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KUYPER OOR 

LIGGAAMSOEFENING. 

In .,Koers" verskyn daar 'n artikel 
uit die pen van ::rotius onder bostaaan
de opskrif. Prof. du Toit skryf na 
aanleiding van die feesrede van Kuy
per (hy was toe 80 jaar oud) uitge
spreek by die jubileum van die Bond 
van Geref. Jongelingsvereniginge op 
30 April 1913. Ons neem oor uit 
.,Koers": 

Kuyper begin aldus: .,Prent dadelik 
hierdie eg-sobere natuurwoord u diep 
in u sin. Die sieraad van die jon
gelinge is in bulle krag ... Die sieraad 
van die jong man skuil in sy per
soon self, in sy flinke, moeduitdruk
kende verskyning. Wat die jongeling 
sier, is allereers sy kragtige figuur, 
tintelend met 'n krag wat u toespreek 
uit sy hele kordate houding, uit sy 
kernvolle gelaatstrekke, uit sy reg
neerkomende stap. Verstaan tog wei 
dat Salomo sy woord allermins enkel 
geestelik bedoel. 06k geestelik, son
der twyfel. Maar soos dit in sy 
Spreuke staan, wil Salomo dit tog v66r 
aile dinge saaklik van u spierlewe laat 

• •d!t: Laan.' 
Laat ons hier Kuyper se gedagte

gang onderbreek deur eerste aan die 
orde te stel wat hy laaste noem, naam
lik die geestelike krag wat hy beoefen 
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wil sien. Die orde is dan anders as 
die van Kuyper omdaat my doe! 'n 
ander is as die vaan die feesredenaar. 

Naas die Salomoniese Spreuk, le 
Kuyper nou die apostoliese woord: Ek 
het aan julie geskrywe, jongmanne, 
omdat julie sterk is en die woord van 
God in julie bly en julie die bose 
oorwin bet. CI Joh. 2: 14). Hy noem 
dan 'n drietal : geloofskrag, sedelike 
krag en krag vir die lewenstaak. 

Kostelike dinge word onder hierdie 
hoofstukke gese. Ek moet my egter. 
waar dit nou oor liggaamskrag as 
hoofsaak gaan, slegs tot aanstippinge 
bepaal. 

1. Die uiting van geloofskrag vind 
Kuyper in die omhelsing van die 
Geref. belydenis. Hy se: .. Waar u 
krag in u siel tintel. gryp u daarom 
vanself aan die van kragbruisende be
lydenis van die Geref. vaders. Hulle 
Calvinisme het nie gesweef en ge
waggel nie. Die sterkte vaan bulle 
geloof het in hulle magtige belydenis 
uitgeblink." 

2. Van die sedelike krag skrywe 
Kuyper: "Wie h0¥1 slap aanstel. reken 
nie met die Bose nie." Die jonge
ling-e wat oie apostel voor hom gesien 
het, was rue llCl. sterk g£owees nie, maar
bulle het inderdaad die Bose oorwin. 

3. Aangaande die lewenstaak heet 
dit: ,Voortdurend gaan ook onder 
ons die roep uit na talentvolle onder-

wysers. na pakkende joernaliste, na 
vaardige debateurs, na besielde rede
naars, na boeiende skrywers." Ook 
word gevra .. om handige manne op 
kantoor, op vooruitsiencte towernaars 
op handelsgebied, om wie sal lei en 
arbei in die fabriek, om lie in maga
syn en winkel aan aile konkurensie 
die hoof kan bied." Dit is betekenis
volle woorde vir ons opstr·ewende jong 
Afrikanernasie. Ool> wat Kuyper van 
die 16e eeuse jongmanne se, is vir 
ons van belang: ,Hulle het aile 
vreemdes oortref. 'n Calvinistiese 
jongman het toe vanself fortuin ge
maak. Selfs na die buitelaand het 
bulle uitgetrek om die roem van hulle 
vaderland te verhoog." 

Maar hiermee is genoeg ten aan
sien van die geestelike krag aange
haal. Ek meen dat die Ieser nou des 
te meer en in die regte verhouding sal 
kan waardeer wat Kuyper aangaande 
liggaamsontwikkeling se: .. Seker, so 
waarsku hy, die sielelewe gaan voor
op en staan vee! hoer, maar tog gaan 
dit, volgens getuienis van die historie, 
Jynreg in teen wat die vaders aan
gedurf het, as u terwille van die gees
+eJike die • dse !ewe verwaarloos." 

En nou keer O~lS met Kuyper n~ dit: 
Salomoniese spreuk terug. Aan die 
draad van die eerste aanhaling word 
aldus voortgespin: ,.Op deeglike lig
gaamlike ontwikkeling is dit hier dus 
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eerste gemunt. On 'n fris-gesonde 
voorkome. Op nog slank maar niete
min reeds sterk been- en armspiere. 
Op 'n oog wat beslis opgeslaan kan 
word. Op 'n handdruk waarmee u 
die toegestoke hand nie maar langs u 
hand laat skuifel nie, maar aanpak en 
druk. Geen sukkelende loop, maar 'n 
regop-gaan met fier opgestoke bors. 
'n Jongeling nog, maa,r nie opge
smuk met sieraad wat aan- of om
gehang is nie, maar boeiend deur die 
wesenstreke waarmee God in Adam 
se skepping die gestalte van die man 
beklee het .. 

