minlike plek in die Breerivier; 
dit was in die dae toe ek nog in die 
Boeland skoolgegaan het) . En in die 
loop van die tyd word die draai a! wyer 
en dieper; en omdat die bedding ver
skuif, wen die boer aan die binnekant 
steeds grond, en hy juig natuurlik 
daaroor. Hy verteenwoordig die here
professore e.a. groot kokkedore: daar 
word gedurig en vee! veld gewen, val
gens hulle. Maar niemand skyn daar
op te let nie (behalwe ekke en my 
rampsalige medeswartgalliges!) dat die 
buitekantste wal ewe vinnig, · indien 
nie vinniger nie, wegkalwe, maand na 
maand, jaar na jaar- maar onverbid
delik, onverbiddelik. 

Hierdie wegkalwende wal-wat stel 
hy voor in die prentjie? Ek sal u se: 
'n kanker wat in die stilte en die 
dieptes van die !iggaam sy vernieti
gingswerk voortsit. Daar is net een 
verdedigingslinie tussen die dood en 
die !ewe (wat hier ons lewende taal 
moet voorstel. Onthou ons gesels oor 
taalsake), en die linie is- die taalon
derwysers. In die Afrikaansklasse in 
ons Afrikaanse skole in elke stad en 

I op die hele platteland, dag na dag, 

1 
onverpoosd, onvermoeid, word die stryd 
teen die verbastering van ons taal 
gevoer. En al die geskryf oor vreem
de invloede sal niks baat nie, en al I 
die lyste van Taalgoggas, en proef
skrifte daaroor-berge-hoog-ewemin, 
as die taalonderwyser nie daar was 
en. sy plig na~ekom het nie. Waar
heen mik ek? Seer seker nie na 'n 

I standbeeld v1r die taalonderwyser nie, 
hoeseer hy dit ook al verdien. •Ek 
probeer verduidelik dat hierdie man of 
vrou ·besig is om 'n dam teen 'n vloed 
te probeer gooi, dat in sy klaskamer 
hy in 'n stryd gewikkel is waarvan 
niemand 'n begrip bet wat nie daardie 
dinge deurgemaak het nie-allermins 
die ore waarvan ek flussies gepraat 
het; en ek se dit in heilige erns. Daar 
is ook nie 'n enkele Afrikaanse student 
in die land wat nie hierdie stryd ken 
nie. (En hoe sat het bulle nie soms 
vir die arme meester of juffrou se 
gesanik geword nie!> Sy stoutmoedige 
pogings skyn egter geleidelik minder 
en minder uitwerking te he: die vloed 
word te sterk. Glo u dit nie? Lees 
maar die geradbraakte Afrikaans wat 
ons matrikulante skryf, beluister die 
gesprekke in Afrikaans op die open
bare voertuie, in die teekamers, kyk 
na ons koerante-Afrikaans, let op na 
die taal wat u van die preekstoel, van 
byna enige ander verhoog, of oor die 
radio hoor-orals die Belialsmerk, 
orals die verwoesting van daardie kan-
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ker, in 'n geringer of groter mate. En 
ek praat hier nie van vergrype teen
oar inwendige elemente van ons taal
struktuur nie, maar van die indringers 
wat in steeds toenemende legioene 
hulle verskyning maak. Soos ons hele 
Iewensuitkyk, ons staatswese, die 
planne van ons huise, ja, selfs ons 
stembuiging altyd meer en meer ver
brits of veramerikaans (of dit a! klaar 
is), netso is ons taal besig om geleide
lik, maar reeds baie merkbaar, sy eien
domlike te verloor en 'n vreemde ge
waad aan te trek. Leser, dis 'n FEIT, 
nie die bangmaak-praatjies van 'n laf
aard nie. Ons kleinkinders sal nie 
Afrikaans ken soos ons hom ken nie, 
a! is hy nou reeds taamlik erbarmlik. 
Die vraag is: wat vir 'n soort taal sal 
hulle as hulle moedertaal moet leer? 

