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DEEL I, Nr. 5. 

REDAKSIONEEL! 

Die redaksie wens a! die studente 
' n aangename vakansie toe. Die wat 
die afgelope semester gewerk het, sal 
vanself ook weet hoe om die tyd te 
gebruik. Onthou maar net ons is altyd 
tot diens en arbeid geroep. 

Mnr. J. Taljaard moes 16 Junie 'n 
noodoperasie ondergaan. Ons bede is 
dat hy spoedig weer opgerig sal word. 
om sy studie voort te sit. 

Sal die studente asb. daa t·op let dat 
artikels, vir .,Die Wapad" bedoel. slegs 
op een kant van die bladsy geskrywe 
moet word. 

SARIE MARAIS-TOER . 

Ter kennisname van b elangstellen 
des wens ek mee te dee! dat ons toer. 
as gevolg van verskeie omstandighede. 
ingekrimp moes word en dat ons aileen 
die volgende plekke sal besoek: 

Vrydag 21 Junie- Vereeniging. 

S<>tt-rdag ?2 .Jnnie PHry« 

Maandag 24 Junie-Brakpan. 

Dinsdag 23 Junie-Standerton. 

Woensdag 24 Junie-Bethal. 

J. J. A. VANDER WALT. 

21 JUNIE 1946. 

BESINNING (3) . 

As ek nou in bree trekke 'n toe
komsbeleid wil uitwerk wat moontlik 
die verskille tussen ons kan uitwis. of 
ten minste samewerking kan bevorder, 
wil ek onderskei tussen die beleid en 
die praktiese uitwerking daarvan: 

I.-Die Beleid. 

AIGEMEEN. Ons ideaal is 'n Chris 
telike republiek, waarin die blanke be
skawing gewaarborg is, waarin die 
Boerevolk sy a spirasies kan uitlewe, 
waarin gesag en vryheid, behoorlik 
harmonieer en waarin die diensmotief 
en solidariteitsgevoeJ tot hul reg kom 
sonder dat die gewetensvryheid van die 
indiwidu en die regte van die per
soonlikheid in die gedrang kom. 

BESONDER. 

L. Die hoogste gesag. Deur ower
held sowel as onderdaan moet die op
pergesag van God en van sy Woord in 
woord en daad erken word. 

2. Die staatshoof . . .'n President wat 
deur die stemgeregtigde burgers vir 'n 
vasgestelde tydperk gekies word. 

3 DiP. rPI!'~rinl\'. Die ministers (of 
hoe ons bulle ook wil noem) word deur 
die president aangestel. Hiervoor moet 
die bekwaamste manne aangewys 
word. manne wat werklik op hoogte is 
met die departemente aan hul toever-

trou. By voorkeur moet hulle nie 
Volksraad lede wees nie. 

4. Die Volksraad. Hierdie raad 
moet die belange van die volk by die 
regering behartig. Wette word hoof
saaklik deut· die regering gelnisieer 
en deur die Volksraad aanvaar. ge
amendeer of verwerp. 

5. Kiesers. Aileen blankes sal die 
stemreg he, terwyl ook hier sekere 
minimum-else gestel sal moet word. 
Hoofsaak is dat slegs die w("rklike 
burgers van die land die toetsreg sal 
uitoefen, d.w.s. diegene wat die draers 
is van die geestelike-kulturele erfenis 
van die twee blanke rasse. 

6. Gewetensvryheid moet geeerbie
dig word, asook die selfstandigheid 
van die verskillende Jewenskringe. Dit 
sluit nie in die ondermyning van die 
Christelike grondbeginsels van die 
staat nie. Die staat moet slegs ingryp 
wanneet· dit absoluut noodsaaklik is. 
Die owerheid moet egter ook waak oor 
die belange van die burgers en Ieiding 
gee, bv. in die totstandkoming van 
ko-operatiewe organisasies. Die be
ginsel van gewetensvryheid sluit ook 
slie ~ tnelaatbaarheirl vnn vPrsl~illenqe 

beginselriglinge in. 
7. Arbeid en ekonomie. 
Hier moet die sosiale gedagte be

klemtoon word. Die reg van privaat 
besit en privaat inis iatief bly gehand-

PRYs 2d. 

haaf, maar aan elkeen moet ·n mens
waardige bestaan verseker word. Die 
diensmotief moet die hoofgedagte 
wees. 

8. Volksdissipllne sonder 
milltarisme. 

Oor sake waaromtrent ons dit nog 
altyd eens is , soos die naturellekwes
sie, bestryding van parasiti me ens. 
word hier nie gehandel nie. 
Aantekeninge by bostaande. 

Ad. 2. Op een of ander \vyse sal 
voorsiening gemaak moet word vir die 
geval dat die staatshoof sy mag mis
bruik gedurende sy ampstermyn. Hier
oor hoef ons egter nie nou te skryf 
nie. Miskien is die kontrole. van rege
ring en volksraad voldoende. 

Ad. S. AI> die president werklik 
volksvader is, sal hy verder kyk as 
die grense van sy eie party by die aan
stelling van regeringslede. Roosevelt 
kon bv. aan sy opponent W ilkie 'n 
belangrike vertrouensposisie s kenk. 
Hy sal egter nie kan toelaat dat sy be
leid gedwarsboom word nie. As onder 
die volksraadslede bekwame moontlike 
ministers is. moet bulle liewer die setel 
ontruim. Ministers kan nie a.. volks
rRa(l"'IPd" die vl)lk hv diP owerb<l'id vcr

teenwoordig nie. 
Ad. 4. Oor die samestelling van die 

volksr.aad sal daar seker nog verskil 
bestaan. Maar miskien kan ons me
kaar tog vind. Hoewel skrywer bier-

SPANNENDE ROMANS 
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met 1\leurvolle Liefdes T em as • • 

H A RTE VAN S TAAL:-deur C. A. Groenewald. Prys 10/-

0ok sy beminde g lo dat hy skuldig is en die omstandighede is so in sy onguns dat hy 
geen bewys van sy onskuld kan !ewer nie .. 

