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"De Waer.e/dg~sohiedenis is 't
Waereldgericht.
Vergelding, de wet der Historie."
- Ten K teo
CHURCIIlLL SE JONGSTE
TOESPRAAK
Hoewel daar nog altyd op land,
op s
en in die lug, in di koue
noorde n in die warme suide, in
die weste en in die ooste hard g v g
word, is dit weereens met woorde
wat di grootste oorwinnings behaal
word. Hierdi k er wa dit Churchill
n Roo evelt wat die oorwinningswoord
voer h t. In 'n to praak
w t eli Brit
Eer temini ter op 12
Oktober in Edinbur h af esteel het,
word die oor lo skanse weereens geweeg. Soo dit elk r erin shoof

Deur Prof.
wie se

~rit e
OJ)

GEVARE.
Churchill se optimisti se b toog
het egter ook 'n minder blink kant.
"As ons na alb i kante van die rekening kyk," ldu di Brit e Eeritemini ter, "dan moet on' sien dar
on 'n em tige en sornb re oornblik
in die oorlog ber ik het w t 'n groot
m t van st ndv stigheid v n re s ell
sielsbe tendigheid vereis." En verd r: "Dodelike gevare bed rei on

J.

A. Wiid

no.
Traa heid, selftevredenheid of
onenigheid, rusie oor nietige sak
salons vooruit igt bederf. Ons moet
onsself in pan tot die uiterste van on.
krag."
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Be krywingspunte
Die Kongre verrigting
het aangevang met skriflesing en g bed deur
mnr. Frans Kock, die lei r van die
Federasie van Calvinistiese studente-vereni ings,
Daarna het die voorsitter die Kongres formeel geopen en het die eintlike werk aamhede van die dag b gin.
Behalwe die toesprake ('n opsornming waarvan elders in hi rdie uitawe verskyn) is die volgende beskrywingspunte afgehandel:-

Nouer Sanwwerkil1~
Mnr. M. J. van der Walt,

van
Kaapstad, het namens sy tak voorestel: "Hierdie A.N.S. Wykskonres voel dat daar in die toekoms
nou r
samewerking
tussen
die
A.N.S.-takke van die Univ rsiteite
van Stellenbosch en Kaapstad moet
wees, en ver oek derhalwe di Provinsiale Bestuur om alles in sy vermoe te doen om hegter aaneensluiting te bevorder." Nadat hierdie
voorstel van Stellenbos e kant deur
mnr. S. P. Botha vcrwelkom is, i
dit eenparig aanvaar.

1 ommunisme
Mnr. A. Botha, het namens sy
tak (Kaapstad) voorgestel: "Hierdie vergadering van A.N.S.-lede van
die Suidelike takke spreek hulle ten
sterkst uit te n die geweldige sterk
propaganda wat daar vanda in S,-A.
maak word vir die Kommuni me."
Hierdie voorstel is met algemene
byvalsbetuigin
aanva r,

Land dien
Namens Stellenbosch bet mnr, P.
Theron
voorg .stel : "Hi rdie
Provinsiale Kongre van die A.N.S.
aanvaar sy plig van diens aan volk
en vaderland. In die diepe besef
v nons vcrbondenheid aan die funcering in ons vaderlandsbodern,
ond meem ons di t ak van landsdiens
n st 1 on on ten doel om in die
toekoms hierdi
edagte prakties
uit te bou, met die hou van ereelde
landsdienskampe." Spreker het aanetoon d t hi r 'n VI ugbare veld
vir am werl ing tu sen A.N.S.-takk
no braak Ie. Die voorstel i met
kklama ie aanvaar.

Die Atletiek-Afdeling
van die
Afri ·aanse Sportunie het reed 'n
slaagde eerste byeenkoms a ter
die rug.
Met die 00 hierop en vera} ook
op die jong te ebeure in die rugby
wereld, het mnr. P. O. Ie Roux
(Stell nbo ch) die onv rmyd likheid
van nasional
port bekl mtoon. Hy
het aan die hand gegee d t die Suid like Provin i I B stuur po ing
in die werk stel om di
da d
werklike
teun van di Afrikaan e
tudente van die uide vir di Afrin e Sportunie te verkry, en om
onmiddellik 'n rugby- fdeling in die
Sportunie uit t bou,
N in temmende bespr king h t
die Kon r s di voorst 1 unani m
nvaar,

By ondagaand se Plateprogr m
word R chard Strauss behandel,
Artikel daaroor verskyn later.

~.-- --~

VERJAARSDAE
word nou bai

sellig

.
gevier,

Ds. T. N. Hanekom

all word smaaklik voorb r 1 In

"Die Uitspan"

1942.

Mnr. D.

c.

Eranzsen

Godsdiens is daardie lewensvorm
waarin die mens die Godsgesag oor
sy eie lewe erken,
God is soekende en reddende, maar
altyd werksaam van binne na buite.
By verower die hart om die hel
lewe te beheers.
In elke volk se godsdiens is daar
'n besondere eiesoortigheid,
wat
noodsaaklik is vir die volk as by
wit uiting gee aan sy godsdiens.
Godsdiens staan nie vreemd teenoor die Iewe van die volk nie, maar
wil leidend en beheersenc1 daarop
inwcrk.
In die volksbeweging is die voIk
georganiseerd as 'n eiesoortige instelling, op een bod em, met e n
bioed en met een kultuur.
Die volksbeweging is uit die volk,
en die volk se godsdiens is uit God.
Tog is hulle een in die Gods-diens.
Die volksbeweging word nie gefabriseer nie.
Net soos die hart die sensitiew
middelpunt van godsdiens is, so is
die beangst
moment van die volk
se geweldigste nood - ondergang of
voortbestaan - die wieg van die
volksbeweging.