En nou wil ek aan my mede-stu
dent vra: Gaan hierdie agteruitgang 
(ek gebruik hierdie woord met nadruk 
tenspyte van die professore en die an
der agterstevoorbokke), gaan hierdie 
agteruitgang ons aan? 'n Slim Kaas 
h.et gese: ,Die taal is heel het volk." 
Ons taal was tot op hierdie tydstip 
seker een van die mees kenmerkende 
eienskappe van die Afrikanervolk. En 
wat gaan dus nie alles verdwyn saam 
met ons taal soos ons hom vandag 
ken nie? Want, sowaar as die son 
aan die heme! skyn, hy sal verdwyn 
as daar nie damgegooi word nie. Dis 
ons eie uitsluitlike probleem, en die 
antwoord sal ons self moet vind. Nie
mand in die wye wereld, buitekant die 
grense van ons vaderland, bekreun 
hom oor ons taalmoeilikhede nie. 
Trouens, die wereld sien minagtend 
neer op die swakkeling en het bowe
dien maar min tyd vir 'n kleintjie al 
is hy ook hoe astrant. 

Ek voel ek het genoeg gese-mis
kien reeds oorgenoeg. Ek hoop dit 
sal party van ons jongeres, wat tog 
oor 'n stuk of wat jare die voortou 
sal moet neem in openbare sake, laat 
nadink; l!iat daar gered word wat 
daar nog te redde is van ons Eie 
Goed. Ek is bewus daarvan, in die bo
staande verband, dat die Anglisisme al 
dikwels die onderwerp van ernstige 

BOTHA GOOSEN 
Kerkstraat 98, 

Potchefstroom. 

Foon 430 Posbus 81 
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en alle 
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KERKSTRAAT 37, 
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* Bediening na u Bevrediging 

MILLER EN KIE., 
BEPERK. 

VIR WAARDE. 

BESOEK ONS 

Verskillende Mdelings. 

MATERIALE, 

GORDYNSTOWWE, 

KLEBASIE EN 

SKOENE 

VIR VOLWASSENES EN KINDERS 

en Bespaar Geld 

Posbus 75. Foon 197. 
KERKSTRAAT 119, 
POTCHEFSTROOM. 

O.K. BAZAAR 
VIR ALLES 

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

7) E , art. 5 en 6 is onderhewig a a n die 
goedkeuring van die Federale Raad, 
wat die reg sal besit om die aan
soek van die hand te wys of aan die 
ander kant dit te aanvaar. 

F. ADMINISTRASIE. 

1) FEDERASIE: Die Federasie sal 
bestaan uit die lede van die studen
te-organisasies ·oos omskryf in •E 
van hierdie Grondwet. 

2) FEDERALE RAAD: Die federasie 
word beliggaam in en verteenwoor
dig deur die Federale Raad. 

3) SAMESTELLING: Die Federale 
Raad bestaan uit net soveel Jede .as 
wat toegelaat word volgens die be
palings in E van hierdie Grand
wet. 

4) HOOFBESTUUR : 
(a) Jaarliks word 'n Hoofbestuur 

deur en uit die Federale Raad op 
'n Federale Raadvergadering 
deur nominasies en hoofdelike 
stemming saamgesteL 

(b) Die Hoofbestuur sal bestaan 
uit: 
(i) Voorsitter. 
(ii) Ondervoorsitter. 
(iii ) Sekretaris. 
(iv) Penningmeester. 
(v) Drie gewone lede. 

5) VERGADERING: 

(a) Die Federale Raad vergader 
minstens een keer per jaar op 
sodanige tyd en plek as hy self 
mag bepaal. 

(b) Die Hoofbestuur vergader min
stens tweekeer per jaar op soda
nige tyd en plek as hy self mag 
bepaal. 

(c) Twee-derdes van die lede van 
die Federale Raad vorm 'n kwo
rum. 

(d) Vyf lede van di~ Hoofbestuur 
vorm 'n kworum. 

