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A 

JUFFROU. WATSEN? 

Aangeslen ek geen dlgter Is nle, sal ek nle ln Uriese en breeddelnende 
golfsinne my onderwerp beslng nle. Siende dat beimwee en sentimentaUteit 
my nie bemeester nle, en weens dle felt dat mistiese lnslag en Oosterse opslag 
nle 'n deel van my vorm nle, sal my venlag van bogenoemde geslag realisties
pragmatiese tendense inhou. 

Aile feite wat vermeld word is versamel deur myself gegrond op per
soonlike ondervlndlnge. Na 'n veel bewoe lewe met vroumense, wat gepaard 
gegaan bet met ystere deursettingsvermoe, veelelsende offers en geslepe diplo
masle, kan ek In aile beskeidenheld die volgend& omtrent bulle vermeld: 

Die lnwoners van Thaba 'NbUlu Is almal dames (laat ons so hoop ........... . 
............ en glo!) Nle een van bulle haat ek nle, maar tog kan ek nle hel.p om 
foute raak te sien nle. 

Hulle bet almal twee bande, twee voete, en sommige bet twee k~rels. 
Om bulle by jou te laat aanpas is een van die hoogste vorme van die 

plastiese kuns wat aan die beskawlng bekend is. Soos 'n Turk e sigaret, 
bestaan bulle almal uit dleselfde materlaal, met die venkil dat sommlge beter 
vermom is as ander. 

As jy bulle nie vlei, maak. jy bulle suspisleus, maar . • . . daar is net een 
ding wat die vrou meer baat as vleiery en dit is die gebrek da.araan! 

Wil jy met bulle "ease", is jy te ,vlnnlg," wil jy nie, gebruik jyl bulle vir 
tydverdryf. 

As jy ln aile opsigte met bulle saamstein, interesseer jy bulle nie meer 
nle, maar as jy van bulle verskll en met bulle argumenteer probeer jy (vol
gens bulle) jou persoonilkheld op bulle afdruk, om sodoende die arme slagoffer 
haar lndlvidualiteit te ontneem. 

As Jy aUes glo wat bulle aan Jon vertel, dink bulle jy is dom en as Jy nie 
glo ole, dink bulle jy vertrou bulle nle. 

As jy slordlg rondloop, bet jy geen respek vir jouself of vir haar nle
is jy netjies beskou sy jou as ,mamma-se-soet-seuntjte." 

As Jy rook, Iyk dit grootdoenerig, rook jy nle, is jy nie manlik nie. 
A jy van die rank-tipe is wat beeldag aan baar vaskleef, begin sy twyfel 

of jy baar regtig met die regte geslndheid Uefhet, doen jy dlt nle, beskou sy jou 
as 'n lnwoner van Ysland. 

As jy 'n grapple maak, is Jy ln haar oe goedkoop, Is jy op jou plek, is jy 
'n suur knot 

Trakteer Jy baar bale, probeer jy haar met jou geld wen, neem jy haar 
nle baie uit nie, is jy suinig. Betaal jy altyd alles as julie ultgaan, verkwis jy 
jou pa se geld; vra jy baar om jou te help betaai, (aangesien julie albei 
studente is) Is jy vrekkerig. 

Vertel jy jou vriende van baar, beswadder jy haar naa.m; doen Jy dit nie, 
dan is jy skaam om van baar te praat. 

So kan ek nog aanhou, totdat boekdele gevul is. Genoeg egter om te weet 
dat die vrou 'n self-kontradiktoriese wese is, 'n bondel koppigheld, omrlng deur 
agterdog. 

HOESENAAM. 

(Ons vriend bet dlt ongetwyfeld moelUk gehad..-Bed.) 



Vrydag 19 September 1947, ,WAPAD.'' 
------------------------------------------

ONS NEEM AFSKEID 
Aangesien hierdie uitgawe die laas

te uitgawe van , Die Wapad" vir bier
die jaar sal wees, het die begeerte by 
my opgekom om een en ander t.o.v. 
die ontstaan, die bestaan en die voort-
bestaan van hierdie blad te beklem
toon. 

Dit moet altyd in gedagte gehou 
word dat hierdie b!ad nie in die !ewe 
geroep is om maar so sander meer in 
die mode te wees nie. Inteendeel, dit 
is 'n skepping wat wortel in 'n diepge
voelde behoefte. Waar die studente
gemeenskap in de laaste paar jaar 
vera! geweldig uitgebrei het en daar 
persoonlike kontak as gevolg hiervan 
haas onmoontlik geword het, moes 'n 
weg gevind word om die samehorig
heidsgevoel-wat die studentelewe van 
hierdie inrigtiiig nog altyd gekenmerk 
het, te beklemtoon en te handhaaf. 
M.a.w. die doe! van die blad kom eint
lik daarop neer dat dit 'n weerspiiHing 
moet wees van die verskillende akti
wlteite in die studentelewe en in sa
mehang daarmee 'n suiwer Calvinls
ttese klank moet laat hoor ooreen
komstlg ons leuse : ,,In U Ug." In die 
volle besef van hierdie doelstelling het 
,Die Wapad" dus 'n moeillke dog aan
gename taak om te verrig. 

Die grondslae van die blad is ver
lede jaar op bekwame wyse geHl en 
vanjaar ~ daarop voortgebou. Dlt is 
natuurlik vee! makliker om op 'n ste
wlge fondament voort te bou as om 
so'n fondament self te Hi. Daarom is 
dlt dan ook, soos dit op die oom
blik daar uitsien, niks anders as 'n 
weerspieeling van die stewige fonda
ment wat deur ons voorgangers gele 
is. 

