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TWEE 1 ) H. .) \'1 1 E. t!J 1~. 

ie Iaza 
Foon 0013. 

S P R N (' g If. T N 1 C }r 
byg'( stann dell!' 

LAN ,1 r I' N r g N 
in clj{ duhhelrol van 

0 r. Jekyll en Mllr. Hyde 
Dip 1)( kllldt· "l'lll('I'i)" dramu \<111 

H. L . .'t ('\ ('IISOlI. 
II )p dip SP( I nu-t die honut uurlil«: 
Tall '11 me ll, , II Dniw«l remaak lu-t, 
Vrydag 18 n Saterdag' 19 Sept. 
Kindt rs onder 16' ian)' n-ord nie 

to« qclaa; 'it ic . 

r e 
S oor 

(Foon 94.) 

Wyn, Brandewyn en Bier 
altyd b skikbaar. 

Onthou groot voorrade koel 
dranke altyd op hande. 

N.B. Bel Koos Tredouw 

vir u volgende Partytjie. 

J. 1\1 tr L I .. E H 
E Tl~ Ir In.A VU.R.. VI ... UI' .. " • 

onn ~J •• 

It M n r. L ~ U 

Dames dis u plig om u hare 
by die 

DAME HAREVERSORGING 
SALON 

te la t 
U voorkom 

U onder keidin 
ker die 
Afrik anse 

verse- 
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Dn~ MATIE 
Hoofredakteur: A.N.S.- Taksleier. 
Korrespondensie: Die Besigheids 

be tuurder, Dagbre k, Stell en 
bosch. 

18 SEPT. 1942. No. 25. 

Die Oorlog 
'xv. J. B. Prier tley in die Beitse He volusie. 

"De Waereldgesohiedenis is 't 
Waerelcfgericht, 

Vergelding, de wet· der Historic:" 
- Ten Kate. 

DIE OORLOGSFRONTF. 

Gedurende die afgelope week was 
dit nogeens rondom Stalingrad, die 
hart van Rusland, waar die bloedig 
ste g vegte plaasvind. Dit word be 
weer dat hierdie slag die vreeslikste 
is van alle veldslae in hierdie reuse 
oorlog van reuseveldslae. Di Duitse 
druk op Stalingrad duur onvermin 
derd voort en tog. ondanks dappere 
Rut siese weer stand, is dit te betwy 
Iel of die verdediging nog lank stand 
sal kan hou. 

Deel II. 

Volk 'vpr ler-ldheid 

Dip vcldtou \'(111 die kamnveu 
{Pl'S vir dip volk TPrmdt' libora 
l istiese idr('s tl'f'n dip A .(".S. g'aall 
noc 011 vor poosd voort soos hlvk 
uit di.r onlaugs« gdwUl'r OJ> Blo ill 
fontr-in, waarvuu ('ld('I'~ in hiordie 
uit uawc mol <1 ina gomaak WOI'd. 

Dit is ]>Pt.I'Pul·(lllswnar(lig dat 
1('<1p Hill ({'(' ,,\ .N. K \\ nt VPI'\\ ,1<'" 
kan word om VOlI'OlllP Oil hooct« 
van di« )'igting 1) die strt-wc van 
A.~.N. t(' \\('('S, ('11 mer-r nag wat 
\ orwaa I all word am dour hull« 
nom' kontak met A. ~.S. hiordie 
rigtinr.: hullo eio tl' g,t'lwwk hot, 
lIOU uitdrukkinc g(l(' nun dill volk-i 
vordeleud« I ilx-ralismi-. 