(e) Die voorsitter van die Hoofbe
stuur is ipso facto ook voorsitter 
van die Federale Raad. 

(f) Die voorsitter van die Hoofbe
stuur tree o.p as saamroeper van 
die Federale Raad sowel as Hoof
bestuursvergaderings. 

(g) Van alle vergaderings moet 
minstens drie weke voor die tyd 
kennis gegee word, met opgawe 
van agenda. 

(h) In aile sake berus die finale 
beslissing by die Federale Raad . 

(i) By die jaarlikse Federale 
Raadsvergadering sal die voor
sitter, Sekretaris en Penning
meester van die Hoofbestuur vol
ledige verslae indien oor die Fe-
derasie se werksaamhede en 

finansies. 
(j) Op Federale raad- sowel a s 

Hoofbestu ursvergaderings besit 
die voorsitter 'n gewone sowel as 
beslissende stem. 

6) TAKE: 
(a) Federale Raad : Jaarliks dra die 

Federale Raad take op in oor
eenstemming met die vereistes 
van hierdie grondwet aan die 
Hoofbestuur. 

(b) Hoofbestuur: 
(i) Die Hoofbestuur tree op as 

uitvoerende komitee van die 
Federale Raad . 

(ii) Die Hoofbestuur mag per
sane uit die Federasie benoem 
om hom behulpsa am te wees 
in die uitvoering van sy plig
te. Sulke persone is onderhe
wig aan die bepalings van E 
van hierdie Grondwet. 

(iiil Die Hoofbestuur is aan die 
Federale Raad verantwoorde
lik. 

(iv) Die Hoofbestuur vul self 
tussentydse vakatures aan 
met inagneming van E van 
hierdie Grondwet. 

(v) Onderhewig aan die goed
keuring van die Federale 
Raad moet die Hoofbestuu.r 
'n program van aksie opstel. 

G. FINANSIES. 
(a) Elke inrigting wat lid is van die 

Federale Raad dra by tot die Sen
trale Fonds 1/ - per jaar per inge
skrewe lid van sy of haar organi
sasie, so gou moontlik na die aan
vang van die Akademiese jaar, in 
elk geval nie later as 31 Mei. 

(b) By die uittrede van 'n inrigting 
uit die Federasie, word aile reeds 
betaalde gelde verbeur. 

(c) Die finansies word beheer deur die 
penningmeester van die Hoofbe
stuur onder 'toesig va n die Hoofbe
stuur. 

(d) Die Hoofbestuur moet enige ander 
bron van inkomste eksploiteer. 

H: WYSIGINGE. 
(al Wysiginge, byvoegings of wegla

tings aan hierdie grondwet, uitge-

sonderd E, mag alleen geskied op 
'n Federale Raadbyeenkoms met 'n 
twee-derde meerderheid van die 
moontlike totale aantal Raadslede. 
(b) Wysiginge, byvoegings of weg
latings aan E van hierdie Grondwet 
mag aileen geskied op twee agter
eenvolgende Federale Raadsverga
derings een waarvan 'n jaarlikse ge
wone vergadering. wat nie minder 
as 3 maande voor of na die jaar
likse gewone Raadsvergadering ge
hou moet word nie. Op beide ver
gaderings moet 'n twee-derde meer
derheid van die moontlike totale 
aantal raadslede, se stemme verkry 
word vir die wysiging. 

(c) •E , art. 1 (b ) mag nie verander 
wo1d nie. 

INGRAM SE 
B01TELSTOOR 

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

II 
INGEVOERDE 

en 
KOLONIALE 
WYNSOORTE 

en 
SPIRITUALIEE 

O .K BAZAAR 
(1929) BEPERK 

68 Depart~mente onder r cn Dal•. 

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

O.K B AZAAR 
POTCHEFSTROOl\1 
Elke Dag 'n Uitverkopingsdag. 

======· • DIRK ·veNS en KIE · = ===== • 
(Eienaars: AFRIKAANSE P E RS BEPE RK). 