Daar is in die loop van die jaar heel
wat veranderinge aangebring. · Eers 
Is die eentonigheid verander deur 
letters te gebruik van verskillende 
grootte-iets wat die aandag van die 
leser(es) noodwendig meer moet 
prikkel, later is ook die vorm van 
die blad verander in 'n kleiner, ba
ter hanteerbare formaat. AI wat nou 
nog kan volg is uitbreiding-en dit Is 
die taak van bulle wat in die toekoms 
belas sal wees met die uitgee daarvan. 

Wat die vorm en voorkoms betref, 
kan altyd na gelang van smaak ver
anderlngs aangebring word, maar 
wat steeds vasgehou moet word 
Is dat ongeag die feit dat die , gebou" 
van ,Die Wapad" m et die loop van tyd 
hoe Ianger hoe meer 'sigbaar sal word, 

die sement van hierdie , gebou" steeds 
moet bly: die Calvinistiese lewens- en 
wereldbeskouing. Hiervan het soveel 
die verlede en die hede van die blad 
betuig- en dit moet ook die klank 
wees wat die nabye en verre toekoms 
daarvan sal kenmerk. Dan aileen het 
hierdie blad 'n toekoms aan hierdie in
rigting en slegs dan kan dit aan sy 
doe! beantwoord. 

'n Woord van opregte dank aan die 
redaksie en administrasie vir hulle by
·Stand en offervaardigheid. Aan Mnr. 
R. G. Kriel, wat as redaksielid my in 
die loop van die jaar tot in die klein
ate besonderheid bygestaan het, my 
opregte dank en waardering. As nie
redaksielid bet Mnr. Ferguson 'n groot 
aandeel gehad aan die veranderings 
wat in die loop van tyd aange
bring is--ook aan hom my opregte 
dank. Ten slotte, 'n woord van 
dank aan die studente wat die blad 
steeds met die regte besindheid ont
vang het asook vir hulle opbouende 
kritiek en aanmoediging. Dit kan ook 
nie nagelaat word om Prof. dr. H. G. 
Stoker nogeens te bedank vir sy in
siggewende artikel oor die Evolusie
dwaling nie- u kan verseker wees van 
ons opregte dank en waardering. 

Sterkte aan die redaksie van vol
gende jaar. Mag u voortbou en stewig 
voortbou en mag u hierin steeds die 
voile ondersteuning geniet van die 
ganse studentegemeenskap. 

ERRATUM. 

In dle artikel van prof. dr. Stoker 
oor dle Evolusle-mlte, wat In die 
vorlge ,Wapad" verskyn het, moet dle 
volgende korreksle aangebrlng word: 

Bladsy 6, kol. 2, reel 21 moet lees: 
,weerle keer op keer die bewyse vlr 
die Evolusieleer" l.p.v. ,weerle keer 
op keer die Evolusleleer." 

Ons innige simpatie en meegevoel 
aan Mnr. B. Spoelstra en gesin met 
die afsterwe van bulle grootvader. Die 
Here is u versterking en die H.G. u 
vertroosting. 

........................................................................... 
'n Woord van hartlike gelukwensing 

aan Mej. L. Venter-sy het haar glo 
by vernuwing aan Mnr. Bokkle van 
der Merwe verbind. 

I 

Bladsy S. 

INGRAM SE 
BOTTEISTOOR 

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

II 
INGEVOERDE 

en 
KOLONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITUALIEt 

BEPERK. 

VIR WAARDE. 

BESOEK ONS 

V erskillende Afdelings. 

.l\IATERIALE, 

GORDYNSTOWWE, 

KLERASIE EN 

SKOENE 

VIB VOLWASSENES EN KINDEBS 

en Bespaar Geld 

Posbu!l 7/S. Foon 197. 

VIR 

KERKSTRAAT 119, 
POTCHEFSTBOOM. 

J. HEIDEMA 
TEENOOR GEREF. KERK. 

OLIVETTI 

TIKMASJIENE 
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UJT ,DIE ARGITEK" VAN JULIE 2347 : 

'N OU FORT BY CACHET 
FONDAMENTE OOPGEGRA WE 

Soos reeds uitvoerig in die pers berig, het die uitgra
wings vir die nuwe hoofstasie van die groot nywerheidsen
trum Cachet nogal verrassings opgelewer. Eers is op die 
plek wat tot verlede jaar die eindpunt wa van die buslyne 
na die voorstede Potchefstroom, Boskop en Pampoenspruit, 
die reste gevind van twee pilare en 'n aantal verroeste yster
stawe-wat volgens Dr. Niemand, die konservator van 
Cachet se nywerheidsmuseum, eendag 'n s.g . motorhek 
moes gewees het. En nou is daar tweehonderd tree Noord
W es van daardie plek fondamente gevind van 'n vir daardie 
dae taamlik groot gebou, wat volgens Prof. Erasmus (van 
die Universiteit van Cachet) eendag 'n dameskoshuis was 
van die ou Universiteit van Potchefstroom; maar wat vol
gens my net 'n fort ~on gewees het-uit die tyd van die 
Kafferoorlog van 1961-'65, of rnoontlik selfs n ou 
Voortrekkerfort van Kommandant-generaal A.H. Potgieter. 