In die verkluruur van 011. l 'uinlo 
Lpi(ll' (sirll his. 1) word dit stork 
hr-klemroon (1<11 1 «n sP.\"tt· van dip 
uuuvallo ('11 \ H(' h<. kukliginas, di« 
A.~.R sal voort I)'aan OJ) dip \\,ro' 
wat hv I'rl'd~ 111<'1 SOYP(' I o..;lIh\('~ 
inco .luan hrt. Un« roll: it; '1110('(1 
vir d-ir 1'( rtle: ldhcid u.ai die nil 
hot mst lHlrt11-1Jf)lifir kc siels«! {j( 
sarti lie! tn. '110[1 ..;ArL'i. uat die (C'I'I 
,1[ril,alleJ' sy mcd e-Airiletnur Iaa! 
ben» (I e11 11101. daardcur onma,Qfig 
is om du Afrarmcr S,1j u,q;naiiw 
1)/( k tc laot i1l neem in fill eic 
1'(Hh rltnul, 

Dio A ... "$. 11('1 lI( sof dat daar 
vir die Af'riknner not ('('11 runnier 
is om die verdecldlu-id Hit die W('g' 
1 {l ruim. ('11 (lit is om ontslao tp 
rank vat dip volksvreemdc in ons 
land (Ill tcrug 1(1 ~nyn na ons 
roll. scic. ['1p1'11 \\ unncor d ie A Iri 
kauors dNU' middel Tan hullo kul 
tuur, tradisie» l'1I lcwr-nshoskouina, 
wat d: ur die Voortrekkors in dip 
Tran rvual «n dip Yry st aa t uit g'P 
hou L't suamechind word 101 '11 
OJ' anioso (l'( heel sal daar sprnk 
WPNI vall 'JI A l'i-iknnr-rvolk. 

M»! die OSS( ioatrel: otm. 1.lJ:?8 
1i('1 die ,1/rikanrt' weer nosicbcu-u« 
qcword, c n br qin. die Volkshc ice 
[ling 'INtt die drttcr qtuin. word ran 
di(. 01'(JanifM ,Q('srJ{f.',;f(wt. 

Ann (Ii' Toll sh wecina word 
gl'H1.alt(· g('g'(){' dour die volkskern 
vat die \011 spit' nip alloon hull« 
oie grmaalr lu-t nio, maar wat dit 
ook dandwcrkllk uitlewo. Ll ierdio 
is ook dip staudpunt van dip 
A.N.H. 

In air Volkshcwocing is daar 
dus slegs pl ,1' vir di 'gem wat 
kemgosoud is ill hullc A l'rikancr 
simp. 

'aar die I'igllng' van die A.N.H. 
die Volkshcwegiug is, kan dio 
A.N.S. HI('gs Y rsterk word in sv 
sti-yd dour dip voorvul le OJ) Bloc III 
f'ontein, net sons die plaaslike tak 
vorstork i:-; dour die p:eb<'ul'trni.'st'\ 
van verlode [aar. 

r
ea a____ .... --- 

in Yolk beweging 
.." ~ ~ ~ 

rewolusie ingel i. Die Engelse r a 
manskrywer en radio-kommentator, 
J. B. Priestley, behoort tot diegene 
wat so dink en in 'n artikel getiteld 
"Britain's Silent Revolution" in "Pic 
ture Post" (27 Julie 1942) wei hy 
uit oor hierdie gedagte wat Brittanj 
betref. Hier volg 'n paar van Priest 
ley se gedagtes: "Geld as maatstaf," 
skry£ hy, "is aan die verdwyn. U 
kan b.v. vandag nie meer petrol ver 
kry net omdat u dit kan bekosti 
om petrol tc koop nie. U kan petrol 
alleenlik verkry indien u kan bewy 

Deur Prof: ]. A. Wiid 
Aan di ander oorlogsfronte het I 

geen groot verandering plaasgevind 
nie. Die Duitsers maak vordering 
in die rigting van die Grosnyolievel 
de, die Russe doen aanvalle aan som 
mige dele van hulle lang front, die 
Jappanners in Nu-Guinec is deur die 
Owen Stanley berge en beweeg in 
die r igting van die belangrike Brits e 
st unpunt, Port Moresby. en die 
Britt het'n landing by Tobruk pro 
beer, wat n t 500S die by Dieppe, 
in waardevolle ondervinding en 
terugtrekking geeindig het. 