'n Liefhebber van sport, op sigself 
beskou, van sport terwille van sport. 
was Kuyper nie. Dit klink miskien 
minder aangenaam of minder van pas 
vir die hartstogtelike sportvereerder, 
maar Kuyper spreek sy gevoele rond
uit. Nie opsetlilt gaan hy op die saak 
in nie, maar insidenteel se hy wat hom 
op die hart le. Ek gee hier die enkele 
volsinne: Van die voile lewe moet 
ingegaan word, maar (so gaan hy 
voort) ,ek se dit nie om u te lok na 
die sport-tragedie nie; want 'n treur
spel was dit steeds en is dit nog, 
as die kultuur van die ligg-aam nie 
kultuur van tiie gees oortr·oef, en n.Jg 
hoof n6g hart, maar biseps en lende
knoop die man se ydele glorie word. " 
Let wei. Kuyper bet dit teen 'n lig
gaamskultuur wat die gee!!> oortrot"f. 

SPANNENDE ROMANS 
met Kleurvolle Liefdes T em as • • 

HARTE VAN STAAL:-deur C. A. Groenewald. Prys 10/-

Ook sy beminde glo dat by skuldig is en die omstandighede is so in sy onguns dat hy 
geen bewys van sy onskuld kan !ewer nie .. 

DR. ELJSE:-deur M. Steyn van Rooyen. Prys 8/-

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

WILDE MALVA:-deur E. J. Fraser. Prys 8/-. 

.,Die verhaal van 'n beeldskorte jong mers1e wat onder 'n skaduwee groot word omdat 
alma! se dat haar moeder, van wie sy haar skoonheid geerf het, .,Sonder 'n ring aan haar 
vinger gesterf het . . . . " 

BLOEDSPOOR NA DIE KRATERS:-deur R. Hendriks. Prys 8/-. 

.,'n Opw.indend& speurverhaal wat deur .oud en jonk geniet sal word." 

AGTER DIE RANT:-deur J. J . Brits. Prys 5/9. 

,Die skrywer gee 'n pragtige uitbeelding van die geweldige botsings wat ontstaan tussen 
ee gesinne met hul teenoorgestelde lewensopvattings . . . . " 

· Boeke IS altyd goeie vriende! Boeke so na u smaak! 

Vir al u Boeke en Skryfbenodighede besoek 

DIE TRANSVALER-BOEKHANDEL 
KERKSTRAAT 90, POTCHEFSTROOM. FOON 497. 

• 
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BOTHA GOOSEN 

Kerkstraat 98, 

Potchefstroom. 

Foon 430 Poshus 81 

--vir--

MANSKLERASIE 

I 

J. HEIDEMA 
RYWIELE 

en 
NAAIMASJIENE, 

POTCHEFSTROOM 

(teenoor Geref. Kerk), 

VERKOOP OOK SKOENE 

RUIME KEUSE VIR ALLE 

DOELEINDES. 

Lae konkurerende Pryse. 

\.G VARS. 

TURKSTRA'S 
BAKKERY 

BROOD 

en aile 

KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

FOON 282. FOON 282 

KERKSTRAAT 37, 
POTCHEFSTROOM. 

BEPERK. 

VIR WAARDE. 

BESOEK ONS 

V erskillende Afdelings. 

MATERIALE, 

GORDYNSTOWWE, 

KLERASIE EN 

SKOENE 

VIR VOLWASSENES EN KINDERS 

en Bespaar Geld 

Posbtlll '75, FOOD li'J, 
KERKSTRAAT llt, 
POTCIIEFSTBOOM. 
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Elders in die rede kom nog hierdie 
verheffing op !outer gespierdheid) as 
die sportlewe vir die jongman die 
wereld van sy oormoed en eersug 
word. 'n Ideaal beet dit dan vir niks 
as vir sport sy beste ure oor te he en 
vir sport al die inspanning van sy 
krag te gee. Ten slotte uit die velerlei 
nog hierdie woord wat op Kuyper self 
betrekking bet: ,.Op weg na die 80 
kan ek self nog meedoen, maar van 
ongsaf het ek die liggaam dan ook 

in spiere ontwikkel. Ontwikkel deur 
gimnastiek, deur sabelslaan en baton
neer, deur skerm en deur swem. My 
hele !ewe lank bet ek die plig van 
flinke liggaamsbeweglng verstaan . En 
in die beste jare van my manlike krag 
het ek elke jaar wekelank hoe berg
toppe beklim, soms met marse van 
oor die tien of twaalf uur per dag." 