DIE KOSHUIS-TEORIE . naby Boskop gehulsves is , vroeer die 

Soos die lesers sal onthou, het Prot. 
Erasmus in die vorige uitgawe van 
,.Die Argitek" die ou fondamente be· 
skrywe, en sy stelling dat dit vier
honderd jaar gelede 'n universiteits
dameskoshuis was, uitvoerig toegelig. 
Sy vernaamste bewyse was : 

1. 'n Ou ysterkissie, wat t ussen die 
reste gevind is, en wat by opening 
geblyk het 'n paar liefdesbriewe van 
.,Ignatius Walt" en ook 'n poeierkwas
sle te bevat. 

2. 'n Kaart van die ou Universi
teitsgronde, deur Dr. Niemand in ,Die 
Wapad" gepubliseer, waarop 'n s.g. 
De Klerk-Huis aangedui staan op die 
plek waar tans die ou fondamente ge
vind is. 

1\:laar daar Is nlks om te bewys 

dat hierdle e:ebou 'n dameskoshuls 

was-dlt mag vir enlge doel gebrulk 

gewees bet. 

AI wat ons weet, is dat die Univer

siteit van Cachet, ~at nou reeds meer 

as 'n eeu lank op uitgestrekte gronde 

Unlversltelt van Potchefstroom en 

nog vroeer die P .U.K. genoem is, en 

dat die Unlversiteit van Potchef-

stroom 'n stuk grond besit het waar 

vandag Cachet se hoofstasie, stad

saal, nywerheidsmuseum en landdros

kantoot· staan. Verder weet ons net 

dat die gebou wat vandag as die ,.stu

dentehuls" bekend staan, tussen die 

stadsaal en die munisipale biblioteek 

van Cachet, en wal in die jaar 2216 

tot nasionale monument verklaar is , 

vier eeue gelede 'n manskoshuis van 

die P.U.K: was en .,Ons Huis" genoem 

is. AI die ander teoriee oor die ge

boue van die ou P.U.K. is blote speku

lasies, en die uiteensetting van Prof. 

Erasmus In die vorige uitgawe van 

hierdie blad is wei interessant, maar 

dit is 'n suiwere fantasie, so6s ek 

hieronder sal aantoon. 

TABANKOELOE IS NIE 
DE KLERK-HUIS NIE. 

Om mee te be~in, die Rektor van 
die Universiteit Cachet. Prof. Dr. Baas 
van Wyk, het my 'n aantal dokumente 
uit die Universiteitsargief getoon, wat 
'n duidelike Jig op die saak werp. Hier
die dokumente is twee handgeskrewe 
boeke, wat gevind is toe die Universi
teitsbiblioteek in die jaar 2307 herbou 
is: een is 'n dagboek van 'n Mevrou 
Peiser wat in die twintigste eeu ge
leef het, en wat behalwe •n aanta.l bale 
ekonomiese reseppe ook persoonllke 
aantekenings bevat het, waarin her
haaldelik na die P.U.K. se da
meskoshuis verwys is- wat daarin 
egter , Tabankoeloe" genoem is, 
en nie ,.De Klerk-Huis" nle. Die 
tweede dokument is 'n versame
ling besonderlik humoristlese en 
blykbaar ook oorspronklilke grappe, 
!leur 'n onbekende skrywer wat hom
!ielf net ,.Benoon" noem. Maar be
Jangrik is die feit dat daarin die da· 
meskoshuis ook , Tabankoeloe" ge
noem word. 

Dit blyk dus duldelik dat die da
meskoshuis van dle P.U.K. ,.Taban
koeloe" geheet bet, en nle .,De 
Klerk-Huls" rue, en dat dus die ge
bou waarvan onlangs dle fonda
mente ontdek Is, nle dle dameskos
huis van die ou P.U.K. kon gewees 
het rue. 

HET 'N SWAK BOUSTYL 
GEHAD. 

Wat was die , De Klerk-Huts egter 
wel? In elk geval nie 'n studentekos
huis nie. 

Om hierdie stelling te bewys kan 
verskillende gronde aangevoer word. 
'n Mens kan b.v. die tot nasionale mo
nument verklaarde ,studentehuis" (In 
die tyd van die P.U.K. ,.Ons Huis" ge
noem) beskou, om 'n idee te kry van 
die bouwyse van die ou koshuise van 
die Universiteit van Potchefstroom. 
reeds twee of drie eeue geld hierdie 
.,studentehuis" as 'n voorbeeld van 'n 
harmoniese, doeltreffende en tog sier
like Afrikaanse bouwyse, wat glo nog
al skaars was in die ·Engelse Tyd
perk toe die gebou opgerig is. Dlt was 
een van dl~ geboue wat die Afrikaanse 
boustyl, soos dit in die Koloniale Tyd
perk in die Kaap begin is, Iewend ge
hou het- dit bewys bo alle twyfel die 
goeie smaak en Afrikaanse gesind
heid van die Universiteitsowerhede van 
daardie dae. Hulle wou koshulse he 
wat vir hulle studente 'n tulste sou 
wees, en nie net 'n woonmasji~n nle. 
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Dit sou 'n belediging wees vir die na
gedagtenis van die ou P.U.K. om aan 
te neem dat hulle koshuise sou gebou 
het in die sty! van die snaakse, kul
tuurlose ,blokkie-huise" soos daar 
baie in ons land gebou is in die twee
de helfte van die Engelse Tydperk, en 
wat deur sommiges in daardie primi
tiewe dae glo ,moderne saaklikheid" 
genoem is. 