HIERDIE OORLOG IS REWOLU 
SION~R 

In die jongste uitgawe van "Die 
Matie" is daarop gewys dat hierdie 
oorlog nie slegs 'n saak van bIoed 
en staal is nie, maar dat dit baie 
aspekte het. Daar is toe daarop ge 
wys dat die Britse nasionale skuld 
gedurende die drie jaar van die hui 
dige oorlog reeds verdubbel is. Van 
dag 'n paar gedagtes oor 'n ander 
aspek van hi rdie oorlog. 

Na drie jaar van oorlog is daar 
nog altyd baie mense wat in hierdie 
stryd niks anders as 'n tydelike en 
verbygaande militere kragmeting tus 
sen grootmoondhede sien nie. Hulle 
verlang 'n militere oorwinning en 
offer goed en bloed om hierdie oor 
winning te behaal. Verder bekom 
mer hulle hul nie oor die w"reld 
nie en begryp hulle die diepere be 
tekenis van die stryd en die tekens 
van die tyd glad nie. Hulle verkeer 
onder die waan dat dieselfde ou 
wereld w er sal begin waar dit op 
3 September 1939 opgehou het. Hier 
die mense staar hull blind teen die 
militere aspek van die oorlog en 
verkeer, wat die toekoms betref, in 
'n gekkeparadys. 

Daar is 'n tweede groep van rnense, 
n1. di gene wat taamlik onverskillig 
staan teenoor die oorlog. Hulle het 
die oorlog nog nie aan eie lyf ge 
voel nie en vir hulle is die oorlog 
iets abstraks, iets verafgelee. Die 
enigste gedagte wat hulle aan die 
oorlog gee, is wanneer hulle 'n koe 
rant lees of wanneer hulle merk dat 
h.v. vuurhoutjies ni meer so volop 
is as vroeer nie. Dit kan hulle ook 
nie skeel wie die oorlog g.aan wen 
of verloor nie solank hulle eie per 
soonlike materiel belange of die he 
lange van hulle groep ot party maar 
ni daardeur geskaad word ni . Van 
die id ologiese en ingrypende rewo 
lusionere aspek van di oorlog het 
hulle e n of weinig benul. Ook 
hulle verkeer nog altyd in tn gekke- 
paradys. 

J. B. PRIESTLEY SE STANDPUNT 

D.a r i 'n c1erde groep m ns wat 
die menin toegedaan is dat die 
w"reld nooit weer kan terugkeer tot 
toestande wat voor 3 S ptember 1939 
g heer het. nie. Vir hi rdie m ns 
het die huidi e oorlog 'n wereld- 

dat u dit in belang van die gemecn- 
skap sal gebruik Baie dinge wat 
voor die Oorlog in ons gemeensk p 
as kenmerkend Engels beskou was 
deur die hele wereld, was niks ander 
nie as 'n semi-feodalc verguldsel en 
oorpleistering van die ysterdraag 
balke van 'n gevoellose en onnosel 
industriele plutokrasie. Dit was in 
derdaad 'n ellendige vervalsing. Kan 
al hierdie onsin weer teruggebring 
word? Is daar miskien erens aan 
die an del' kant van die dreunende 
oorlogsfabrieke en gebombardeerd 
gebiede nog iets oor van hierdie vet 
flentcrde en idiotiese rnaskerade-bal 
wat klaarstaan om weer sy versky 
ning te maak? Kan dit wees dat die 
opvyselende en babbelsieke skrywer» 
van kletspraatjies alreeds weer besig 
is om hulle potloode skerp te mank 
en hulle broeke glad te stryk? 