Merkwaardige getuienis van 'n man 
wat gewerk het soos min mense dit 
kan. As professor het hy die geniale 
kolleges gegee waaruit wetenskaplike 
en praktiese boekwerke gebore is wat 
nog altyd 'n besieling in bulle dra vir 
die Calvinistiese volk oor die hele 
wereld. Hy was redakteur van die 
dagblad ,.De Standaard" en weekblad 
.,De Heraut." Hy was Ieier van die 
anti-rewolusionere staatsparty, wat in 
verkiesingstyd vera! vir hom oorstel
pende drukte meegebring het. Hy 
was ... ek sal nie meer noem nie. 
In een woord: hy het die !ewe van 
drie kragtige manne in sy !ewe ver-

. enig. Daartoe was nodig 'n helder 
hoof maar ook (dit het hy geweet) 'n 
gesonde, werkkragtige liggaam. As 
dan ook die somer praal bo Europa, 
het hy weggetrek na die berge, san
der selfs 'n adres na te laat. Alles 
moes dan wyk vir die taak van die 
bergklimmer. 

So het ek hom ook geken: die ge
niale geleerde, maar ook die man wat 
'n forse gestalte met hom omgedra 
het. Mag sy , natuurwoord" ons be
siel! (Tot saver Prof. du To it). 

Mag hierdie twee jeugdige-bejaardes 
ons ou-jongmense beskaam maar 
bowe-al ... besiel! 

LAAT DIE DOOIE~H LLE 
DOGIES BEGRA WE! 

So het ek die vorige keer geskryf 
as antwoord op die strewe van som
mige onder ons om nog steeds te 
dokter aan die verouderde lewens
vorme van die verlede. En daareen
oor het ek gestel as plig vir ons wat 
!ewe en wil !ewe, om ons hervorming
strewe te rig op die nuwe, pas opko
mende lewensvorme van die toelmms. 

Dit is egter duidelik dat in ons 
Westerse wereld en ook by ons in 
Suid-Afrika die dood nog in die pot 
is, omdat Claar nog geen sekerheid 
bestaan oor die aard en vorm van die 
toekomslewe nie. 

Oor die algemeen is ons huding nog 
bloot negatief en daarom sander 
lewenskrag en inspirasie. Daarom ont
breek daar ook groot Ieiersfigure in 
ons Westerse wereld en op die oomblik 
ook in Suid-Afrika. 

Daar was groot figure wat vir die 
wereld die koers probeer wys het van 
die toekoms- Lenin en Stalin na die 
kommunisme, Mussolini en Hitler na 

die nasionaal-sosialisme. Maar beide 
Is deur die Weste verwerp--altans ver
eers! 

lets eie wat positief en nuut is, kon 
die Weste egter tot nog toe nie in die 
plek daarvan stel nie. Daarom pro
beer hy tevergeefs hom vasklem aan 
die positiewe sekerhede van die ver
tede; daarom bly hy hom vereenselwig 
met wat reeds dood is, en verval so 
self tot doodsheid. 

Die leuses bly maar die van die 19e 
een V~::at niemand meer kan inspireer 
nie, omdat hulle tyd verby is : demo
krasie, vryheid, republiek! Daarom is 
die huidige groot manne van die Wes
terse wereld so doods en kleurloos, 
selfs die bestes van bulle: Attlee, Tru
man, Smuts-selfs de Valera en 
Malan! 

Laat die dooies dan bulle dooies 
begrawe en laat ons wat !ewe of al
tans wil !ewe, vergeet wat agter is 
en ons strek na wat voor is. Dan is 
daar hoop dat ons die lewensvorm van 
die toekoms sal belewe en dus ook in 
woorde daaraan uitdrukking sal kan 
gee. 

Maar dan moet ons end kry met die 
vrugtelose geredekawel oor die for
mules en stryddkwessies van die ver
lede en ons gesaamlik na die toe
karns rig en die dade verrig wat die 
toekoms van ons eis en inderdaad aan 
ons ople. 

Dan sal die nuwe positiewe vanself 
vorm kry en in ons gestalte neem en 
dan kan' dit weer nut he om te begin 
redeneer oor hoe ons van ons bepaal
de beginselstandpunt daarop hervor
mend kan begin inwerk. Dan kan dit 
moontlik ook weer nut he om selfs on
der mekaar hieroor te verskil en tot 
'n mate oor die verskille in groepe 
te verdeel. 

Maar om oor dinge van die verlede 
te redekawel en te verskil is nutte
loos, meer as nutteloos, want dit kom 
neer op 'n paging om die dooie tot 
die !ewe terug te roep en loop uit op 
verwaarlosing van die nuwe !ewe wat 
opkom. Daardie nuwe !ewe het reeds 
die Jewenskrag van die ou dooie oor
geneem. Vir 'n lewende is dit on
nodig en skadelik om nog verder 
terug te kyk: daarom. nogmaals, laat 
die dooies bulle dooies begrawe. Die 
!ewe gaan intussen verder voort-al 
weet ons nog nie presies waarheen nie. 