Onder hierdie omstandighede kan 
'n mens maar die gedagte uitskakel 
dat die ,De Klerk-Huis," met sy on
reiHmatige en verwarde bouplan 
(soos uit die fondamente blyk) ooit 
'n studentekoshuis kon gewees het. 
Bowendien is daar onlangs tussen 
die ou fondamente reste gevind van 
'n soort konkriet-dak, sodat ons die 
koshuis-teorie van Pror. Erasmus 
maar na die ryk van die fabels ka11 
verwys. 

~ -=-- ~ liiiiiiiil 
-::.. 
~ -- I --~ 

~- ... 

,WAPAD." 

Die tweede ontdekking wat in bier
die verbaDd van belang is, is die ver
rassende vonds van die bekende peda
goog en deskundige op die gebied van 
Afrikaanse fonetiek, prof. Burema, wat 
in ou argiewe die bewyse gevind het 
van die bestaan van 'n ou Voortrek
kerfort, halfpad tussen Oudedorp en 
Potchefstroom. 

Hiermec is dus die hele raaisel 
opgelos. Wat in die dae van die ou 

P.U.K. die ,De Klerk-Huis" genoem 
is, was 'n ou Voortrekkerfort, ge
bou in die stigtingsperiode van die 
dorp Potchefstroom, en blykbaar op
gerig deur dieselfde De Klerk waar
na Klerksdorp genoem is. 

Die gronde rondom die ou fort het 
later die P.U.K. gehuisves, en die 
P.U.Kaners het die Voortrekkerfort 

liiiiiiiiiiiiir ~ 
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G EBO U WAS 'N FORT_ liefdevol as 'n gebou van nasionale 
betekeDis in stand gehou. Tydens die 
Kafferoorlog van 1961-'66 is die ou 
Voortrekkerfort gemoderniseer, van 'n 
konkrietdak en by sy Suid-Oostelike 
hoek (waar blykbaar die ammunisie 
gebere was) ook van 'n pansering 
voorsien, en nadat die Universiteit na 
sy teenswoordige gronde by Boskop 
verskuif is, moes die Fort plekmaak 
vir die ou stasiegebou van Cachet, 
wat onlangs gesloop is. 

Om te kan vasstel wat die , De Klerk-
Huis" in werklikheid was, moet ODS 
m.i. twee onlangse ontdekkings in aan
merking Deem. Die een is van reste 
van 'n soort baie harde glasteels wat 
in die Suid-Oostelike hoek-van die fon-
damente gevind is, en wat na ontle
ding geblyk het 'n stof te wees wat 
baie lyk op die Koeeliet waarvan (se
dert ingenieur T1·ienie Sehein se be
kende ontdekking) teenswoordig die 
pantsertorings van die Suid-Afrikaan
se Vloot se kanonne gemaak word. 

Dit Jaat vermoed dat 'n deel 
van die ou ,De Kle,rlt-Huis" doel
treffend gepantser . moes gewees 
het. As 'n mens hierdie vonds in ver
band bring met die konkrietdak waar
van ook reste gevind is, en die eien
aardige, onreelmatige bouplan, dan 
moet 'n mens op die gedagte kom dat 
die ,De Klerk-Huis eendag 'n fort 
moes gewees het, gepantser van bo en 
na die kante teen. die projektiele van 
daardie eeu se ltanonne. 

Hiermee het ons die vraagstuk van 
die ou fondamente opgelos, en prof. 
Erasmus se koshuis-teorie is weerle. 

Ek is besonder baie dank verskuldig 
aan die Huisvader, Prof. Koos du 
Plessis, en die matrone van die Da
meskoshuis, l\Iev. Door Wassermann, 
vir hul hulp by die navorsingswerk, en 
aan Dr. Toetankamen Kruger, spyl{ero
loog, vir die nougesetheid waarmee hy 
by die opgrawingswerk na reste van 
die ou gebou gesoek het wat 'n Jig kon 
werp op die vraagstuk van die her· 
koms van die ou fondamente. 

Bladsy 5. 

Besoek die Studente-

en Eg-Afrikaanse Kafee 
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* Bediening na u Bevrediging 

ELKE DAG VARS. 
~ ... 

TURKSTRA'S 
BAKKERY 

BROOD 

en aile 

KOEKSOORTE 

Raadpleeg ODS vir 

BRUIDSKOEKE 

FOON 282. FOON 282 

VIR 

KERKSTRAAT 37, 
POTCHEFSTROOM. 

J. HEIDEMA 
KERKSTRAAT 30, 

POTCHEFSTBOOM, 

RALEIGH 
FIETSE, 

NIATCHLESS 
MOTORFIETSE. 
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VERENIGINCS 

EN S P 0 R T. 
INTERV ARSITIE. 

Nog 'n geskiedkundige dag het ge
kom en gegaan en vir baie van ons 
sal dit 'n dag bly met uitstaande 
herinnerings. 

Die Intervasitie as 'n geheel geneem 
was nie baie geslaagd nie maar die 
Pukkies het weer met hu!le kenmer
kende gees voor die dag gekom met 
die gevolg dat 'n mens eerder sou 
dink dat die Pukke oorwinnaars was 
en nie die verloorders nie. 

Aan die Korfbalspanne ons hartlike 
gelukwensing met julie mooi presta
sie. Julle het darem aan Pukkies ge
toon dat julle op hierdie gebied die 
beste is. 