"Vir my (Priestley) skyn soietS 
ond nkbaar te wees. Indien die to 
koms afhanklik moe, wees van mense 
sclfs van my leeftyd, sou ek daar nie 
alte eker van gewees het nie, maar 
die toekoms is afhanklik van die 
jongmense. Aan die jeug van hierdi 
land is reeds vir 'n lang tyd 'n rat 
voor die oe gedraai deur aan hull 
slegs Besittinge aan te bied instede 
van Sk pping . . . .. Ek (Priestley) 
kan derhalwe nie glo dat die jong 
mense wat tans by miljoene agter 
ons oorlogspoging georganiseerd 
staan, tevrede sal es om net 'f! 
karige bestaan te rnaak en as toe 
skouers op te tree by die een ,ot 
ander ou verwelkte maatskaplike ver 
toning nie. . .. Allereers is dit geen 
sins die vraag of ons ryk of arJ1l 
gaan wees nie, maar of ons 'n self 
sugtige, inhalige, pruttelende en aak 
lig-vervelende individue-massa gaL f) 
wees of 'n 'vol met 'n <}'o 1 "oar 
oe, om n1. saarn te werk in belang 
van die gemeenskap. Hoewel ek 
graag sou wil sien dat in my mate' 
rifHe behoeftcs voorsien word ,is elt 
nogtans bereid om vir die res vaf! 
my lewe gerantsocneer te bly mit 
ek lid kan wees van In gemeenska' 
wat besig is om 'n nuwc en betel 
samelcwin te skep. Dit is ook dj 
gevo lens van die meeste van ons f) 

ons wil nie langer in 'n verrottende 
gemeensl ap voortbestaan nie." 

BRITSE AGTERLIKHEID 

Vervolgens wy' Priestley op VOOl' 

lopig agterlike toestande in Brit 
tanje. "On.... opvoedingssteh,eI ",a 
beroerd sleg nons nywerheidssted 
totaal ongeskik as woonbuurte. 011 
was besig om ons pragtige platt~' 
landstreke vinnig te ruineer. D~ 
merendeel van .cns bevolking bet 1!l 

hulle lewens mindel' poesie, mind I 

sang en minder vrolikhcid gehad 
di gemiddclde Afrika n negef 
stam. Iedere jaar het ons reuS gtig 
sommige aan allerhand soorte b 
dwelmendc middels verkwis, en ali 

Vervo]g op his. 4 kol 4. 
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UNIALE LE ER Onder Onsie 
Vervolg van his. I kol, J. 

in kakeling nie, of dan is 
A.N.S. nog geen verlengstuk van di 
O.B. nie. Die beskuldi ing is ten 
en mal onwaar dat die A.N.S. ond r 
die plak van die O.B. staan. Dit i 
die v rdagmaking w t te n di A,N.S. 

ai i. Ook hier kan 1 u slegs 
om u vertroue vra. Toon dat u waar 
lik Afrikaner is deur te vertrou 
ni te loop en fout soek ru . 

3. Dr. v n R nsburg Er -Pr i- 
d nt v n di A.N.S. 

I i rop di vol end a antwoord. 
Die A.N.S. h t'dr. van Rensburs 

Ere-Pre ident gernaak nog voordat 
daar mo ilikheid was. D arna h t 
eli stryd in di volksl w ontstnan. 
Di A.N.S. het nou eli tandpunt 
ingcne m dat ons as jeug ni die 
verd ldh id wil oorplant n vyande 
wil rna k van Afrikii'n s nie. On. 

Vir 
• 

all p ra- 

* 
V rled 

tot U Di n. 

funk ie 
Dit het 
St nbr 

th id w r 0 

* 
omma , 

( oon u 176) 
erl straat, 

1 c t.r. 1,,1 no 
sake. 
4. Di A.N.S. s 

l~ _ 

J mn 
h di nin . 

n 

in uitro i 
di A.N.S, 

Steed bly ek u dien willig dien r I 
J. POSTMA, 

Uni le L i r A.N.S, 

voo 
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Drank en Studentelewe 
Tocspraak van die Uektor 