Ekonomie is die wetenskao wat
menslike behoef'tes bestudeer.
In hoeverre is die volksbeweging
die behoeftes van die hele volk
in sy volwasse stadium in staat om
te bevredig.
Behoeftebevrediging hang af van
die gesonde wisselwerking tussen
die vier produksie-faktore, n1. Arbeid,
Kapitaal, Grond en die Ondernemer.
Die volksbeweging met sy organiese
grondslag dra sorg dat die ondernemer die vrug van die produksieproses aanwend ter bevordering van
die hele gemeenskap en tel" bevrediging van die volksbehoefte.
Die
Kapitalisme het juis gefaal m.b.t. die
distribusie van die volksinkome. Die
volksbeweging met sy idee van gemeenskapsbelang voor eiebelang sorg
vir 'n gebillikte verdeling van die
volks-inkome.
Die organiese beskouing sien die
gesin as die fundamentele grondslag
van die volkshuishouding.
Die institusionele grondslag van
die volkstaat is die beroepstand. Die
organiese volk WOI d gedra en verryk
deur die idee van gemeenskaplike
arbeid tot diens en welvaart van die
hele gcmeenskap.

t(Hierdie rede verskyn v olledig in
.. Wapcnskou·').

(Hierdie rede v erskyr; volledig in
"W apenskou"),

Plaaslike Kragte

Ons Kaapstadse Gaste

Graag n em ons hierdie geleentheid
te baat om die plaaslike kragte wat
so veel bygedra het om die Provinsiale Kongres 'n sukses te maak,
hartlik te bedank.
Veral wit ons waardering uitspreek
teenoor ds. T. N. Hanekom en mnr.
D. G. Franzsen vir hul belangrike
bydraes oor die Volksbeweging en
sy verhouding teenoor die Godsdiens
en die Ekonomie onderskeidelik.
Dan ook ons opregte dank aan
sowel dr, n mev, J. A. Wiid as aan
dr,
mev. W. A. Joul) 'rt vir die
asvrye ontvangs van. ons besoekers.

Die voorsitter van die Kongres het
Saterdagmore die besoekende A.N.S.lede uit Kaapstad baie hartlik op die
Kongres asook op Stellenbosch verwelkom.
Hiermee bet die plaaslike A.N.S.tak hom van ganser harte vereenselwig. Dit was die tak se aangename
voorreg om die afgevaardigdes en
besoekers alhier te ontvang. Daar is
van die geleentheid gebruik gernaak
om vriendskaplike betrekkings met
die buurtak aan te knoop, wat ongetwyfeld aangename resultate in die
toekoms sal afwerp.
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Godsdienstige en Ekonomiese Benadering van die
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BESOEI EHS UIT DU:
~OOHDE
Die A.N .S. as besonder dankbaar
oor die aanwesigheid by die Snidelike Privinsiale Kongres, nie all en
van die Uniale leier, mnr. J. Postma,
nie, maar ook van Prof. A. J. H.
van der Walt.
Mnr. Postma se besielende taakstelling en prof. van der Walt se
held ere vasstelling van ons volksaard, was sowel tydig uitgespreek
as inspirerend van inhoud.
Die aangenarne kontakte wat weereens hernu is, en die meegaande wisseling van gedagtes, het nogmaals die
landswye eenheid van beginsels bevestig en bevrug.

IJ.K. Takleier Se Woorde
Aan die einde van die Kongres
het mnr. P. M. Joubert. teksleier,
Kaapstad, tuimens sy tak sy dank
uitgespreek vir die ontvangs wat
die Kaapstadse afgevaardigdes en
besoekers slhier te beurt geval het,
Hy het met waardering gewag gemaak van die geslaagde Kongresv errigtings en die v ersekering uitgespreek dat sy tak met nuwe besieling hul taak in die A.N.S. v oortsit.

Prof. v. d. Walt se Rede
Vervolg van bls. I, kal, 1.
uit die wil van die mens nie, maar
uit die wil van God. Die owerheid
is deur God daargestel, die gesagstaat is sy wese,
Die organiese staat herlei sy gesag nie van die volkswil nie maar
van die wil van God. Van die demokrasie dus geen sprake nie.
Hoe staan ons teenoor die liberaIisme en die beliggaming daarvan
soos gewortel in die demokrasie en
soos verkry in die Britse par lementarisme wat die lewensbloed uit
ons volk gesuig het? Hierteenoor
kan die Calvinis slegs 'n heilige wit
openbaar om dit te vernietig.
Ekonomiese Iiberalisme lei tot
die uitbuiting van die swakke deur
die sterke. Dit vernietig die vesels
van die volksIiggaam.
Gee telike liberali sme het die blywend waardes in ons volkslewe verkrag: steel jy 'n hoender volg daarop die sware straf van die gereg,
maar st el jy (b.v. deur onbeheerde
persvryheid) die siel van 'n kind,
en eindelik van 'n volk dan beIand jy
in die voorgestoeltes.
Op die gebied van d e instellingswese si n die liberal :sme die volk
atomisties, soos 'n flak mielie, instede van organies soos 'n boom wat
groei.
Daar bestaan die intiemste wisselwerking tussen volksbeweging en
volkstaat. Die taak van die volksbeweging is om die volksliggaam
aktief en gesond te hou.
Die taak van die volkstaat 1S om
die volk na sy lotsbesternming te
voJg.
Geloof. - Ons glo in die goddelike
Jotsbestemming van ens volk.
Hoop. - Ons hoop dat bierdie bestemming rein en edel mag wees,
tot verwesenliking van ons roeplngsvasts toekoms.
Liefde tot God en tot elke volksgenoot - klein en groot, ryk en
arm.
G dagtig hieraan is ook ons volk
se to koms veilig in die bande van
'n allesbesti rende Vader.
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