Wat die Jukskei betref kan ons net 
se ,Kommentaar is oorbodig." Julie 
het weereens die hoe verwagtinge van 
julie gekoester geregverdig. Baie 
mooi, hou so aan. 

Ook aan die Manshokkie geluk met 
hulle gelykopspel (2-2). 

Ons kan ook nie nalaat om ons 
Navy en 0 / 19 voetbalspanne geluk te 
wens met hulle spel nie. Julie het al
bei baie mooi voetbal gespeel en die 
Navy was beslis ongelukkig om te 
verloor. 

Die Theos het nie so goed gevaar nie 
maar ook aan hulle ons gelukwense 
met hulle spel en wonderlike gees 
geopenbaar. Selfs toe oorwinning on
moontlik was het julie gespeel asof 
die wedstryd klaar in julie guns be
slis was. Julie wonderlike gees ge
openbaar is navolgingswaardig en julie 
voorbeeld sal lank bly voortlewe. 

Pukkies jul kon trots wees op ju!le 

pragtige gees. Aan die publiek van 

Pretoria is getoon dat ons 'n pak kan 
staan soos 'n man. Julie het die naan· 

van julie inrigting hoog gehou en g~ 

toon dat hier by ons geen gebrek is 

EN DIE SEE WAS DAAR· 
NIE MEER 

Oor die mislukking van alle strewe 
Bly deur eeue 'n vraagteken bewe: 
Waarom kan wat skoon is nie bly 

staan 
En moet al die blomme weer vergaan '! 
Op aarde sal die vraag van ons Iippe 

nie wyk 
Want die volmaakte word hier nooit 

bereik; 
Eers in die ewige harmonie hierna 
Sal ons die vrae nie meer vra: 
As die golwegebruis ons nie Ianger 

stoor 
En ons nie meer die stem van die 

drywer hoor 
Sal die vrae verdwyn soos 1nore mis
As die woelende see daar nie meer is •• 

J. P. B. VILJOEN. 

<Mnr. H. A. Mulder, Tukkies se 
literere reus, het glo dje mening uit
gespreek dat hierdie gedig die begin 
van die derde taalbeweging is.- Red.) 

aan sportmansgees is nie. Hierin het 
julie beslis 'n baie groot oorwinning 
behaal. 

Aan aile Klubs wat nie suksesvol 
was nie kan ons net sii: Moet nie moed 
verloor nie maar laat hierdie neerlae 
dien as fondament waarop toekomstige 
oorwinnings sal rus. 

Namens die S.S.B. ons hartelike 
dank aan Mnr. en Mevr. du Plessis vir 
hulle opoffering om op te tree as Reis
ouers. Ons waardeer dit ten seerste. 

Daar is egter ook iets onaange
naams en dit is dat sommige van die 
Pukke die reelingskomitee lelik in die 
steek gelaat het. Sonder om kennis 
te gee het sommige besluit om nie na 
U.P. te gaan nie afgesien van die feit 
dat hulle, hul name op die lys geteken 
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het. Pukkies dit is nie mooi nie en 
ons kan beslis nie trots wees · op so'n 
handelwyse nie. Wat opvallend is, is 
dat 'n groot aantal van hierdie persone 
eerstejaars is: Aan hulle kan ons net 
se ons hoop nie dit gaan julie houding 
wees gedurende julie verblyf op P.U.K. 
nie. Sulke persone is hier nie welkom 
nie. 

Namens die S.S.B. sterkte aan aJie 
Klubs in die toekoms. Mag julie neer
lae lei tot sukses en julie sukses tot 
nog groter aansporing en prestasies. 

F. S. DU T. MEYERS 
(Voors. S.S.B.> 

As 'n mens let op die getrouheid 
waarmee sommige studente die prak· 
tiese klasse in sielkunde bywoon, dan 
kom mens tot die gevolgtrekking dat 
dit geweldig interessant moet wees. 
Dit is dan ook inderdaad die geval
nie soseer wat die bantering van die 
instrumente betref nie, maar vera! 
die ander dinge wat tussenin gedoen 

KEIN KRUGER. 

Gert Visser kom by Rennie Vorster 
se kamer. Op die deur staan daar toe 
die volgende briefie: 

,Gert, ek het gaan sleep. Die sleu
tel van my kamer is onder die mat 
voor die deur." 

• • • 
Hein Kruger: ,Geluk, Spook!" 
Spokie: ,Hoekom ?" 
Hein: ,Ek hoor jy het 'n troukaar

tjie van jou meisie gekry." 

• • • 
lUnr. Gouws het ter ere van Bac

chus 'n nuwe balletdans aangeleer: Hy 
probeer sy groottoon met elke tree 
eers in sy mond steek voor hy 'n tree 
gee op Rissik-perron. 
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KORRES
PONDENSIE 

Erdvarkgat, 

Pk. Miernes, 

Tydens die droogte. 

Llewe Redakteur, 

Ek sien glj averteer Babrooms In 
die Wapad nou wll ek sommer weet 
of dit dieselfde Is as Mushrooms wat 
langs ons plaaspad in die skadewee 
groel. As dlt dalkies lets anners Is 
wll ek net weet of glj rekent dit sal 
goed wees vir my ou kykentjies wat so 
vrot Is van die piep. Antle Foesjee 
het gese klenapeper en varkvet Is so 
deentllk davoor maar nou kan ek nie 
eers selfs by die koelle kry om my ou 
klnnertjles se wonde ult te was nle
wat nog van varkvet van alle vet. 
Meraal se dis glo C.Y.C. wat die vet 
so skaars maak, en my tjeners vloek 
nou bledjles te erg. 