"U kan nie bekostig dat 'n minderheid u beroof van een van 
u kosbaarste besittings -u goeie naam - nie. " het dr. Wilcocks 
gese op In vergadering wat verlede Dinsdagaand in die Stadsaal 
ehou is. Die vergadering is bele as gevolg van die gebeure op Stel 

lenbosc'h in die afgelope tyd. met die doel om studente aan te maan 
in verb and met Iosbandigheid wat hom kenbaar gemaak het in die 
studentesamelewing van die laaste jare. 
Dr. Wilc:ocks het daarop gewys 

dat die Universiteit van Stellen 
bo ch onlangs groot uitbreidings 
eniet het, met onder andere die 

byvoeging van nuwe fakulteite, as 
evol van die goeie guns v n per 
one wat nie direk aan die Univer 
slteit v rbonde i~ nie. 
Hy het verder daarop gewys dat 

die tudent wat die Universiteit 
verla at baie afhanklik is van die 
goeie naam van die inrigting. 
Nou het drankmisbruik, wat die 

goeie naam van die Universiteit 
kend, op Stellenbosch ongelukkig 
y verskyning gemaak in 'n mate 
wat die aandag van die owerheid 
afgedwin het. Die Raad van die 
Univer iteit het onlangs 'n besluit 
en em te dien .effekte dat drank 

misbruik beskou word as 'n ernstige 
misdryf, en dat studente wat hulle 
daaraan kuldig maak hulself bloot- 
tel aan skorsing. Maar die euwel 
neem ste ds toe. 

Die Rektor het gewys op ve skiI 
lende manier waarop onverstandig 
heid en minderwaardige bravado as 
oorsake van die verskynsel werk, en 
die teenwoordiges daarop g wys dat 
dit naas die vernietiging van die 
naam van die Universiteit ook ska 
delik is vir individue wat daaraan 
meedoen. Hy het gevolglik 'n b - 
roep gedoen op die student.e om in 
die toekoms die verskynsel te be 
stry. 
"Ek glo in die Jeug, en veral die 

Jeug van Stellenbosch. U meet al 
mr 1 saamstaan om hierdie nadelig 
en dwase euwel te verwyd f. Ons 
was en i trot op die naam van 
Matiel nd. Laat on aam taan om 
hierc1ie na m koon te maak en te 
hou," was sy slotwoorde. 

nebaf,8v~reniging 

Die b sprel ing in di eerskornen 
de vergad rin (Saterdagaand) sal 
die vorm van 'n Wereldwkonferel1- 
sic aanneem. Die b langrikste 
staatsmanne van on tyd sal deur 
uit esoekte per one voorgestel 
word. A voor itter van die ver- 
ad ring tree op di Gees van So 

krate . 
7.30 n.rn, in die Huishoudkunde, 

aal. 
AIm I Welkom! 

" VOORSLAG " 
P POEIERS 

DIE VEILIGE VERBANNER 
VAN ALLE PYNF... 

1/6 & 2/6 
Die 

Voortrekker-Apteek 
STm fJLIi}N BOf:)CH 

•••••••••••••••• * •••• aR' 

ERJAARSDAE 
word nou baie ge- 
5 llig 
alles 

. g VI r, want 

word maak- 

lik voorber i in 

H Die Uitspan" 

K.S.B. Kry Besoekers 
Die J<.S.B. bet Saterdagmiddag 

besoek ontvang van mnre. C. H. 
Weich ("Emol") en L. W. Shep 
pard, die trornpetspeler van die 
Munisipale Orkes, Kaapstad. Bei 
de besoekers het die rniddagoe 
fening in die Uitspansaal bygewoon. 
"Emo!" bet in 'n kort toespraak 

die orkeslede geluk gewens met hul 
besluit Om hulle aan die musiek te 
wy. Intensiewe oefening is nood 
saaklik, het hy gese, want as jy in 
die musiek suksesvol wil wees, be 
staan daar geen middelweg nie. 

So 'n prysenswaardige onderne 
ming soos die K.S.B. is dit egter 
weI werd om die vrye tyd aan op 
te offer, hoewel natuurlik die Uni 
versiteitsstudie voorrang moet ge 
niet. 

Na afloop van die middagoefening 
het mnr. Sheppard aan a1 die orkes 
Iede die aanbod gedoen van gratis 
onderrig, indien hulle voel, dat hulle 

Mu iek- Vereniging 
Volgende Sondagaand (20 Sept.) 

om 8.30 sal dr. G. G. Cillie, jnr., 'n 
lesing oor "Gewyde Koormusiek" in 
die Konservatoriumsaal hou. 
Plate-illustrasies uit die werke 

van Bach, Brahms, ens., sal daarby 
kom. 