Wat myself bet~ef, ek verkies om 
vir die toekoms die nuwe lewe self 
te probeer belewe eerder as om nog 
verder oor die oue te praat of selfs 
voorlopig in woorde afdoende uitdruk
king aan die nuwe te probeer gee. Dit 
is nodig om eens meer daarvan te 
ervaar voordat met enige sekerheid 
daaroor verder gepraat kan word. 

Ek bet dus klaar gepraat- of, soos 
ons vroeer gese bet: ,.Ik heb gezegd !" 
En daarmee tot siens, erens in die 
toekOil,lS· 

L. J. DU PLESSIS. 
N.S.- Met · dit alles wil ek nie se dat 

ek self tot die lewendes behoort nie 
- maar ek probeer altans om in die 
!ewe te bly en by die !ewe by te hou, 
soos alma! van ons seker graag wil 
doen.-L . .T.du P. 

<Vervolg van Jaaste kolom) 
toegeroep, sterkte om voort te gaan 
op die ingeslane weg. 

W. VENTER. 

STUUR U DROOGSKOONMAAK 
NA 

BERGERS BPK. 
24 uur diens en die beste aandag. 

Foon 138 
ONS KOM HAAL EN LEWER AF. 

Pakke en Rokke vanaf 2/ll. 
Broeke vanaf 1/3 

BERGERS BPK. 
King Edwardstraat 64, Potchefstroom. 
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P.U.K.-A.N.S. VERTEEN
WOORDIG OP F.A.K.

KONGRES. 
In die begin van Julie bet die ge

wone tweejaarlikse kongres van die 
F.AK., waarby die P.U.K.-A.N.S. ge
affilieer is, in Bloemfontein plaasge
vind. Die A.N.S. tak van ·die P.U.K. 
is daar verteenwoordig deur onder
getekende. 

Persverslae oor die verrigtinge het 
tydens die Kongres verskyn, en ook is 
verslae van die gelewerde referate te 
vinde in ,Inspan" van Augustus 1946. 
Dog kortliks wil ons enkele sake 
effens beklemtoon. 

Maandagaand, 1 Julie, by geleent
heid van die openingsfunksie, bet die 
voorsitter van die F.A.K., prof. J. C. 
van Rooy, sy openingsrede uitge
spreek. Die Volkskongres, wat op 
Woensdag en Donderdaag sou volg, 
was oor Kultuuraangeleenthede. 
Prof. van Rooy bet, met die oog daar
op, gehandel oor ,Die Verhouding van 
Godsdiens tot Kultuur." Die belang
rike vraag vir ons in Suid-Afrika is, 
bet spreker gese, of ons kultuur ona 
na God voer of dit ons wegvoer van 
God af. .,Laat ons, die F.A.K., streef 
om ons Kultuur in te rig kragtens die 
beginsels van ons godsdiens, krag
tens die normatiewe aard daarvan, 
dan sal dit wei met ons wees!" bet , 
prof. van Rooy besluit. 

Dinsdag bet die werkskongres 
plaasgevind. Toe is etlike verslae be
handel. Uit die verslae bet duidelik 
geblyk dat F.A.K. werk ... doelbe
wus werk. Prof. J. C. van Rooy is 
weer eenparig herkies tot voorsitter. 
Ons, P.U.Kaners, voel trots op die 
feit dat die geeerde persoon, wat so 
'n volksbelangrike taak moet doen, uit 
ons midde mag wees! 

Die volgende twee dae het die volks
kongres oor kultuuraangeleenthede ' 
plaasgevind. 'n Hele aantal deeglike 
referate is gelewer deur die volgende 
persone: Prof. Dr. T . J . Hugo, Prof. 
Dr. G. Cronje, Dr. P. J. Nienaber, 
Prof. Dr. G. Dekker, Prof. Dr. H. M. 
v.d. Westhuysen, Prof. Dr. G. G. Cillie 
(jnr.), Dr. S. Pauw. Dr. Hans Rom
pel en Adv. J. F . Marais. AI die re
ferente het gehandel oor baie aktuele 
kultuuraangeleenthede. Plaasruimte 
laat nie toe om bier verslag te gee 
van a! die referate nie. Daarom word 
verwys na die reeds gemelde nummer 
van ,.Inspan." 

Tog 'n enkele sakie: 
In sy referaat oor .,Die Bevorderin~ 

van Afrikaanse Musiek en Sang'' bet 
dr. Cillie daarop gewys dat die Afri
kaanse Psalms en Gesange 'n groot 
skat van volksmusiek is. ,Wat die 
gewyde musiek in Psalms en Gesange 
betref, besit die Afrikaanse volk 'n 
ryke skat maar om verskeie redes 
word hlerdie kosbare kultureel-gods
dienstige erfenis bedreig en dit is die 
plig . . . . om hierdie bedreiging af 
te weer. Prof. Cillie bet opgemerk dat 
die Hallelujalied van swak gehalte en 
van bedenklike herkoms is. EJ! juis 
hierdie Hallelujaliedere is besig om 
ons Afrikaanse Psalms en Gesange te 
verdring in skole en verenigings. Die 
beroep op ons volksgenote word ge
doen om dit uit te skakel en slegs die 
Psalms en Gesange te gebruik vir 
ons gewyde sang. En hieraan-die 
behouding van ons eie-gee die 
A.N.S. sy steun. 