Ek rekent hulle leer dlt by die 
kjeners op skool want die onnerwysers 
sal nle swets nle. Meester se hulle Is 
welediekyted. As die Babrooms nou 
vir die plep van die kykens help sal 
ek dlt sommer vir die vloek ok perbeer 
en sal ,.glj" aan my, aan die swart 
hen en aan die kjl!ners se opvoedlng 
bale goed laat geskled. 

Ek dog ek vra toe sommer van die 
Babrooms. 

Met al my groetnis, 

SIENA FERIE. 

,,WAPAD." 

0 Ja, 

Ek onthou, 

Dis Nou. 
Hooggewaardeerde Ousle, 

Onthou jy nog dat jy vir my gese 
het ek moet vir jou 'n olraalterige ou 
soek, oordat jy nou al tlen jaar ouer 
Is as ek. Ek verjaa. mos aankomste 
week, dan is ek negentlen. (Onthou 
dlt tog, want sjeld is bale skaars hler) . 

Eers kon ek nie soek nie want ek 
dog dlt was ontgroening. Toe het ek 
gou-gou 'n olraalt een raakgesien want 
dalk is dit een van die dae tweede 
ontgroenlng. Hy lyk presles soos jy 
gese het hy moet lyk: Moolerlg maar 
slordig- nie 'n Dendie nie maar 'n 
Danle-nors maar taktvol, speel nle 
Theos sodat anner vroumense jou sal 
lie 11! nle en as hy amper nle Nywie 
kry nie het sy rug ok amper seer ge
kry met die oe!enlngs. 

Sy naam Is Dun-da-nlee-loff . .,Dun" 
Is sommer oor sy skaduwee soos 'n 
stuk pelounie lyk <vetterlgl ; ,.Da" Is 
die Latyn en babataal vir gee"· 
,.nlee" Is soos Vya lets ontk~'n e~ 
,.!of" ken jy darm. Lot hou hy ok vir 
homsel!. 

Nou rekent ek jy en Dun Dl!ndle sal 
pas; julle lyk eners en aard name
kaar. Daarby Is hy nog die jongste 
van hulle klnders en jy tt\.OS weer die 
ousle. Hy sal seker ook graag wll 
hi! wat hy begeer en ek dink hy soek 
'n vroumens. 

Ek dag ek sl! jou toe maar van hom. 
Jou brandarm, 

BROE}:tTJIE. 

W. J. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

I! MARCEL EN W ATERGOLWING. 
PERMANENTE HAARGOLWING. 

Helen Curtess Machineless Oil Perm. 
Jamal Machineless Cream Perm. 

BEKWAME BEHANDELING GEW AARBORG. 

Mansafdelin~ :-V erminderde Tarief vir Student~ 
Weeksdae. 

Tel. 330. Kerkstraat 92. 
Potchefstroom. 

~ LEKKER

SKINNER 

Bladsy 9. 

Plet Roux het in Pretoria op 'n ult
hangbordjle gelees .,Albertweg"-hy 
kon nle dink waar Albert heen kon 
wees nle! 

• • • 
Die llefdesbootjle van Heln Rlekert 

en Trlen Kruger het glo die 24e Augus
tus al anker gellg en verkeer op die 
oomblik in stormagtlge weer in die 
Noord-oostelike gebied van die Pot
chefstroomse dam. 

• • • 
Die gebled van die Flllstyne word 

In die later tyd druk besoek met flits
llgte gedurende die nag. Onder die 
besoekendes kan veterans soos Nassle 
en Manie e.a . opgemerk word-en hul-

' le flltsllgte Is nogal taamllk skerp. 
, Hulle opereer mlsklen 'n beetjle gou

hase wei In die aand alleE\n op groen
gras-en die Is daar nog nle ! 

• • • 
As die dames maar net kan weet 

hoeveel here reeds oor fynuitgewerkte 
aanslagmetodes vir die nabye . toe
koms besklk, sal sommlge van bulle 
snags seker mlnder rondrol op grond 
van gerustheld en ander weer meer 
rondrol op grond van ongerustheid en 
vrees. In aile geval die lente Is daar 
en die aanslae gaan binnekort volg
wees dus maar voorberel! 

O.K BAZAAR ~ 
(1929) BEPERK 

80 Departemente onder een Dak. 

Kruldeniersware en Voedsel
ware, Mans- en Dames
klerasie, Tolletware en 
Medlsyne, Koek en Lekkers, 
Meubels ens. 

O.K. BAZAAR 
POTOBEFSTROOM 

Elke Da~r 'n Ultverkoplngsdag. 



Bladsy 10. 

LEKKERSKINNER 
<Vervolg van bladsy 9). 

Vanwee die analogie tussen sy ge
stampte neus en kromhout is Frik 
Ooetzer soms opgemerk in die hoeda
nigheid as verpersoonliking . van 
"Smiling Through." 

• • • 
Ter algemene inligting kan gekon

stateer word dat die spykerologiese 
.,book-office" van 1\lnr. Peet van der 
1\Ierwe tans op Platbos. P.K. du 
Flexion gevestig is. 

• • • 
Fires se eie ontwerpleuse Is trou 

aan die karakter van 'n vuur bewoord 
deur ,Skitterend!" 