Almal harrlik welkom. 

die re te Afrikaanse musiekgees het. 
Met hierdie vriendelike aanbod 

is die byeenkoms afgesluit. 
L.W. - Die aangekondigde kon 

sertuitvoering van 22 Sept. word, 
a ngesien daar op daardie aand an 
der funksies plaasvind, tot nader 
kennisgewing uitgestel. Die Sondag 
middaguitvoerings van die Orkes 
sal, weens die intensiew.e oefening, 
wat in die volg nde weke nocdsaak 
lik is as voorbereiding vir die toer, 
ook voorlopig gekanselleer word. 

Die Matie wil dan ook van die 
eleentheid gebruik maak om Oom 

Kalie en mev. Heese hartlik g Iuk te 
wens met die geboorte van hul dog 
tertjie. 

Studente! 
W ekonomie en aan ver- 

i tig te werk. 

• 
La t 

J. B. COETZEE 
u vol ende p k klere of kleur 

b dji rna k. 

AGENT VI NANNUCCI 
DROOO SKOONMAKE S. 

• 
Andringa traat, 

Daar" 'n Rede 
Di knapste Stud n (. kry di 

beste })O • 

Dia host Drukwerk ir k die 
In csto aandng. 

On is bolond vito kwnlitoit 
dl'1ll'WNk to 11 konkurrer nde 

pryso, 

Pro Ecclesia .. Drukkery, 
Die Laan, Stellenbosch, 

DEL 

"EX L1BRIS" 

Ds. T. N. Hanekom. 

DIE BROEDERHAND. 

Hand. 17: "Saul, broeder, die Here 
het my gestuur " 

Ons het hier te doen met twee 
manne op die dag van versoening 
met mekaar. Daar was baie bande 
wat hulle saamverbind het. Hulle 
was van dieselfde ras, dieselfde yolk 
en dieselfde tyd. Maar broeders .... 
nee, dit was hulle nie! Hulle was 
tenspyte van al die bande, nog altyd 
vyande! 

Die een was Saulus, 'n jong Jood 
uit Tarsus, student onder die be 
roemde godgeleerde Rabbi, Gamaliel. 
Met sy studies het hy dit ver gebring 
en selfs roem verwerf. Maar sy 
"groot geleerdheid" het in sy hoof 
bly steele. Dit het nooit sy hart ge 
raak nie. Daarom staan daar van 
hom geskrywe, dat hy sy volksge 
note vervolg, gevang en geboei het. 
Selfs het hy met moord gedreig. 
En die marteldood van Stefanus 
het bewus dat dit by hom nie net 
dreigemente en woorde was nie, maar 
ems. Hy was gewillig om selfs broe 
dermoord te pleeg. En die ergste 
van alles,' en die gevaarlikste vir 
homself, was seker dat ouer mense 
hom geprys het daarvoor en beloon 
het, miskien met 'n invIoedryke posi 
sie in die hoogste vergaderinge van 
die land. Hy was gewillig om sy 
broer te haat, daarom was hy so 
populer l En namate hy meer geleer 
het van die geheime kuns om broeder 
bloed te vergiet, het ook sy roem 
gestyg en sy invloed groter geword. 
Dit het hom aangevuur om meer te 
doen, ook in Damaskus, waar toe 
juis 'n hele aantal christene - die I 
andersdenkendes van die nuwe rig 
ting, gaan skuiling soek het. 