Dr. Hans Rompel bet weereens mel
ding gemaak van die gehalte en die 
verderflike invloed van die Hollywoodse 
rolprente. Tog, ten spyte daarvan, dat 
dit bekende feite is hoe 'n verkeerde 
invloed die films op ons volksgenote 
uitoefen, tog word die bioskope alte 
druk besoek deur Afrikaners: oud en 
jonk, ryk en arm! Dr. Rompel het 
gepleit vir drastiese uitbreiding van 
ons Afrikaanse rolprentdienste. On:~ 

volk moet poog om self in sy behoef
tes, ook in hierdie opsig, te voorsien. 
En a! die Afrikaners moet meehelp. 
Ook bier kan die A.N.S. nie anders ll!l 

die hoop uit te spreek dat sy lede 
hierdie saak ernstig sal bedink nie. 
A.N.S.-Iede behoort die bioskoopbe
soel;t, die jag na Amerikaanse films. 
geheel uit te skakel! 

Die kongres was uiters leersaam. 
Groot werk is gedoen, dog nog grater 
werk wag. Die F.A.K. word dan ook 
deur die P.U.K.-A.N.S.-Tak sterkte 

(Vervolg op vorige kolom). 
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'N BLIK IN DIE 

TOEKOMS. 
Statig ry die Odendaalsrust-Cachet 

sneltrein die ruim stasiegebou van 
Cachet binne. Langs platfQrm 12 
kom dit tot stilstaid. Onder die groat 
aantal mense wat die trein verlaat, 
tref ons oak 'n persoon van middel
jarige leeftyd aan, wat ons Niklaas 
Grove sal noem. Reeds 'n paar dae 
vantevore bet hy die hoofkantoor van 
die P.U.K. laat weet dat by graag 'n 
besoek aan die inrigting wil bring. Hy 
het al baie van die Universiteit ge
hoor. As mynkaptein het by 'n besige 
lewe op Odendaalesrust. maar by bet 
'n dag vakansie geneem om bierdie 
wereldbekende studie-sentrum met eie 
oe te sien. 

'n Gids wat te ken is aan 'n arm
band aan die P.U.K.-wapen, verwel
kom hom en help hom met sy baga
sie. Met die roltrap gaan bulle af, 
deur di~ duikweg en weer met 'n 
ander roltrap boon-toe waarna bulle in 
die pragtige hoofgebou van Cachet
l!tasie 'n koppie koffie gaan drink. Die 
11praaksame gids vertel sy besoeker 
intussen 'n paar besonderhede. .,U 
weet meneer, die stad Cachet brei 
geweldig vinnig uit. Dit tel nou reeds 
500,000 inwoners. In sekere van ons 
voorstede is die bou van wolkekrab
bers deur die stadsraad belet. Die ou 
voorstad Potchefstroom word nou 
heeltemal modern herbou. Die enig
l!te voorreg wat dit bo die ander voor-

,DIE WAPAD" 

stede het, is dat dit van 'n plaaslike 
trein gebruik kan maak. Reeds in die 
ou dae het die trein daardie roete 
gevolg. U het seker die haltetjie 
daar gesien. Bale mense hou egter 
daarvan om deur te ry na Cachet
stasie omdat die verbinding van die 
hoofstasie na aile voorstede baie ge
rietliker is a s die by Potchefstroom
halte." 

Na 'n aangename ru:S verlaat bulle 
die stasie. Langs die sypaadjie staan 
'n sestal P .U.K.-motors, weer van die 
P .U.K.-wapen voorsien, wat spesiaal 
vir besoekers gebruik word . Die gas 
verseker dat hy gereed is om dadelik 
met die toer cor die grande te begin. 
Hulle ry deur 'n groat hek, wat aan
dui dat bulle hul nou op die Univer
siteitsterrein bevind. Skaduryke paaie 
lei na die sentrum van hierdie inrig
ting, die Mooirivierplein . 

As die besoeker vra waar dan die 
rivier is waarna die naam van die 
plein verwys, antwoord sy gids lag
gend dat die water van Mooirivier 
reeds 15 jaar gelede gekanaliseer is en 
in onderaardse pype onder die stad 
deurgelei word. 

Hulle hou stil voor die 10 verdiep\Jlg 
hoe hoof-administrasiegebou. Dit is 
in 'n sierlike en smaakvol styl ant
werp. 'n Vinnige hysbak bring bulle 
gou op die daktuin, vanwaar bulle 'n 
pragtige uitsig ocr die omgewing bet. 
Orals is die mooi, moderne geboue tus
sen die green borne sigbaar. Die gids 
wys sy besoeker 'n gebol} met twee 

vleuels aan. ,Dit was vroeer die sg. 
, Hoofgebou,'' meneer. Daar was nie 
net die hele administrasie gehuisves 
nie, daar was ook 'n aantal klaska
mers en selfs .die biblioteek. Vandag 
word dit as 'n museum gebruik om die 
gedagtenis aan die goeie ou tyd te be
waar. Daar word ook heelwat fotos 
bewaar. Op sommige van bulle is 'n 
paar ou sinkgeboue te sien. Meneer, 
dis werklik ongeloofiik, maar die ou 
mense vertel dat dit losiesbuise vir 
studente was." 