D R. ELJ S.E:-deur M. Steyn van Rooyen. Prys 8/-

, Die sterk botsings, hewige konfiikte wat uit die aard en wese van die mediese beroep 
en sy verhouding tot die menslike !ewe spr·uit, word in hierdie werk in die vorm van 'n 
kleurvolle liefdestema behandel . . ... " 

W I L D E MAL VA: -deur E. J. Fraser. Prys 8/-. 

,Die verhaal van 'n beeldskone jong me1s1e wat onder 'n skaduwee groot word omdat 
almal se dat haar moeder, van wie sy haar skoonheid geerf het, , Sonder 'n ring aan haar 
vinger gesterf het . . . . " 

BLOED S POOR N A DIE K R ATER S:-deul' R. Hendriks. Prys 8/-. 

,,'n Opwindende speurverhaal wat deur oud en jonk geniet sal word." 

.AGTER D I E R ANT:-deur J. J. Brits. P rys 5/9. 

,Die skrywer gee 'n pragtige uitbeeld ing va n die geweldige botsings wat ontstaan tWJSen 
twee gesinne met hul teenoorgestelde lewensopvattings . . . . " 

Boeke I S altyd goeie vriende ! Boeke so na u smaak! 

Vir al u Boeke en Skryfbenodighede hesoek 

• 

DIE TRANS.V ALER-BOEKHANDEL 
KERFSTR AAT 90, P OTCH EFSTR OOM. FOON 497. 



BOTHA GOOSEN 

Kerkstraat 98, 

Potchefstroom. 

,,DIE WAPAD" 

I 
van nie 'n vakman op die gebied van 
die staatkunde is nie, voel hy tog die 

I 
besware wat van H.N.P.-kant teen be
roepsverteenwoordiging ingebring 
word. Dokters, advokate, mynwerlrers 
ens. sal in 'n Volksraad tog ook maar 
net eksperte wees wat hul eie vak be
tref, m.a.w. per slot van rekening sal 
die regering met sy tegniese adviseurs 
tog maar die hef in hande hou, wat na
tuurlik 'n diktatuur bevorder. Om 
hierdie rede skyn dit my tog die beste 

as .,Die Wapad" hierdie manifes wou 
ph4as as vervolg op my artikels. Dan 
het ons 'n basis vir verdere bespre
king. 
ll. PROGRAM VAN AKSIE-

VR¥DAG 21 JUNIE 1948. 

laat egter die onderwerp van die be
sprekings op die vergadering buite 
rekening en vestig die aandag net op 
een van die liberalistiese beginsels wat 
op daardie aand deur een van ons stu
dente met volkome instemming uitge
spreek is nl. dat aile mense gelyk is. 

Foon 430 
dat plaaslike kiesafdelings behou word, 
terwyl die gedagte beklemtoon word I 

Poshus 81 
, dat die beste ,.all-round" mense gekies 

Noudat ek die manifes van 1941 ge
lees het. kan ek daar feitlik niks by
voeg nie. Presies so sien ek die saak 
nog. Daar moet saamskakeling van 
Afrikanerkragte wees en daarin moet 
die H.N.P. die Ieiding neem. Wat die 
O.B. betref- die moet na my beskeie 
mening een van twee wee inslaan: die 
moet die dissiplinere front vir die hele 
Afrikanerdom word. maar dan nie 
maar 'n politieke magsfaktor wees 
nie, of dit moet by die stembus sy 
krag toon. In so'n geval kan ook met 
die O.B. soos met ander groepe 'n 
ooreenkoms gemaak word as daar een
heid ten opsigte van kardinale punte 
gevind kan word. Op die oomblik is 
dit moeilik om die O.B. te plaas en 
dit is een van die vernaamste oOI·sake 
van die verwarring. As hierdie drie 
artikels en die manifes van 1941 ge
lees is, sal ek reaksie verwelkom. Mag 
my artikels hu l beskeie dee! bydra tot 
konsolidering van die Afrikanerkragte . 

Dit is die liberalistiese lewens- en 
wereldbeskouing wat leer dat aile 
mense as redelik-sedelike individue ge
lyk is. Van nature het die individue 
dan ook gelyke regte en gelyke waar
de, en daarom mag ons bv. nie aan 
die nature! so 'n ondergeskikte posisie 
toeken nie. Die liberalis wat ook 
Christen wil wees, verdedig hierdie 
beginsel van gelykheid deur hom 
daarop te beroep dat aile mense as 
skepsele van God gelyk is. 

--vir--

MANSKLERASIE 

J. HEIDEMA 
RYWIELE 

en 
~AAIMASJIENE, 

POTCHEFSTROOM 

<teenoor Geref. Kerk), 

VERKOOP OOK SKOENE 

BUIME KEUSE VIB ALLE 

DOELEINDES. 

Lae konkurerende Pryse. 

TURKSTRA'S 
BAKKERY 

BROOD 

en aile 

KOEKSOORTE 

Raa.dpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

P'OON 282. FOON 282 

KERKSTRAAT 37, 
POTCHEFSTROOM. 

Mil J .ER EN KIE., 
BE PERK. 

VIR WAARDE. 

BESOEK ONS 

Ver killende Mdelings. 

MATEIUALE, 

GORDYNSTOWWE, 

KLEBASIE EN 

SKOENE 

l'DI VOLW ASSENES EN KINDEBS 

en Bespaar Geld 

Po.b115 75. FooD J.JT. 
KEBKS'l'RAAT lll, 
PO'I'CIIEF8TBOOM. 

word, d.w.s. mense van rype lewenser
varing. Die wette word opgestel deur 
vakmanne, terwyl die Volksraad in die 
algemeen oordeel oor die gees en be
ginsel. 

Naas die Volksraad kan dan 'n Ge
meenskapsraad bestaan waarin al die 
beroepe verteenwoordig is en wat ad
viserende status bet. Van bier kom 
dan die tegniese advies. 

Om die Volksraad ook 'n bloot ad
viserende liggaam te maak sal nie be
taal nie. Die belangstelling vir hierdie 
liggaam sal dan verdwyn. Die presi
dent (en sy regeringl is regstreeks 
teenoor die hele kieserskorps verant
woording verskuldig. terwyl die Volks
raad die volk in sy plaaslike afdelinge 
verteenwoordig. Sodoende is die volk 
se regte op tweeiklei manier gewaar
borg. 