Die WINKEL vir STUDENTE en . KUNSLIEFHEBBERS waar die grootste verskeidenh_eid en beste 

gehalte SKRYFBENODIGHEDE en KUNSWARE altyd in voorraad is. 

STUDIEBOEKE 
OPVOEDKUNDIG 
FILOSOFIE 
TEOLOGIES 
TAALWERKE-

Afrikaans, 
, Engels, Duits, 

Nederlands. 
SKEIKUNDE 
WISKUNDE 
WETENSKAPPE, ens. 

I I 

GESKENKE 
Geskik vir aile geleenthede: 

EETSTELLE, TEE- EN KOFFIESTELLE 
GLASWARE, LEER- EN SILWER 

ARTIKELS, ens . 

BIBLIOTEEK 
Groot verskeidenheid ROMANS en VERHALE 
in Afrikaans en Engels geskik vir enige 

Biblioteek en ideaal vir Geskenke. 

DIENSTE 
Ons het regstreekse verbinding met aile uitgewers 
in die Buiteland en neem bestellings aan vir enige 

BOEK of TYDSKRIF. 

SPESIALISTE IN VULPENNE. 
Grootste Voorraad en verskeidenheid in 

VULPENNE: 
" Sheaffer, " "Pa rker," "Waterman," "Swan," ens 

ONS VOORSIEN ALLE KOLLEGES EN SKOLE. 

PONS en KIE 
Foon 363 POTCHEFSTROOM. Posbus 149, 

• 
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artikels en monografiee, ja, selfs van 
'n doktorale proefskrif was. Maar ek 
wil he ons moet ophou om so tevrede 
te wees met die s.g. , vooruitgang" 
van ons taal in die open bare lewe; 
daardie soort vooruitgang sal waarag
tig die doodsklok oor Afrikaans wees. 
Want wat help dit 'hom as hy al die 
Staatsdepartemente en wat nog meer 
oorwin, en hy ly skade aan sy siel? 

Ek bet geen genesing aangebied 
nie-slegs die vinger op 'n kwaadaar
dige gewas probeer le en 'n skynbare 
misverstand probeer aantoon: ons kan 
ons en durf ons nie tevredestel met 
die vordering van Afrikaans oor die 
toonbank nie. Die wal kalwe te vin
nig weg agter ons. 

Ten besluite 'n aanhaling uit Lan
genhoven se Toespraak voor die Aka
demie in Julie 1915 (Ek wil herlesing 
van hierdie Toespraak by alma! aan
beveelt-tot vandag toe nog een van 
ons allermooiste stukke Afrikaans. U 
vind dit in die Versamelde Werke, 
Dee! X): 

,.Dis ons kostelikste roem, ons 
hoogste besitting: die een enigste wit
mens-taal wat in Suid-Afrika gemaak 
is en nie oor die seewater klaar ge
kom bet nie, wat die spore van lief en 
leed dra van alles wat ons en ons 
vadere hier aeurleef en deurworstel en 
deurtriomfeer het; die een band wat 
ons as nasie aan mekaar heg; die uit
gedrukte siel van ons volk." 

Wat traak dit MY? 

'N HELDER NOOT. 
Die stigting van die Federasie van 

Blanke Suid-Afrikaanse Studente is 
werklik 'n verfrissende ontwikkeling 
op die gebied van studente-eenheid en 
-samewerking. 

In die eerste plek is die behoefte 
aan 'n inter-universitere skakelkomi
tee wat netelike en dringende sake 
soos inter-universitere betrekkinge 
doeltreffend kan besleg, bale akuut. 
Deurdat die Federasie sy lidmaatskap 
oopstel vir die verskilende studente
rade, word direk in die behoefte voor
sien-vir die Afrikaanse universiteite, 
altans. Die tragiese toestand dat die 
betrekkinge tussen selfs suiwer Afri
kaanse universiteite van so'n onvaste 
en skommelende aard is, dat dit nie 
altyd moontlik is om die lopende 
posisie te volg nie, sal dus 'n stap 
nader aan beeindiging gevoer word. 