In die verte sien bulle 'n vliegtuig 
nader. Die gids verduidelik : .,Dis een 
van die moderne Amerikaanse lug
skepe wat omtrent 200 passasiers en 
baie nog vervoer. Netnou sal dit op 
Cachet-lugbawe neerstryk. Ek bet 

· verneem dat daar 'n aantal Ameri
kaanse studente sal kom vir 'n besoek. 
Ek sal bulle seker more moet rond
neem. Die vliegtuig bet New York 
gister verlaat.'' 

Terwyl bulle die daktuin verlaat, 
verneem die besoeker dat elke fakul
teit in die hoof-administrasiegebou sy 
eie verdieping besit. Regoor die hoof
gebou staan die sog. , Stafgebou." Dit 
bevat nie net 'n gesellige vergader
saal vir die staf-klub nie, maar ook 
elke Professor en Lektor het daar sy eie 
kantoor wat telefonies met die hoof
administrasiegebou verbind is. Die 
doserende. personeel vir die 8,000 stu
dente is 425. 

Op die ander hoek van die plein is 
'n reuse saal te sien, wat plek 

• 

bied aan 10,000 mense. Dit word sowel 
vir die Gradedag-plegtigheid as vir 
ander funksies gebruik. Regs staan 
die biblioteek wat met sy vier verdie
pings in Kaaps-Hollandse sty! 'n aan
gename indruk maak. 

Ook die studente is nie vergeet nie. 
Ongeveer 5,000 van bulle vind plek in 
5 moderne losieshuise. Behalwe 'n 
geteiHde swembad, uitgestrekte sport
velde en 'n groat gimnastiek-saal is 
daar ook twee groat studiesale, 'n mo
derne kafee en netjiese vergadersale . 

En terwyl mynkaptein Grove die 
aand van dieselfde dag moeg in die 
sagte kussings van die sneltrein terug
sak, dink hy onwillekeurig aan die 
groot geriewe wat die studente van 
sy tyd het in vergelyking met die van 
'n halwe eeu gelede. 

IDEALIS. 

DIT KOM. 
"The scene was a class-room, the 

subject was stars .... .'' 

EERSTE BEDRYF:- Aan die noor
dekant van Thaba 'NKulu word die 
middernagtelike .,crooners" begroet 

· met lee vaseline-botteltjies en gholf
balle. Enduit is die program volge
bou en toe .,the lady with the lamp" 
oftewel .,torch" ophou om te lig het 
Bartjie besluit om te kom. Jalla het 
oak gekom maar Dup was nie daar 
nie, hy ken nie meer kom nie. 

TWEEDE BEDRYF: Neg gee• 
teenreaksie nie. 'n Aanval word suk-
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Bladsy 4: 

sesvol geloods en 'NKulu in 'n nou
taaim in 'n penarie omskep. 'n Op
vangtoestel van etergolwe word mee
geneem as losprys totdat Vya haar 
Ielike se-goed teruggetrek het ... ons 
het nie geweet dat sy taxi's besit nie. 

DERDE BEDRYF :-Met vroue lis 
is Willie, Toetankamen en Krelie ge
vang. Darem 'n teenprestasie. Gou 
was aile weerbare manne sewemaal 
om 'NKulu en hoewel sekere manne 
nat daar uitgekom het, het die vesting 
geval, deurdat hy van bo, vanuit 'n 
onbekende plek, binnegeval is. 

Vrededag: Die gevange mans, of 
was hulle g.evalle, is gelos; Jfllla het 
'n bruikbare trofee, waarvan een oor 
af is, as buit geneem. 

VIERDE BEDRYF:-Dames loods 
'n aanval. Die mans is egter gewaar
sku deur hulle vaderlike-instink. Twee 
is op heterdaad betrap terwyl hulle 
sand en water in die beddens indoen. 
Die ander is later gevang in 'n klein 
plekkie agter ,Heimat." Die vyf is 
in ,Ons Huis" 19 toegesluit maar dit 
het slegs etlike minute geduur of alles 
wat in die kamer was het een verdie
ping laer gedaal en buite op die grond 
beland. Selfs een arme ruit kon nie 
eens sy posisie waardig vul nie-Pollie 
het dit met 'n inkpot uitgedoen. 'n 
Vierkleur word nie ontsien nie, saam 
met prente word dit neergehaal -
skande! Selfs al die twee U.O.D.'s se 
boeke is by die venster uitgewerp ... 
tot groot genoee van die betrokke stu
dente. 

TEN SLOTTE: Die waarskuwing 
van Dit Kom" is nog nie volbring 
nie--die tweede ontgroening-~it kom! 