Ad. 5. Hier het ons met 'n moeilike 
vraagstuk te doen, nl. wie moet as 
kiesers beskou word? Dit was ook 
Oom Paul se groat moeilikheid. M.i. 
kan maar net die maatstaf aangeli! 
word van onverdl"elde trou aan Suid
Afrika. Gewoonlik word beswaar ge
maak dat die stem van 'n straatveer 
netsoveel beteken as die van 'n eerste 
minister. maar dit gaan tog om die 
kollektiewe. En dan is dit seker beter 
om die natuurlike regsbesef van mid
joene mense te aanvaar as die wys
heid van een of van 'n paar. 'n As
pirant-president moet oor die hele 
land bekend wees- anders het hy geen 
hoop nie. 
die reel 'n 
word. Al 
die Britse 

Dit gee waarborg dat in 
bekwame man gekies sal 
die korrupte praktyke van 
stelsel sal natuurlik deur 

kopery, intimidasie ens. 
Oor punte 1- 6 sal ons in elk geval 

eenheid moet verkry wat die hoofsake 
betref, Voordat ons verder kan optrek. 

Op sommige punte het ondergete
kende sinds die verskyning van die 
Aliwalse Manifes (1942) weer tot sy 
oorspronklike standpunt van 1941 te
ruggekeer soos gestel in die manifes 
wat deur prof. L. J. du Plessis, prof. H. 
G. Stoker en homself aan die pers 
oorhandig is (vgl. Die Transvaler, 19 
Mei 1941). Persoonlik kon by hom nie 
met die Aliwalse Manifes verenig 
waar dit die Volksraad bloot advise
rend maak en waar dit die moontlik
heid ooplaat van 'n korporatief-saam
gestelde Volksraad. Op hierdie punte 
is gekompromiteer. 

Eers nadat die drie artikels klaar 
geskryf was tot hier, het ek weer ons 
manifes van 1941 gaan nasien en was 
verras om te sien dat die op feitlik 
alle punte dieselfde gee as wat in die 
tweede en derde artikels uiteengesit is. 
0~. kon ons tog weer daardie eenheids
taal spreek! Dit sou baie goed wees 

S. DU TOIT. 

l ORPS VERJAAR. 

Korps het weer verjaar. (Hy is al 
so oud dat die presiese datum en ou
derdom my nie meer bekend is nie
ek is nie so oud nie). Die lede het toe 
ook verjaar. Vrydagaand 1 Junie was 
daar 'n aangename dinee in die Royal 
Hotel ter viering van die gebeurtenis. 
By die geleentheid is die heildronk 
deur Prof. W. J. Snyman ingestel. Die 
Prof. het verskillende interessante 
staaltjies uit die ,.gryse" verlede te 
vertel gehad o.a. hoe hyself en Prof. 
Stoker met harpuis gespeel het by 'n 
paartjie wat ge-,.case" het of sonie, 
dan tenminste wou ,.case." Verder 
moes ook die skokkende erkentenis 
aangeboor word dat sowel Prof. Sny
man as Prof. Stoker aan 'n kwaai
jongens-vereniging, 'n geheime onder
vereniging van Korps, behoort het! I 
"'R'Sfps~'1Ym/e'SH.~de8fs" h~rt ... J'tJ':\~ d3r~ 
vereniging bewys het dat dit van on
skatbare waarde is vir ons studente
lewe in die algemeen en vir elke stu
dent persoonlik. Namens Korps is 
deur mnr. Dion Kempff geantwoord: 
Korps moet van waarde wees. Indien 
hy dit nie is nie dan is daar fout by 
onsself. 

Intussen het elke aanwesige gesorg 
dat daar geeet word. Op versoek van 
die Seremoniemeester, Prof. Stoker, 
het Mnr. Burema verduidelik wat on
der ,.spyker" verstaan word en ook 
Doom Buys het sy se gese: ,.Daar is 
een begrip waaraan ek altyd vashou; 
as ek nie lank wil staan nie, dan sit 
ek." Toe sit hy! 

I ALLE MENSE GELYK? 

In die loop van die besprekings by 
ons massavergadering van 3 Junie is 
daar deur enkele persone van eg-libe
ralistiese beginsels gebruik gemaak ter 
stawing van hulle argumente. Ons 

Is hierdie opvatting dan nie reg nie? 
mag u vra. Voor God in Christus is 
alle mense wel gelyk, maar die mense 
is in hulle onderlinge verhouding tot 
mekaar ook ongelyk! En dit vel"loor 
ons baiemaal uit die oog. Die skep
ping van God is 'n pragtige eenheid, 
maar God het in die skepping ook 'n 
ryke ver·skeidenheid gele. In die 
wereld kry ons gedurig te doen met 
wesensverskille, en die oog moet waar
lik 'n dik skilfer oor he wat nie die 
van God-gewilde ongelykhede en 
wesensverskille in ons rykgeskakeerde 
!ewe kan waarneem nie. Daar is bv. 
die ongelykbeid van man en vrou; 
die een verskil hemelsbreed van die 
ander t.o.v. liggaamsbou en geestes
aanleg, en daarby is die man die hoof 
van die vrou. Elke mens verskil van 
die ander in aard en aanleg : die een 
besit die aanleg tot kuns, die ander 
nie; so ook die aanleg tot wetenskap, 
handel ens.. alma! van God gegewe 
talente waarin elke mens ongelyk is 
aan 'n ander. Sommige mense is by 
magte om te lei en gesag te dra, an
dere om a onderdane te volg. Ons 
kan dus nie die gelykheidsbeginsel 
van die Liberalisme aanvaar nie. want 
dit is eensydig: gelykheid is vir ons 
nie een beginsel en ongelykheid 'n an
der beginsel nie, maar gelykheid en 
ongelykheid van aile mense is beide 
twee sye van een en dieselfde beginsel. 

All mense is juis ook voor God onge
lyk sodat ell<een volgens sy eie aard 
....... ~ ...... '"' .. .,..'-'0 .,J LV't;;}J11lb ,., \.u.U ~~......, .... u,. }\S 

aile mense absoluut gelyk sou wee , 
sou alma! dieselfde roeping moes ver
vul en dan ·ou die menslike geslag 
God se naam nie lwn eer en verheer
lik in die groat verskeidenheid ge
biede van die !ewe nie. Daarom mag 
ons nie wesensv.,rskille en ongelyk- · 
hede ook van een volk teenoor 'n an
der (bv. Boer teenoor Naturel) oor di-e 
hoof sien of wegredeneer nie. 