Op grond van sy doelstellings en 
grondslag (wat uit die aard van die 
saak slegs kommunisties georienteerde 
bewegings soos N.U.S.A.S. uitskakel) 
bied die Federasie origens aan elke 
studente-groepering (vereniging, or
ganisasie, ens.) 'n kontakpunt met elke 
ander studentegroepering of -denkrig
ting aan ons universiteite. Daarmee 
gaan geen opoffering van identiteit 
van enige groep gepa.ard nie: elke 
groep word as groep verteenwoordig 
deur 'n afvaardiging van sy betrok
ke hoofbestuur. En geen enkele 
groep kan binne die Federasie domi
neer, sy denkrigting op die Federasie 
afforseer, bloot op grond van sterker 
ledetal nie: elke groep verkry abso
luut gelyke verteenwoordlging, afge
sien van ledetal! Dus slegs 'n punt 
waarop elke studente-denkrigting met 
elke ander studente-denkrigting kon
tak kan maak in sake van studente 
of volksbelang. 

OP STELLENBOSCH. 

Die toestand aan ons Universiteit 
verskil merkbaar van die aan die an
der universiteite. In Pretoria is A.S.B. 
die faktor van die belang op volkspo
litieke terrein soos weerspieel in die 
studentelewe, aan P.U.K, A.N.S. en 
A.S.B., aan Wits A.N.S., aan 
U.KO.V.S. A.S.B., terwyl die Afrika
ners van U.K. in die totaal nie-poli
tieke Afrikanerklub saamskaar. Op 
Stellenbosch is daar egter geen soda
nige eenheidsfaktor nie: hier vind ons 
eenvoudlg 'n perfekte en volledlge pro
jeksie van die ,volwasse" politieke lewe 
van ons land-die O.B., die H.N.P. 
(N.J.B.), die Gryshemde (N.S.S.B.), die 
V.P. (Jeugfront), alma! is direk ver
teenwoordig en tot 'n meerdere of 
mindere mate lewenskragtig en aktief. 

,WAPAD.'' 

Die Stellenbosse student voel weinig 
behoefte (en vind min tyd) om sy 
,volkspolitfeke" neiginge in 'n orga
nisasie naas hierdie groeperinge waar
in hy tuis voel, uit te leef. Daarom 
dan ook dat 'n organisasie soos die 
A.S.B. bier nie kan grondvat nie. 

Maar juis ook weens hierdie hete
rogene vorme van behartiging van die 
volkspolitieke belange en belangstel
ling van studente aan ons boer op
voedingsinrigtings, skyn die gedagte 
van die Federasie des te meer prak
ties-die enigste praktiese wyse waar
op 'n breer samewerkingsmoontlikheid 
onder die studentegeledere geskep kan 
word. Laa.t al hierdle groepe op ge
Iyke basis en met behoud van voUe 
identiteit amptelik by die Federasie 
inskakel, en enige mislukking sal slegs 
te wyte wees aan kwaadwillige dwars
trekkery van een of meer groepe. 

Die Federasie kan dan met reg 
spreek namens a.Ue Afrikaansspreken
de en -denkende studente in Suid-Afri
ka, en dit sal nie Ianger nodig wees 
dat 'n komunistiese N.U.S.A.S. oorsee 
die toon aangee, ,namens die studente 
van Suid-Afrika," en kollektes organi
seer vir stamverwante in Holland nie. 

Ons wil nie op die sadium beweer 
dat die Federasie dadelik een honderd 
per sent suksesvol sal wees nie, maar 
as enige studenteorga.nisasie wei kans 
bet op snkses, dan is die Federasie in 
die a.Uergunstigste posisie om die mak
simum sukses te behaal. 

Hierdie artikel is geneem uit die 
,Matie" van 28 Maart 1947 vir pia
sing deurdat ons niks in dier voege 
van U.S. ontvang bet nie.-Red. 

f 'llan ~ '11 7{ 
WELKOM! 