Vergun ons slegs een vergelyking 
en mag dit op die ore val van sekere 
manne: Die dames se tee smaak daar
na en het darem melk en suiker in. 

ANON. 

. 
Hou die kennisgewingbord dop vir 

die Sangoefeninge !• Intervarsity 
kom! 

ANON. 

INGRAM SE 
BOTfELSTOOR 

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

II 
INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITU ALlEE 

O.K BAZAAR 
(1929) BEPERK 

60 Depa.rtemente onder een Dak. 

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

O.K. BAZAAR 
POTCHEFSTROOM 
Elke Dag 'n Uitverkopingsdag. 

• 

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

,.DIE W AP AD" 

VOETBAL. 
Voetbal op P.U.K. word in die jong

ste tyd met vaarte gespeel. Op 10 
Augustus het die eerste span op 
Klerksdorp teen Spoorweg gespeel. Dit 
was 'n harde wedstryd teen 'n span 
wat te aile tye moeilik is om te wen, 
maar vera! die voorspelers het koste
lik vertoon. Simmy het amper met 
bo-menslike spronge die bal in die 
lynstaan bemeester en De Bruin was 
skoon laf soos hy elkers op die ska
kels afstor~. met of sonder die bal en 
as Basie sy lyf boog gegooi het was 
daar min keerkans aan hom, vera! 
nadat hy ontslae geraak het van die 
lastige jersie. J elliJ. het 'n paar ge
vaarlike afstamplope gemaak (sy dog
ter was op die verhoog). Maar ook 
in die agterlyn was daar meer gees 
as gewoonlik. Vermeulen het mooi 
gehak en Lieb het die bal elkers mooi 
weggekry-en soos lank gelede het die 
bal vleuel-toe gesweef .• Trens met sy 
swart lyfie het afgestamp dat mens 
lekker kry en Henning het 'n mooi 
eerste vertoning op die senter-posisie 
gemaak. Die Pukke het toe ook ge
wen 11-10. Geluk. 

Maar teen Dominion Rif het dit 
slegter gevaar. Min was op stryk. Die 
voorspelers het redelik goed gespeel, 
maar as die bal agterspelers-toe gaan, 
is die spil elkers met 10 tree terug
geskuiwe. Dis genoeg gese. Miskien 
is dit ,begeestering" en ,malword" 
wat ontbreek. 

Teen Dorp het ons Navy mooi ge
speel en met 'n geweldig telling ge
wen. (30~)? Die Navy is goed
hulle moet net oppas vir Proefplaas 
en Normaal. 

Op die lOde het die 0.19A teen 'n 
span van Springs gespeel. Met hulle 
prestasie van die dag, hoewel hulle 
verloor het, het die Dane gewys hulle 
kom nie verniet uit die Bosveld uit 
nie. 

Die Tekkies het ook gewen. Geluk. 
Pukke maak klaar vir U.K.O.V.S. 

HOKKIE. 
Die eerste wedstryd van die kwar

taal is op 10 Augustus teen Monument 
gespeel en het heeltemal god van 
stapel geloop. Die P.U.K.-dames het 
baie mooi gespeel en die goeie spangees 
het dan ook veroorsaak dat die eind
telling op 3--0 te staan gekom het. Die 
dames handhaaf nog steeds van die 
begin a, 'n goeie gees en sover het 
hulle slegs een wedstryd die onder
spit moes delf-nl. teen Dorp. Die 
24ste speel ons weer teen Volkskool. 
Natuurlik gaan ons ons prestige hand
haaf soos altyd tevore! Vera! ons 
mooi nuwe veld dra daartoe by om die 
entoesiasme en gees te verhoog. Dis 
waaarlik 'n veld om trots op te wees. 

Die wedstryd teen Witrand, die 17de, 
het ook soos al die ander, meer in ons 
guns afgeloop. En met 'n telling van 
4--0 het ons die Witranders met die 
kous oor die kop huis-toe gestuur, nie
teenstaande ons maar as ons eie on
dersteuners moes optree. Mooi so! 
Die vyf mans van die vyfhonderd wat 
vir ons kom ondersteun het. 

Sy: ,Jy is nie die soort man wat in 
my smaak val nie!" 

Koos: ,Ek val liewer in die modder 
as in jou smaak!" 

INTERV ARSITY. 
Saterdag, 31 Augustus 1946, die heel 

dag!! Die dag van baie dae, die dag 
waarna elke groot gees uitsien, die 
dag der dae. 

Qm teen U.K.O.V.S. kragte te meet 
is die voorreg van elke student van 
die P.U.K. 

·n Korte week le nog voor en dan 
gaan ons in groot getalle opruk om 
die Vrystaat te oorrompel. Laat 
staan dus dis vry-ure en woon die 
sang by--daat· sal elke Maandag, 
Woensdag en Vrydag-aand sang om 
6.45 nm. wees. Spyker minder, sing 
meer, sweep uself solank op vir die 
GROOT DAG van INTERVARSITY. 