PH. SNYMAN. 

WAT LEES U? 

As daar seker 'n tyd is. waarin die 
rypwordende jeug van ons volk teen 
ongesonde lektuur gewaarsku moet • 
word, dan is dit nou. En dan in be
sander die studerende jeug van ons 
volk. 

Dat die marl< oorstok is met lektuur 
van allerlei aard kan nie betwyfel 
word nie, vandaar die bejag op sen
sasie deur meeste jong skrywers, om 
op die wyse die beste afset te geniet. 

STUUR U DROOGSKOONMAAK 
NA 

'n Groot gedeelte van ons twintigste 
eeuse ontspanningsleesstof, is onge
sonde leesstof waar die skrywer nie 
skroom om uit vuil ondergrondse 
strome te put en dit dan aan sy lesers 
op te dis nie. 

BERGERS BPK. 
24 uur diens en die beste aandag. 

Foon 138 
ONS KOM HAAL EN LEWER AF. 

Pak.ke en Rok.ke vanaf 2/ll. 
Broeke vanaf l/3 

BERGERS BPK. 
King Edwardstraat 64, Potchefstroom. 

Dit is by verre na daarop uit om 
edele karakters te vorm, en die ge
dagtewereld van die leesgierige publiek 
met die knenis van die skone en die 
mooie in die !ewe te vul. 

Inteendeel, dit is lektuur wat giftig 
is, en dit vul die leegheid van die 
moderne mens met nog leer dinge. Dit 
is en bly grotendeels swynedraf. En 
hoe word hierdie soort Ieesstof nie 
verslind nie! 

In ,.Die Kerkbode" skryf Ds. H. P . 
Steyn die volgende: ,Hierdle verderf
like soort prikkellektuur vind, helaas, 
sy weg, nie alleen tot die hulse van die 
onverskillige wereldling nie, maar ook 
tot die boel{ery van die Christen-bely
ers, wie se kinders in die bevatlike 
jare van hul jeug die onheilige lees
stof in hande kry, en kweek 'n ver
derflike smaak wat immer om steeds 
meer roep." 

• 



VRYDAG 21 JUN1E 1K6. 

Die Jewe is na l;lierdie oorlog bloot
gestel aan 'n alomvattende verwording, 
en dat ons vera! in hierdie tyd moet 
waarsku teen die onsedelike lektuur 
lei nie te twyfel nie. 

Dat ons as student van 'n Christelike 
Universiteit ook in hierdie opsig 'n 
roeping het om Ieiding te gee, staan 
vas. 

As ons studerende jeug wat in die 
nabye toekoms die Ieiding sal moet 
gee, bulle met hierdie ,,skiet- en don
der-verhaaltjies" gaan aphou,-praat 
nie eers van die sinlike en vleesprik
kelende v~rhale nie- wat kan dan van 
die toekoms van ons kerk, van ons 
volk, van die wereld in die algemeen 
verwag word? 

Dat die leesdrang ook 'n gawe van 
God is, glo ons onomwonde. Daarom 
te meer nog is ons verantwoordelik
heid soveel groter. 

Ek ka n nie help om aan die boekie 
,.Net vir Mans," te dink nie. En daar 
is va n ons studente wat hom lees. Wat 
bied dit anders as voedsel vir die 
vlees. :!'liemand wat eerlik wil wees 
ka n daarby verby kom nie. Laat . u 
lektuur gekeur wees en u sal seker 
daarby baat. Ons Afrikaanse lektuur 
bied darem ook leesstof van hoe ge
halte. Ek noem bv. hier 'n boek deur 
een van ons mede-studente ge
skryf : ,.Erfplaas." Hoeveel van ons 
lees daardie soort van romans 

Ons jeug is nie aileen skuldig nie, 
maar waar ons jongmense in die volle 
branding van gevaarlike tyds-maal
strome verkeer, daar voel ons dat die 
waar k uwing tot bulle vera! gerig kan 
word. 

Mag ons as ware P.U.Kaners, die 
jongmanne en jongvroue van die toe
k oms hulle tog nie hieraan skuldig 
m aak nie. 

Mag elke jeugdige hart in getroue 
roepingsvervulling altyd kan se: , In U 
Jig sien ons die Jig." 

L .J.B. 

DIE GORDYN EFFENS 
WEGGESKUIF. 

Donderdagaand, 13 Junie, is daar 'n 
sonderlinge A.N.S.-vergadering gehou. 
Dit het plaasgevind in die Lesing
kame r van die Plantkundelabora
torium. Mnr. G. Pasch het 'n boeien
de praatjie gehou oor die Kamplewe, 
wa t hy met fotos toep-elig het. Eers 
is 'n paar spotprente oor die Engelse 
Oorlog (1899- 1902) vertoon, waarna 
kiekie uit 'n krygsgevangenekamp op 
B erm uda aan die beurt gekom het. 
Mnr. Pasch is die eienaar van 'n ver
sam eling kiekies wat sy vader, wy!e' 
ds. Pasch, wat krygsgevangene was op 
Bermuda, vandaar gebring het. 

Maar ook in die jongste verlede was 
daar k ampe waarin Afrikaners opge
s luit was. Die Interneringskampe. En 
bier ·is die gordyn so 'n weinig wegge
s kuif. Die studente het nou so 'n vae 
begrip van hoe dit in die internerings
kampe gelyk en hoe dit daar toege
gaan h et! 

Die bogenoemde spotprente is die 
eiendom van prof. dr. J. P. van der 
Merwe, wat 'n mooi versameling het. 
Die geagte· professor sal gewillig wees 
om dit aan die A.N.S. te leen, om 'n 
uitstalling daarvan te hou. Die vrien
delikheid word baie waardeer! Die 
hoop word uitgespreek dat ons binne
kort van die aanbod gebruik sal kan 
maak , sodat al die studente die ge
leentheid sal he, om hierdie waarde
volle tekeninge te sien. 