Hierdie uitgawe van ,Die Wapad" 
is 'n geskiedkundige gebeurtenis, om
dat dit die eerste uitgawe is van 'n 
blad wat die belange behartig en pro
pageer van die Federasie van Blanke 
Suid-Afrikaanse studente. 

As gevolg van die feit dat genoem- · 
de organisasie nog maar pas gestig 
is en nog nie oor genoegsame fondse 
beskik om 'n eie blad die lewe te laat 
sien nie, daarom is daar van die ver
skillende studenterade of organisasies 
met 'n eie orgaan gevra om een uit
gawe aan die belange van die Federa
sie af te staan. 

Hierdie ,Die Wapad" is dus, hoewel 
sy naam ,Die Vl{apad" is d1e eerste uit
gawe van 'n eie orgaan van die Fe
derasie. Hiermee ,maak Die Federasie 
vir Blanke Suid-Afrikaanse Studente 
dan sy buiging in die Suid-Afrikaanse 
studente-wereld en algemene volks
lewe. 

Vir die volgende uitgawe van die 
Federasie-orgaan sal ,Die Matie" ver
antwoordelik wees en daarna ,.Spore". 
Daarna- oprig hopelik- 'n eie blad 
met 'n eie naam en karakter, at die 
strewe en ideale van die Federasie sal 
uitdra. 

,Die Wapad." ,Die Matie" en 
,.Spor~" is nou die takkraal waarmee 
ons die verwarde en verwilderde en 
verdeelde studente wil in saambok so
dat bulle weer die ou tropreuk kry. 
Daarna die blywende Klipkraal van 'n 
eie orgaan en saamgesnoerde studen
tegeledere. 

G. B. S. PASCH, 

NOG 'N GEVAAR WAT 
ONS BEDREIG. 

Dit is voorwaar 'n v'erblydende 
en tydige werklikheid dat die ganse 
Blanke Afrikanerdom bewus geraak 
bet van die gevare wat ons bestaan 
en voortbestaan as volk in hierdie 
Godgewe land angswekkend bedreig. 
Daar is bv. die besef van die onder
grondse bedrywighede van die Kom
munisme, die astrante houding en op
trede van die Asiate en eindelik die 
aanrollende swartgevaar. Aldrie 
hierdie gevare werk hand aa.n hand 
saam en vorm hoe Ianger hoe meer 
'n gedugte vyand van die blanke be
skawing in hierdie land. Doelbewus
te optrede hierteen bet egter nie uit
gebly nie-en juis dit hied vertroosting 
en voed die geloof dat ons as blanke 

nasie in hierdie land moet voortbe
staan- en hierdie geloof moet ons deur 
ons ganse stryd been onwankelbaar 
vashou. Stryd wat wortel in geloofs
volbarding bring 'n bestendige belo
ning. 

Te midde van bogenoemde gevare 
egter het dit hoog tyd geword dat ons 
oe sal oopgaan V'ir 'n miskien nog 
groter gevaar nl. die gevaar van die 
Evolusionisme. Sedert die ontstaan 
en wording van die Afrikanernasie tot 
op die huidige oomblik het ons stryd 
en strewe gewortel in ons Christelike 
geloof- en juis bierin het nog altyd ons 
krag gele. Ook ons huidige stryd 
om die bestaan en voortbestaan as 
blanke ras sal 1bepaal word deur die 
krag van ons Christelike geloof-as 
ons hierin verslap is ons so seker as 
wat daar 'n son skyn tot ondergang 
gedoem. 