• • • 
Die Sirkus van die P .U.K. hel ten 

einde vermaaklikheidsbelasting te onl

duik die rol opgeneem van 'n belang
rike tweedejaar op 'n onlangse J .V. 

konsert. . . . 
Om foutiewe spykerologiese g1ssm

ge te vermy het Flapple hom duidelik 
uitgespreek dat hy behalwe om stu- 1 

dent te wees in sy vry tyd ook .nog 

studeer- glo U.O.D . 

• • • 
Ten elnde die opheffilng van rubber

beheer te adverteer is Krelle opgemerk 

met 'n gomlastiek. Dit is glo 'n 

toorts. 

• • • 
Schalk Robinson se grootste teleur-

stelling in optekers is dat mens net 
twee jaar daarvoor op Varsity bly
dit bring mee dat hy aanstaande jaar 
met die skrikkeljaar, as die dames die 
mans moet ,skiet," nle meer op 
P.U.K. sal wees nie. (Vir diii doe! sal 
hy seker maar druip, want dan ka.n 
hy terugkom en dalk deur 'n dame 

gevra wox:IJ 

Die Redaksle 

en waarderlng 
Westellke Stem 

wll hlermee sy dank 

uttspreek aan Die 
Drukkery vir die ge-

troue en deegllke dlens wat ons van 

bulle ontvang bet, asook vir die tege

moetkomlng aan die dag gele t.o.v. die 

lngrypende veranderlng in die blad. 

Ons vertrou dat hlerdie n.angename 
samewerklng tussen Redaksle en 
Drukker ook In komende jare behoue 

aal bly. 

.,WAPAD." 

DIE ,KEI " AS REGSIN
STELLING. 

Aangesien ek nie 'n jurisprudent ls 
nie, terwyl daar verskeie soorte 
, cases" is, bv. , suitcases," ,bad cases," 
,sad cases," gewese keise en poten
siele keise, sal ons sommer alma! oor 
een kam skeer en die benaming ,keis" 
daaraan gee. 

'n Keis, net soos 'n huwelik en 'n 
verlowing, is 'n kontrak, hoewel die 
geldigheid en afdwingbaarheid daar
van reeds van die vroegste tye af 'n 
bron van meningsverskil tussen juriste 
en uitgewers was. Die volgende om
skrywing daarvan mag egter dien as 
leidraad vir ons verdere bespreking 
van die keis: 'n Keis is 'n ooreen
koms tussen twee persone (by voor
keur verliefdes) waardeur bulle on
derneem om iets te gee. of te doen, ot 
om 'n sekere lets nle te doen nle, 
ernstig aangegaan met die doe! om 
hulle self te bind vir 'n onbepaalde tyd, 
en in sy samestelling, beoefening of 
doe! nie teenstrydig met die norme 
van die Reg en Moraliteit nie. 

Omdat die grond en fondament van 
keis die wils- en hartsooreenstemmlng 
van albei partye is, en daar 'n bin
dende verhouding tussen die tweetjles 
ontstaan, meen van der Keese! In sy 
,Censura Forensls" dat die keis nie 
eensydig a.fgese mag word nle, tensy 
(1) die een party uitvind dat die a.n
der reeds of steeds met iemand a.nders 
gekeis is; (2) die een party slg nle 
streng hou by die voorwaardes soos 

STUDENTE 

II 
ondersteun die 

SENTRAAL 
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hieronder ulteengesit nie; (3) AJJ die 
een party weens verandering van om
standighede (,mutantionlbus factls"), 
die tussenkoms van 'n interessanter 
derde ens. ens., die erns van die oor
eenkoms minder begin aanvoel. Hier
die Is dus wettlge gronde waarop 'n 
keis gebreek mag word. 

Soos ult die omskrywlng geblyk bet, 
beloof die tweetjies mekaar drie din· 
ge, waarvan die eerste Is om lets aan 
mekaar te gee. Wat hlerdle ,lets" pre
sics is, weet geen mens nie, en die 
wa.t wei weet, is bang om te s!. Jus
tlnlanus meen egter dat dit beteken 
dat die hart gegee sal word, elntllk 
geruil sal. word, en dat ons hier met 
nlks anders as 'n blote ruilkontrak te 
doen het nie. Aangesien liefde, wat 
ook nogal 'n rol in die kels speel, net 
soos 'n spoel In donker plekke ontwik
kel moet word, Is hierdle ander ,lets" 
nog in duisternis gehul. 

Tweedens belowe hulle om mekaar 
lets te doen. Wat hlerdle doenery be
tref, is da.ar ook nog geen sekerheld 
nle, hoewel 'n mens daagliks die gevol
ge daarvan te siene kry. Van der 
Leeuen (18de eeu) sii die volgende: 
,.Aangesien dlt 'n ooreenkoms Is wat 
in sy samestelling ,beoefenlng en doel 
nie teenstrydig met die reels van Reg 
-en Moraliteit mag wees nle, is dlt 
noodsaaklik dat daar slegs btnne di6 
perke ooreengekom word. So mag die 
paartjle bv. nie ooreenkom om me
kaar In die, ,openbaar te soen, te lief
koos ens. nle." (Van lnhaak en omlyf 
maak hlerdle skrywer geen melding 

(Vervolg op bladsy 11). 

HAARKAPPERS 

LANGS DIE RENDEZVOUS KAFEE. 