,.DIE VERSKILLENDE 
RIGTINGS IN DIE SUID
AFRIKAANSE KUNS" 

So amper was mnr. Erich Mayer 
hie r om 'n A.N.S.-vergadering toe te 
spreek oor , Die verskillende rigtings 
in d ie Suid-Afrikaanse kuns." Onge
lukkig het mnr. Mayer siek geword, 
sodat sy oorkoms verhinder is. Maar 
- dis nie afgestel nie; dis net uitgestel.. 
Mnr. Mayer skryf: .,•Ek hoop dat ek 
later tog nog 'n kans sal kry om julie 
oor ons Afrikaanse kuns toe te 
spreek." 

A.N.S. wil die hoop uitspreek dat 
mnr. Mayer teen hierdie tyd al weer 
herstel is. Ons sien uit na die besoek 
van hierdie bekende Afrikaanse 
skilder! -

,,DIE W APAD'' 

SYMPOSIUM. 

Op 6 Junie het prof. dr. S. du Toit 
'n vergadering van die Symposium 
van die A.N.S. toegespreek oor die ge
vare wat die Metodisme vir ons volk 
inhou. Prof. du Toit het o.m. gese dat 
as iemand die Metodisme en sy konse
kwensies maar enigsins begryp, hy nie 
sal aarsel om die Calvinisme te omhels 
nie. Daarom sien A.N.S. graag dat 
van die Metodisme meer kennis ge
neem sal word, sodat die gevaar 
daarvan besef kan word. Prof. du Toit 

Bo: P.U.Kaners besig om te skoffel. 

ALDIE P.U.KANERS KRY 
KREDIET HIERVOOR. 

Op 8 Junie het sowat 60 P .U.Kaners 
met fietse na die Konsentrasiekamp
kerkhof op Vyfhoek gegaan om die 
kerkbof te skoffel. Hulle bet as een 
groep deur die strate gery, met die 
Transvaalse en Vrystaatse Vierkleur 
vooraan. 

Nadat die skoffelwerk afgeloop was, 
is daar koffie gemaak en het prof. dr. 
J. P . Jooste 'n kort toespraak gelewer 
oor die woorde uit ons Volkslied: 

, Ons sal antwoord op jou roepstem, 
Ons sal offer wat jy vra." 

Dit was indrukwekkend om hierdie 
woorde te verneem langs die grafte 
van Afrikaners wat inderdaad op die 
roepstem van hulle land en volk ge
antwoord het en hulle offers- hul 
lewens--{)p die volksaltaar gele het. 
Dr. Jooste bet ook aang~haal die op-

A.N.S.-DAMES DOEN 
HULLE DEEL. 

Die A.N.S.-bestuur het 200 onse wol 
aangekoop wat aan die dames-lede van 
die A.N.S. uitgereik sal word. Hiervan 
sal die dames dan kledingstukke brei 
wat namens P.U.K.-A.N.S. na Duits
land gestuur sal word en aan lede 
van die Duitse volk uitgedeel sal 
word. 

SALEK OF SALEK NIE.? 

Dit is asof herfs die laaste opfiik
kering by die uittog van die somer is, 
voordat die somber diep kleure van 
die winter te voorskyn tree. 

Hoe graag sou ek die herfstonele 
wou skilder of beskryf! Dit inspireer 
my om iets vir die .. \Ya-pad" te skryf; 
en dit is 'n goeie onderwerp. 

Ek sit reg met die pen om te skryf, 
maar nou weet ek gladnie wat om te 
skryf nie. Skielik vind ek dit on
moontlik oor ,herfs" te skryf, want 
dit voel asof ek net die skoonheid 
daarbuite sal bederf deur die poging 
om dit te beskryf. 

Sal ek nou daaroor skryf of nie? 

het die mededeling gedoen dat 'n baie 
deeglike referaat van die hand van 
ds. A. M. H . Koornbof oor ,Die kon
sekwensies van die Metodisme," wat as 
'n reeks artikels in ,Die Kerkblad" van 
17 Augustus, 5 en 19 Oktober en 7 
Desember 1945 verskyn bet, hopelik as 
brosjure gepubliseer gaan word. 

A.N.S. wil die hoop uitspreek dat die 
brosjure spoedig sal verskyn en dat 
dit 'n goeie ontvangs sal geniet, nie net 
by A.N.S.-lede en by die P.U.Kaners 

nie, maar by ons hele volk . .. Want die 
gevaar is ernstig!! 

Onder: Graftes oop geskoffel. 

skrif op 'n gedenksteen, opgerig ter 
nagedagtenis van Leonidas en die 300 
Spartane wat geval het in die slag van 
Thermopylae (480 v. Cbr.) Daar staan: 

,.Wandelaar, as jy hier verbygaan en 
jy kom in Sparta, vertel aan die 
Spartane dat jy ons sien Je het vol
gens die wet." En die wet van Sparta 
was: , Sterf of oorwin !" 

So word dit ook
1 
van ons, jong Afri

kaners, gevra om te se: Ons sal offer 
wat geyra word. Maar dit nie net te 
se nie, maar te bedoel. 

Die groep skoffelaars het in 'n aan
gename stemming saamgewerk en die 
Kerkhof is in orde gebring. Alhoewel 
maar omtrent 10% van die studente, 
beskou die groep dit as 'n voorreg 
om nog uit naam van die P .U.Kaners 
en vir die P .U.Kaners iets te kan doen. 
Onselfsugtig bied hulle dit aan bulle 
medestudente en verheug hulle daarin 
dat bulle 'n taak kon verrig waar
voor aile P.U.Kaners krediet ontvang. 

Nee, iets van letterkundige waarde sal 
my te digterlik of selfs te voorbarig 
laat voorkom. 

So asof ek probeer om my wonder
like kuns of skryftalent te openbaar. 
Dit is tog dinge wat alma! self kan 
sien ... 

Sal ek dan maar iets skryf oor 
voels? Hulle is vir my so interessant 
en laat my altyd aan die verskillende 
tipes van mense dink. Die ,Hout
kapper" is so mooi maar lyk tog altyd 
so eensaam: net soos baie mooi mense. 
Nou-toe-nou , dit is weer heeltemal te 
abstrak! 

Miskien kan ek iets oor die studente
lewe skryf ... nee wat, daar het niks 
opvallends die afgelope tyd gebeur nie, 
en oor sport en ,case" is daar al tot 
vervelens toe geskryf. 