Dlt is opmerklik dat die gevaar 
van die Evolusionisme juis daarop 
bereken is om ons Christelike geloof 
te ondergrawe-deur die ontstaan, die 
bestaan, en die voortbestaan van die 
skepping Gods op 'n eg verdraaide 
heidense wyse aan ons volk as ge· 
heel voor te hou-dink maar bv. aan 
die aktiwiteite en publikasies van Dr. 
Broom e.a. Dit is vir geen ontwikkel
de gelowige 'n moeilike taak om vas 
te stel dat die s.g. Evolusie-dogma met 
a! sy aktiwiteite en publikasies on
samehangende, saamgeflansde drogre
denasies is nie- dit bv. het Prof. dr. 
E. E. van Rooyen van Stellenbosch op 
skitterende wyse in 'n reeks artikels 
in die ,Gereformeerde Vaandel" ge
doen. Hierteenoor egter vind mens 
dat die minder ontwikkelde gelowige 
vanwee 'n gebrek aan kennis, nie 
daartoe instaat is nie en dit is juis 
in hierdie persone (wat die grootste ge
deelte van ons volk uitmaak) waarin 
die Evolusie-gedagte weerklank vind. 
Dat ons volk stadig maar seker 'n 
Christelike v6lk sonder Christus word, 
blyk uit die onrusbarende feit dat die 
Protestantse Kerke stadig begin leeg
loop, d.w.s. 'n daadwerklike omswaai 
van die ware Christelike geloof met 
die besielende krag en vrede wat dit 
.bied na die moderne heidendom met sy 
magteloosheid en rusteloosheid-en die 
worteloorsaak van hierdie haglike toe
stand is niks anders as die omhel
sing van die Evolusie-dwaling nie. 

Ons stryd in hierdie laild is in die 
eerste instansie dus 'n geloofstryd-'n 
stryd tussen die magte van die lig en 
die van die duisternis. Daarom is dit 
van lewensbelang dat die gelowiges 
in hierdie land sal saamstaan, ons 
mag nie Ianger talm nie, aileen in 
eenheid van optrede le ons krag en die 
geloof en hoop van selfbehoud as Chris
tendom teenoor heidendom. Ons moet 
soos een man optree teen die gevare 
wat ons dreig en ons optrede moet 
teen alma! gelyktydig geskied. Dit is 
ons taak om die heidendom in nierdie 
land uit te delg en voorwaarde hiervoor 
is dat ons ons Christelike geloof on
wankelbaar sal vasbou- want aileen 
bierin le die oorwinning opgesluit. Om 
hierdie geloof te bestendig en te voed 
is dit in die eerste plek ons taak om 
die Evolusie-dwaling uit te delg. 

Dit is verblydend om te sien dat 
ons volk nou vinnig beweeg in die rig
ting van samewerking in die Nasionale 
strewe, maar nog meer verblydende is 
die feit dat die Blanke Afrikaanse 
Studentedom reeds saamwerk in die 
nasionale strewe deur die stigting 
van 'n Federasie. Deurdat die stu
dante die persone is wat van die 
vroegste tyd reeds tot vandag toe die 
eigelike leiers word op elke gebied in 
ons volkslewe, kan met reg gese word 
dat die stigting van die Federasie van 
Blanke Suid-Afrikaanse Studente die 
Sitadel is van waaruit daar krag en 
besieling vir ons nasionale strewe in 
die toekoms in ons volkslewe soos 
'n suurdeeg sal deurwerk. 

Mag die Federasie die krag wees 
wat finale eenheid in ons volk in die 
nabye toekoms sal bewerkstellig-as 
dit eenmaal plaasgevind het dan sal 
die loon op die oorwinning oor ons 
vyande ons deel word. As studente 
mag ons nooit weer dwarstrek nie
laat ons die saak in die oog hou en 
nie persone nie-en laat ons strewe 
wortel in ons Christelike geloof deur 
die belydenis van die hoop onwankel
baar vas te hou, dan sal ons nie weer 
beskamd daarvan afkom nie. 

- -

GRONDWET VAN DIE FEDERASIE 
VAN BLANKE S. AFR. STUDENTE 

A. NAAM. 

Federasie van Blanke Suid-Afrikaan
se Studente. 

B. GRONDSLAG. 

Die Federasie erken die Soewereini
teit van God op aile lewensterreine soos 
geopenbaar in die Heilige Skrif. 