BRIE WE. 
In die briewe, va~uit die vesting 

Thaba 'NKulu, word skerp aanklagte 
teen die mans gemaak. Sal ons mans 
nie maar probeer om die sakies in 
orde te bring met die daad nie, d.w.s. 
sonder om gebruik te maak van die 
pen en die brief. Die ,bed-parle
ment" is nog die beste om sulke sakies 
reg te ruk, maar ongelukkig nie noual 
nie. Here-studente laat die dames nie 
meer sulke bitter dinge skryf nie .. ~ 
U weet nou wat hulle wil .... Ant
woord daarop, net nie deur middel van 
'n brief in ,.Die Wapad" nie. (Red. ) 

Hartseer, 
P.K. Verdrietvlei, 

Oor Verlatenheid. 

Geagte Oom Re-dak-teer. 
Soos oom sal sien gaan nie net my 

ou possies oor verlatenheid nie, maar 
het ek ok geskrywe oorlat ek soos 'n 
meisie in haar liefde verlate is. Vanlo.t 
die Ogpoe weg is. saffe1· ek alweer 
opnuut. Ja oom, my hart eet sand en 
spoeg klippers . 

Die ding is eintlik so: Hulle lol al
ewig !at ons moet sleep-sommer 
deursleep oom. Maar nou omlat ek 
Jelik is kry ek swaar. Ek sit vir my 
'n deit aan by 'n klein meisietjie en as 
ek op die juiste tyd daar kom, dan lat 
sy vir my weet sy is nie daar nie. 
Allie tyd kruip sy dan in die ou groot 
berg hier by die plek weg. Oorlat ek 
dan bang is ek sal beknoop raak daar 
binnekant moet ek maar weer loop. 

Kan ek nou help !at ek lelik is 
oom? Oom moet tog 'n bietjie met 
hulle praat omlat oom weet hoeke 
liewe ouers ek het-

Dis maar al wat ek sal se. Se som
mer groeti vir die antie Re-dak-teer. 

Oom se liefhebbende nefie, 

SMART TRAl\NDAL. 

WAT NOG? 
Huibie vra as 'n mens by die Ned. 

Geref. gemeente wil aansluit of jy ook 
eers jou aristokrate moet laat kom 
van die vorige gemeente, en of jy daar 
ook so baie traktate moet bet!l:al? 

* * * 
Tenders word hiermee gevra vir 'n 

,Case". Doen aansoek om verdere 
besonderhede by Teddie-Beer kys
Thabajah. 

* * * 
Die wolke steek op en verraai die 

tweedejaars. Hulle probeer die na
tuur ,bluff." Maar die lente kom!! 

W. J~ GROBBELAAR 
I'· 

I' 

DAMES EN HERE HAARKAPPER. 
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Vrydag 23 Augustus 1948. 

Geagte Redakteur, 
Dit wil voorkom asof die verhouding 

wat daar bestaan tussen die mans e:a 
dames aan die P.U.K. heelwat bespre
king uitlok, en ek wil net graag my 
beskeie mening oor die saak uitspreek. 

In die eerste plek sal geen man 'n 
dame uitneem as by nie vooraf in 
haar belang gestel het nie, want waar
om sal hy dan net vir ,.haar" sleep, 
dit kan mos net so wei iemand anders 
wees. Dis a! genoegsame bewys dat 
hy ernstige bedoelings met die saak 
voor oe bet, want geen man sal 'n 
dame aanhoudend uitneem, in wie hy 
nie belangstel nie. 

In die tweede instansie neem ons aan 
dat geen ordentlike meisie aan die 
P.U.K. aanhoudend sal wil uitgeneem 
word, sonder dat daar enige doe! mee 
is nie. Die feit bly staan, dat aange
sien die man altyd die bepaalde 
dametjie sleep, daar 'n nouer ver
standhouding begin ontstaan. As dit 
nie die geval is nie sal 'n baie onge
sonde verhouding tussen die twee ont
wikkel, want een van die twee moet 
noodwendig op die ander een verlief 
raak. Sielkundig is dit onjuis dat 
twee persone van die teenoorgestelde 
geslag gedurig in noue kontak met 
mekaar sal staan, sonder dat daar 'n 
intieme gevoel ontstaan teenoor die 
ander, het sy by een of albei die par
tye. 

Die belangrike aspek van die saak 
bly dit: dat die man die meisie uit 
neem, omdat hy definitief belangste 
in daardie bepaalde dametjie, en as 
dit nie die geval is nie, moet die man 
maar elke aand sy opwagting by 
Thaba N'Kulu maak bloot terwille van 
die gesonde verhouding wat Bloutjie 
Bobaas wil bewerkstellig tussen die 
dame11 en here. 

Dit sal onbillik wees om van 'n man 
te verwag, dat hy dames moet uitneem 
in wie hy nie belangstel nie, terwille 
van 'n goeie gees, en net so onbillik 
om van 'n dame te verwag om saam 
met jou uit te gaan, as sy geen aange 
trokkenheid tot jou voel nie. 

Groete en 
Dankie, 
MASSA LINCOLN. 
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