Nouwel, waaroor sal ek dan skryf? 
Daar is absoluut niks waaroor ek iets 
kan skryf nie! Op qie gebied van die 
handel of letterkunde gaan ek my nie 
begewe nie, daarom sal ek nou maar 
liewer Jeer vir die toets van Woens
dag, en gladnie iets skryf nie. Daar 
is buitendien genoeg ander wat sal 
skryf .. . 

(Mej.) S. E. v.d. WESTHUIZEN. 

UIT DIE REEDSVERVLOE 
LEWE VAN PROF. DE 

STOOL. 

My hele lewe was vol skokkende 
gebeurtenisse. Drie keer het ek uiters 
ellendig gele. Die eerste was 'n le as 
gevolg van 'n groot verkoue; die twee
de le was op 'n kort bedjie, en die 
laaste - le was 'n le in die veld, 'n 
winternag. Dit was in die Spaanse 
Suksessie Oorlog, en ek moes beelte
maal nakend vlug, en gaan le met net 
'n sakdoek oor my heen, 'n sakdoek 
wat nog stukkend was; so stukkend 
dat 'n mens dit maar kan noem 'n 
gat wat omgesoom was. 

Ek moes ook drie maal baie hard 
hardloop, en dit was toe ek 'n spook 
gesien het. So bet my esel-asem en 
muggie-hart nog nooit geageer nie. 

Op vroee leeftyd was my spykerolo
giese ondersoekinge wereldberug. So
sioloe en geoloe het proewe op my 
gedoen, en Drogmatoloe het in my die 
,missing link" gesien, maar bulle moes 
tot die tragiese dog sobere gevolg
trekking kom dat ek wei 'n lienk was, 
maar op verre na nie ,missing" nie. 
Krematoloe en matrose het 'n nuwe 
woordeskat opgestel. Die Zoiiloe het 
bulle beskeie mening uitgespreek en 
gese dat as ek 'n dier was, ek 'n jaar
oud mossie sou moes gewees het, van
wee my subtiele instinkte om onder
voeding te voorkom. 

E.:k was drie keer so sterk as 'n rot. 
Op 'n transportrit het my wa se voor
wiel onder die vrag beswyk, en ek het 
toe self onder die as geloop tot by die 
naaste smid-'n afstand van 32 my! 
as mens die draaie uit sny en nog 
drie tree terugloop. 

Op die vroee leeftyd van drie jaar 
het ek drie · van my verstandtande op 
'n verstandelose donkie uitgebyt en 
verbreelc Ek bet daarna die een vals
tand na die ander valstand ingeslu.fl
die tandgate was te na aan die keel
gat, dit was as 't ware een gat. 

Ek het nog net drie maal in my 
haas versnede !ewe gelag en dit was 
eers vir 'n goeie grap, daarna vir die 
botsing tussen 'n ' ·-'-- ~ - .. ,., 'n 
meerkathings, en 
kruppel haas voor 
en bleek kafferbrak-die derae u .. 5 

was die haas drie tree agter die ge
broke brak- die verandering van 
front het sy !ewe gekos. Hulle bet glo 
die haas in China se museum-dit was 
'n bastering tussen 'n pofadder en 'n 
kalbas- volgens die stamregister. 

(Slot vervolg). 

DUPlE. 

Daar bestaan twee redes waarom 'n 
mens rede bet om oor hom te skrywe: 

1. Omdat hy oor ander mense skry
we (minder belangrik). 

2. Omdat daar wei iets van hom is. 
wat werd is aan ander mee te dee!. 

Gebore in 'n tyd van woeling, tussen 
die twee wereldoorloe, is hy self ook 
maar 'n bietjie woelig. Darem nou nie 
so woelig dat hy iemand middernag 
sal wakker maak net om vir hom te 
vra: ,Is jy verspot jong?" By sy 
doop is die woorde vryelik uitge
spreek: ,De grap is volbracht." 

Hy is in vele rigtinge aangele, maar 
hier wil ons net op een rigting 'n 
bietjie nadruk le: ,AMOR." 

In sy Laerskooljare was sy slag
spreuk: , Ouderdom is geen vereiste 
vir liefde nie." Op Hoerskool was sy 
spreuk: , Wie kan meer lief h~ as juis 
die Hoerskoolseun ?" 

In sy eerste jaaz· op P.U.K., toe die 
res van P .U.K. nog nie gedroom het 
van moontlike skoonhede, was sy be
langstelling in Bessies reeds baie 
groot. Gedurende sy tweede jaar was 
sy stormlope geweldig, sy houe gevoe
lig, maar reeds voor die einde van die 
jaar ontvang ons hom met ope arms 
terug in ons geledere van die ,Laven
tel Force." 

In sy derde jaar ontspring iets 
splinternuuts, vir hom iets bekoorliks, 
hoewel hy nou nog nie weet wat die 
verskil is tussen 'n slagskip en 'n 
blondinne nie. 

Onder geweldige kompetisie het hy 
die stryd aangeknoop, en sy merke het 
hy gemaak. Ons s~ die kompetlsie· 
was geweldig, want onde bulle was ook 
Trens, alias Piet P.P., en later ook 
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oom Hennie, wat kan stoei. 
Met die verhuising van die dames 

na die nuwe tuiste, !;let iets vreesliks 
hom getref! Ag, hulle gaan dan na 'n 
plek sonder 'n foon! Gedurende die 
dag, maar selfs gereeld in sy drome, 
moes ek sy noodkreet aanhoor: , Ek 
kan nie, ek kan nie, hoe kan 'n mens 
nou vry sonder 'n foon ?" Sy smart was 
groot. 

Dupie, jou stouterd! Kan ons jou 
in ons geledere terug verwag, of is die 
toekoms vir jou ook maar duister? 

K.V.O. 
~--

ATOOMFLITSE. 
Vraag 1: Wat is liefde? 

Antw.: Liefde is -'n misverstand tus
sen gekkefi 

Vraag 2: Wat is die beste lig- die son 
of die maan? 

Antw.: Die maan is die beste lig want 
hy skyn as dit donker is terwyl die 
son skyn as dit lig is. 