C. TAAL. 

Die Amptelike Taal van die Fede
rasie is Afrikaans. 

D. DOEL. 

1) Om aile organisasies van studente 
aan Hoer opvoedingsinrigtings soos 
in E genoem saam te snoer. 

2) Die handhawing en uitbouing van 
die blanke Christendom. 

3) Die handhawing en bevordering van 
die Afrikaanse taal in ooreenstem
ming met die Dietse agtergrond 
waaruit dit gegroei bet. 

4) Daadwerklike bestryding van die 
Kommunisme. 

E. LIDMAATSKAP. 

1) (a) Die Hoofleier of verteenwoor
diging van elk van die volgende be
staande Afrikaanse studente-orga
nisasies: 
(i) A.N.S. 
(ii) A.S.B. 

(iii) S.A.N.S.S.B. 
(iv) N.J.B. 
(v) Afrikaners van U.K. 
(vi) ,Spore"-Redaksie van U.W. 

(vii) Unie-Jeugfront. 
(b) Mits bogenoemde persone binne 
die blanke, organiese stamverwant
skap van die Afrikanervolk staan, 
en gemelde grondslag en doel on
derskryf. 

(c) By stemming bet organisasies 
genoem in (a) elk een stem. 

2) Indien die Hoofleier van enige van 
die genoemde organisasies nie 'n 
voltydse geregistreerde student aan 
'n inrigting vir Hoer Onderwys is 
nie, moet by of sy 'n voltydse, ge
registreerde student benoem (skrif
telik) wat voldoen aan die vereistes 
van E, artikel 1. 

3) Die Voorsitter of verteenwoordiger 
van elk van die verteenwoordigen
de studenterade van die To!gende 
inrigtings vir Hoer Opvoeding: 
(i) u.s. 
(ii) U.P. <Binne sowel as Buite-

muurs). 
(iii) U.K.O.V.S. 
(iv) P.U.K. vir C.H.O. 
(v) Normaalkollege Pretoria 

(vi) Normaalkollege Heidelberg. 
(vii) Onderwyskollege Potchefstroom 
(viii) Normaalkollege Bloemfontein. 
(ix) Opleidingskollege Denneboom. 
(x) Opleidingskollege Oudtshoorn. 
(xi) Opleidingskollege Wellington. 

(xiD Opleidingskollege Graaff-Reinet 
(xiii) Opleidingskollege Steynsburg. 
(xiv) Opleidingskollege Paarl. 
(xv) Landboukollege Elsenburg. 
(xvi) Opleidingskollege Mowbray. 
<xvii) Sendingsinstituut Wellington. 
(xviii) Columbia Stellenbosch. 
(xix) Teologiese Studentevereniging 

Potchefstroom, mits so 'n voor
sitter(ster) voldoen aan die ver
eistes soos omskryf in E, artikel 
l(b) en mits by of sy nie die 
Hoofleier(ster) of benoemde per
soon soos omskryf in E, art. 2, 
is nie. In so 'n geval benoem 
die betrokke verteenwoordigende 
studenterade 'n bevoegde per
soon skriftelilt om in hierdie hoe
danigheid op te tree. Hierdie 
persoon moet: 

(a) by voorkeur by·die ondervoor
sitter(ster) van die betrokke 
verteenwoordigende studente
rade wees, en 

(b) voldoen aan die vereistes soos 
omskryf in E, art. 1 (b). 

4) Die skriftelike benoemings soos 
omskryf in E, art. 2, en E art. 

3 moet aan die voorsitter van die 
Federale raad oorhandig word. 

5) Enige ander blanke inrigting vir 
Hoer Opvoeding wat bestaan sal 
deur die Federasie lidmaatskap 
aangebied word. 

· 6) Enige ander blanke studente-orga
nisasie wat bestaan of mag bestaan 
en wat aan die vereistes van hierdie 
grondwet voldoen mag aansoek 
doen om lidmaatskap. 

---- -- - .. 