Die ander man was Annanias, 'n 
ouer man op wie blykbaar die swaar 
verantwoordelikheid gerus het om die 
jong gemeente te lei in dae van ver 
volging. By was hulle Ieier, maar 
moes ook saam met hulle Iy in daar 
die donker ure toe die hele offisiele 
Jodedom hulle wou verdelg, Toe het 
al wat Jood was sy onderlinge twis 
en rigtingbelange opsy geskuif en 
saamgespan en saamgesweer teen 
Christ us en sy nuwe leer en leerlinge. 
Annanias was daar cen van! Hy h t 
seker vooraf berig ontvang van Pau 
lus se aantog na Damaskus en } et, 
saam met mede-broeders, met vrees 
sy aankoms afgewag. En die vrees 
was nie ongegrond nie l 
Maar toe gebeur daar tussen Jeru 

salem en Damaskus die groot wonder. 
Daar was 'n stem, 'n lig en 'n visi 
oen, en toe dit aIles Yerby was, was 
Saulus blind. Hy was dit m.aar nog 
altyd, maar toe eers het hy dit ont 
dek, 'en hy moes hom laat lei .... 
al agter Jesus aan. Die vervolger 

VICTORIA KAFE EN 
BILJ ART SALON 

V rugte vir gesondheid. Lekkers na 
die smaak. Biljart vir die vermaak, 

OU LAMPIE 
Ei n r. 

DIE OORLOG 
Vervolg van bls, r2 kol, 4. 

het in die menigvuldigste soorte van 
onsinnige taboe, snobisme en argo 
istiese prulwerk verwikkeld geraak." 
Aldus J. B. Priestley. Vir hom 

kan die Brittanje van 3 Sept. 1939 
nie weer terugkeer nie. Priestley het 
gelyk. Die indiwidualistiese staat sal 
nie opgewasse wees om die nasleep 
van hierdie oorlog te hanteer nie en 
sal moet plek maak vir die een of 
ander vorm van sosialistiese staat. 
Dit het vir die Angel-Saksers lank 
geneem om lesse te leer en konklu 
sies te trek, iets wat ander nasies 
reeds lankal gedoen het. 

van Christus het nou geword die 
navolger van Christus! 
Vir die verhouding van hierdie 

twee manne was dit van die grootst 
betekenis. Daardeur is die groot 
kloof oorbrug wat vir hulle so v!r 
verwyder het van mekaar. Daardeur 
is die broederhaat geblus wat so 
verterend in hulle lewe gebrand het. 
Hulle het mekaar v66r God ontmoet 
en daar ontdek dat hulle nie meer 
vyande en teenstanders was nie, maar 
broers - bloedbroers en geestelike 
broers. Hulle het mekaar se hande 
gegryp "om dit nooit weer los te 
laat nie," en God self bet, die nuwe 
verhouding tussen hulle geheilig tot 
'n brocdcrband, wat nooit weer SOU 
verbreek word nie. 

So het hulle bymekaar gekom. Die 
Here het die een verander en die 
ander gcdwing om van die verande 
ring kennis te neem en sy wantrou 
'en vrees en agterdog opsy te skuiwc 
Dit is nie hyself wat gegaan he: 
om Saulus te ontmoet nie. Hyself 
wou nie, maar die Here bet how 
gedwing. "Saul, breeder, die Her 
het my gestuur." Die Here het hulls 
saam verbind en saamgebring, en die 
Here het hulle verlos - die een vnfl 
sy haat, die ander van sy agterdo" 
In die stryd tussen hierdie twee het 
niemand gewen nie. Altwee het iet 
verloor, Maar die Here het corwin 
in twee lewes. Dit was ook hull 
wins! 

Onthou 
J. C. ERGH 
Die K eremak r! 

• Vir u volgende Pak 
• Werk Gewaarhorg 

• Billike Pryse 
• Beste Materiaa] 
Nuwe Adre.: 

Net langs an di Suikerbossie! 

ONDERSTEUN ONS 
AD VERTEERDERS 

'N GROOT 
LETTERKUNDIGE 

GEBEURTENIS 
® So Pas Verskyn 
AMPI II I -van JOCHEM VANBRUGGEN 

. in di "Kwarteeu-Seri" 10/- 

ERNST VAN HEERDEN- "WEERLOSE UUR" 5/- 
Dlgbunde/. 

c. $V~ BOEKHA 
~ 'TD~lLLENBOI- 'en 

Ons h t nog 'n groot voorr ad "Penguin" .. Bo k op hande 