Mnr. X: Moenie iets in die sonskyn 
ophang, want dan verbleik dit. 

Mnr. Y: Hang dit in die maanskyn op, 
dan bleil< dit terug. 

VARIA. 
Trens is weer gecase en dit weer 

met dieselfde meisie. Die vorige keer 
het hyself die verdonkering veroorsaak 
maar hierdie keer het hy gewag vir 
'n maansverduistering en toe knyp hy 
die kat in die donker. Mooi so, Trens. 

Met die verwagte koms van Koning 
Jors kon Spolde dit nie meer hou nie 
en toe moes hy sy eie Jors vir hom 
kry. Nou i:s dit net Jors Truly en hoe 
True is Spoke ie? En Jors is nou 
werklikwaar Spokie s'n. Geluk Spokie! 
Brand 'n ding. 

Langs hierdie weg van medelye wens 
Willie Hugo mee te deel dat hy wil 
case. Hiermee vra hy dan die adres 
van 'n gewillige dame. 

INGRAM SE 
801TELSTOOR 

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

II 
INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITUALIE:It 

·o.K BAZAAR 
(1929) BEPERK 

60 Departemente onder een Dak. 

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

·o.K. BAZAAR 
POTCHEFSTROOl\1 
Elke Dag 'n Uitverkoplngsdag. 

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

,DIE WA.PAD", 

Ons simpatie met Dirk Trials 
(Jalla). Weens 'n skouerbesering sal 
hy vir die res van die semester nie 
meer vir die Theos. kan speel nie. 

Bartjie het toe uitgevind waarvoor 
K.r.o. staan. Sy ergste lam-pyne is 
ook nou oor maar Mnr. Koos Boks se 
lambodia het hom sodadnig getref dat 
hy nie weer by die hospitaal sal gaan 
kuier nie. 

Daisy: van hom kan niks goeds gese 
word nie. Louis Kruger is sy vriend, 
hy skryf vir die koerante, van hom 
kan 'n mens nog minder se- hy's 
benede kritiek. 

Simmie : Hy gaan volgende jaar na die 
Universiteit van Kaapstad toe. Sy 
reputasie het hom klaar vooruitge
loop-dis klaar daar. Hy ht altyd 
drie alternatiewe voo1· hy 'n ding 
doen-die ander twee doen hy nie. 
Sy , I'am tellink you shomethink" 
is reeds tradisie. 

Basie: Met sy ,opstaan, rol en ... ?" 
het hy 'n naam gemaak. 

Die geagte skrywer wal weier om 
onder 'n skuilnaam te skrywe wens 
apologie aan te teken aangesien sekere 
,1" persone nie genoe neem daarmee 
nie. Die voorgenome vervolgverhaal 
sal dus ook eers volgende semester 
verskyn. Aangesien skrywer op sy 
beste is as hy skuld het en nog nie sy 
kollegegelde betaal het nie, sal hy in
tussen die karakters en name in her
siening neem en volgende semester 
daarmee in aanvang neem. Intussen 
soek hy nog na die , deus ex machina" 
en die , moment critique." 

Geagte Redakteur. 

Ons het seker alma! met gl'Oot be
langstelling die in'leidingsartikel van 
ons geagte Voorsitter gelees n ons 
neem met waardering kennis van die 
be-oogde ,sterk" beleid van P.U.K. 
i.s. Interunivet·sitere-verhoudinge. 

Nou is die vraag, is isolasie altyd 
'n sterk beleid? T .o.v. die volks
vreemde, die raailtaa l beginselvreem
de, geld dit seker onomstootlik maar 
wat van 'n mcde-Afrikaanse Volks
universiteit wat wei die beginsel toege
daan is maar 'n' meer liberale toepas
sing daarop nahou. 

M.i. raak 'n Intervarsity met U.P. 
in' die eerste plek U.P. se interne be
leid t.o.v. die beginsel en in die twee
de plek die direkte beleid van die in
rigting teenoor die P.U.K. Hierin is 
segregasie nie gemoeid nie. As P.U.K. 
bande wil verbreek omdat U.P. o.i. nie 
die beginsel interunive1·siter konse
kwent toepas nie, dan is dit interven
sie van ons kant in 'n ander se huis
houdelike sake. 

Wat die P.U.K. hicr wei te doen 
staan is om die hand van sy kultureel
nasionale broer vas te hou en te poog 
om hom tqt beter insigte te beweeg 
-deur Studenteraadsonderhandelinge 
en ook deur interdebat met die inter
varsity. 

Hoekom nog 'n breuk onder Afri
kaanse universiteitskringe op sport
gebied veroorsaak in 'n tyd waarin 
ons volk nasionaal verskeurd is a.g.v. 
kleiner verskille en onverdraagsaam
he~d-die ,vat-jou-hoed-en-loop" poli
tiek van die Afrikaner. Hou die kon
tak op sportgebied dan saam met die 

S.R.-kontak-hoekom onnodig anti
patie wek? 

Ten slotte is die P.U.K. nie konse
kwent i.s. die isolasie beleid teenoor in
direkte non-segregasie. Ons speel 
voetbal , hokkie, krieket ens. teen 'n 
Garnisoen wat langs nie-blankes (In
diers, Abissiniers, Naturelle ens.) ge
veg het teen blankes. Ons studente 
mag Wes-Transvaal teen Transvaal. 
waar Witsstudente in die span speel. 
verteenwoordig. Die verandering van 
P.U.K. na W.T.R.U. stoot tog nie 'n 
beginsel omver nie. 

Nee, 'meneer die Redakteur, as ons 
altyd op grond vnn elke beginsel en 
beginseluitbouing moet radikaal iso
leer, sal ons stuit op 'n isolasie van 
elke individu- dit is verre van Calvi
nisme!! 

Laat on isolasie vervang deur kon
solidasie- en met ons vaste rigting en 
koers Ieiding gee in dinamiese same
werking. Laat ons nie staties-isole
rend staan teenoor elkeen wat o.i. 'n 
swakker beleid daarop na hou nie asof 
samewerking aileen tussen gelykes kan 

geskied nie! Dankie. B. SPOELSTRA. 

Aansienlik verkort.- Red. 

Geagte Redakteur, 

Ek wil graag een en a nder se wat 
betref die sakie wat ,,.Bankrot 
Student" in die laaste uitgawe van u 
geeerde blad geskryf het. ,Bankrot 
Student" is skynbaar baie begaan oor 
die finansiele toestand van die mans, 
wat aileen die sak mo~t skud as hulle 
'n dame uitneem en trakteer. Na my 
beskeie mening wil ek graag verskil 
van ,.Bankrot Student." Dit behoort 
vir 'n man 'n eer te wees on1 'n dame 
uit te neem ~n nog 'n groter eer om 
haar te trakteer. As 'n man dan 'n 
dame die hof maak of hy neem haar 
uit bloot uit vriendskap, dan behoort dit 
vir hom 'n eer te wees om sy sak te 
skud wanneer dit by die trakteer kom. 

Wanneer egter 'n man en 'n dame 
tot 'n vaste verstandhouding en ver
houding gekom het, dan sou dit goed 
wees as die dame ook 'n handjie wil 
bysit aangesien die bedrag op die duur 
van tyd hoog loop. 

Dankie. Die uwe, 
ETIKET. 

VOETBAL. 

Die ,Theos'' was betreklik ongeluk
kig gewees om verlede Saterdag met 
13-11 teen Garnisoen te · verloor. 

In die begin van die wedstryd was 
die Pukke 'n bietjie onseker gewees 
en rustyd het Gamisoen dan ook 8 -() 
voorgeloop. 

Na rustyd het Pukke dan ook met 
die gewone sprankelende voorspeler
spel voor die dag gekom en dit was 
nie lank nie of Alwyn se voet was ver
antwoordelik vir 6 punte. maar intus
sen het Garnisoen die Pukke uit po
sisie betrap en 'n drie aangeteken wat 
hul vervyf het. 

Hierdie geweldige agterstand het 
ons voorspelers nog harder laat speel 
en Basie se pragtige breekslag het die 
gevolg gehal dat Fer die mooiste drie 
van die dag aangeteken het, wat Al
wyn vervyf het (13-11). 

:Basie, Fer en Alwyn het uitstekend 
vertoon en ons wens hul dan ook geluk 
met hul insluiting in die Wes-Trans
vaal span. Steve is ons ideale heel
agter en Buys het getoon dat hy 'n 
uitstekende losskakel is. Kokkie het 
ook goed op senter gespeel en Trens 

W. J. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

f! MARCEL EN rf'/ ATERGOLWING. I 
~ PERMANENTE HAARGOLWING. 

BEKWAME BEHANDELING GEWAARBORG. 

Mansafdelin~:-Verminderde Tarief vir Studente 
Weeksdae. 

Tel. 330. Kerkstraat 92. 
Potchefstroom. 
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op vleuel. 
Ons voel immers dat ons agterlyn 

nuttiger gebruik moet maak van die 
kanse wat ons voorspelers vir hulle 
skep. 

Tenspyte van die feit dat die Pukke 
die hele spel teen Spoorweg deurgaan 
bemeestr het. moes ons 4 3 verloor. 

Die ,.Navy" is nog steeds onoor
wonne. Die gevaarlike span van Har
tebeesfontein is dan ook verlede Sater
dag met 8- 5 verslaan. In die wed 
stryd teen Spoorweg het die Puh:ke 
paaie deur hul teenstanders gehard
loop en met 23-Q oorwin. Die ,.Tek
kies" moes verlede Saterdag 17 5 teen 
Normaal Ilia verloor, maar die .. Fires" 
bet hul ,.b" span met 22- 0 ver "laan. 

Die laaste wedstryd van die kwar
taal word teen Western Reef afge
speel. Ons weet die Pukke sal hier 
die oorwinnaars wees! 

KORFBAL. 
Graag wil ons ons tweede Korfbal

span gelukwens met die oorwinning 
wat hulle op Woensdag. die 5de Junie, 
teen Dorp behaal het. Die pel wat 
gelewer is, was deurgaans van 'n 
hoe gehalte, en die eindtelling was 
nie minder as 60 teen die 16 punte van 
Dorp nie- voorwaar 'n krieket-,score," 

Op Saterdag, die 15de Junie, het bul
le weereens 'n mooi spel gelewer toe 
hulle teen Normaal te staan gekom het, 
maa1· hulle moes ongelukkig die on
derspit delf, alhoewel hulle tot naby 
die einde nog die leidende span was. 
Volgende keer gaan dit beter. daarvan 
is ons seker! 

Die eerste span was minder geluk
kig teen Normaal op Woensdag. die 
12de Junie. Sommer van die begin 
af was dit duidelik dat die nodige 
samewerl<ing. of Jiewer saamspeel. ont
breek het. Toe die span eindelik wak
kerskrik, was dit reeds te laat. en die 
Normaal-span het die oorwinning be
haal met 40 teen 29 punte. Die feit 
bly staan egter: ons kan hulle wen! 
Daarom gaan ons hulle volgende keer 
van die begin af vasvat. en sodoende 
ons neerlaag wreek! 

L . VE:-."TER. 

KOM NA 

POTCHEFSTROOM 
HANDELAARS 

(Eiendoms) BPJH'rk 

SIT DIE £ 01\f IN \'\' AARDE 

Die mees Bekende Afrikaanse 
Handelaars, die Beste en Altyd 

die Goedkoop ·te. 

DIREKTE:----Di\'OERDERS 

Waarde van die Hoogs~ Ge
halte teen die La.ags~ Pryl!f'! 

FOON 259 en 250 - KERKSTRAAT 

Landbou-implemente Foon 628. 

POTCHEFSTROO M 
MOTORHA\VE 

Foon n. La.at ure. Foon SOl. 

BLACK EN KIE .. 
BEPERK. 

KLERASIE VIR DIE 
HUISGESil\ 

KLEURBAADJIES EN BROEKE, 
STEWELS EN SKOENE. 

SPORT- EN DRAAGHEl\IDE VAN 
ALLE SOORTE. 

Spesiale Benodighede vzr 

"'tudente en Sholiere. 

Eersteklas Behandeling~Hoogste 

\Vaarde-Bring ons 'n Besoek ! 

Po!ibn 197. Foon 179. 
KERKSTRAAT 61, 

POTCHEFY · '001\f. 