' 
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DIE REDAKSIE WIL GRAAG 

DIE WENS UITSPREEK 

OAT ALLE PUKKE GEDU

RENDE DIE LANG VAKAN

SIE WAT VOORL~, 

TWEE DINGE SAL 

ONTHOU: 

OAT 
ONS ALMA MATER DEUR 

DIE PUBLIEK GEMEET 

SAL WORD 

met die maatstaf van 
elke Puk se· lewe en 
gedrag, -

EN OOK: 

OAT 
ONS VOLK AAN DIE 

VOORAAND STAAN .VAN 

die kritiekste uur van 

sy geskiedenis, 

EN 
OAT DIT ELKE STU

DENT SE PLIO IS OM IN 

DIE LEDIGE URE EN 

CVervolg van bls. 10). 

nie, waarskynlik omdat soiets van
wee die hoe morele standaard van sy 
tyd toe nog onbekend was). 

Derdens beloof die paartjie mekaar 
om 'n sekere lets nie te doen nie. Van 
regswee is hierdie ,lets" maklik te 
verklare. Dit beteken dat die paartjie 
belowe om nie .aan 'n ander persoon 
toe te laat wat bulle mekaar gun nie, 
of om nie ander persone oor te- haal 
tot dlnge waartoe bulle mekaar oor
haa.l nie. <Vergelyk die Spykersaak 
van O'Nail v. O~Nail wat in 1936 voor 
die Geheime Raad In Potchefstroom i 
verhoor is). Hiel'die soort ooreenkoms I 
staan in die Reg bekend as 'n oor- · 

,WAPAD.'' 

DAE VAN DIE VAKANSIE 

TWYFELENDE VOLKS-

GENOTE NADRUKLIK TE 

WYS OP DIE DODELIKE 

GEVAAR WAT DIE 

BLANKEDOM IN ONS 

LAND BEDREIG, 

EN OM HULLE REG 

TE LAAT HANDEL. 

ONS VRA ELKE PUK OM 

SY UITERSTE TE DOEN 

IN DIENS VAN DIE. 

VOLKSAAK-· 

AS ONS 'N KOFFIE

MET-MELK. NASIE 

WORD, • 
OF DEUR DIE 

IMMIGRASIE VER

SWELG WORD, 

HET NIEMAND 

VAN ONS 'N TOE

KOMS NIE. 

eenkoms ter uitsluiting van 'n derde, 
m.a.w. dis 'n monopoliseringskontrak. 

Ten slotte moet ons nog net kort
liks let op die tydsbepaling in hierdie 
ernstig aangegane ooreenkoms. Aemi
lius Papinianus wou dat die keis vir 
'n bepaalde tyd aangegaan word, soos 
bv. vir die duur van die studentejare. 
Hugo de Groot bet hom egter hierin 
teen"gegaan met <lie argument dat 
hierdie spykermonopolle waarskynllk 
die studentejare mag oorskrei, of 
meer waankynlik mag verval voor die 
voltooilng van die studies. 

P . VAN ZYL AUCAMP, 
Baccalaureus Casorum. 

CVerkort.- Red.). 

Bladsy 1L 

(Vervolg van bladsy 7). 

hom nie deur nie-studente iets wys
maak nie. Hy vergeet dat hlerdie an
der mense in die pralttiese maar doel
treffende leerskool van die !ewe mis

kien tienmaal meer wysheid en prak

ties behendigheld opgedoen het as by
self. Daarom is hy self altyd graag 
aan die woord; hy praat en onderwys 

maklik, maar luister en leer bale 
moeilik. En moet ook nie dink dat 
by hom in 'n kantoor of elders so 

maklik laat leer en lei deur sy 
seniors soos gematrikuleerde · skool
seuns nie. Werkgewers bet dit soms 

baie moeilik met sulke studente. 

Hlerdie houdlng kan 'n me<le

student goed verstaan en begryp. 

l\Iaar laat ons darem onthou dat die 

gewone mens so 'n selfvoldane en 

selfgenoegsame houding verafsku. 

Vir die student elf bring dit ook 

geen vrug nie. Beskeidenheid ten 

opsigte van ons kennis l'n waardlg

heid is die goue sleutel, veral waar 

ons in aanraking kom met nie-stu-

dente. Ons is nie beter mense as 

bulle nie; meesal is ons ook gladnie 

eers so slim soos hulle nie. AI bet 

ons ook watter grade, ons kan by 

hullE> nog ba.ie leer. 

PHILOS. 

[Wie voel nie skuldig nie?- Red.J 

GELUK! 

Ek voel dit niks minder as gepas om 

'n woord van hartlike geluk uit te 
spreek aan die hoofredakteur en sy 

redaksie, met die kostelike s tap wat 

bulle geneem het, toe bulle besluit bet 
om .,Die Wapad" in te klee soos dit 
nou ve1·skyn. Vera! aangesien dit on
der moeilike omstandigbede gedoen is 

is ek seker dat ek namens al die lesers 

spreek as ek bulle h iermee " ... ,.,.tp 
gelukwens. Mag , Die Wap• 
die toekoms die regte ri · 

ding in ons studentelewr 

G. H .. 
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POTCHEFSTROOMSE U N1VERSITEITSKOLLEGE 
VIR C. H. 0. 

OPLEIDING WORD VERSKAF VIR DIE VOLGENDE KURSUSSE: 
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LETI"ERE: B.A. (groot verskeidenheidkursusse), B.A.-Regswetenskap, B.A.-Sosiale 

Wetenskap, M.A., D.Litt. en D.Phil. 

NA TUURWETENSKAP:B.Sc., B.Sc.-Huishoudkunde en B.Sc.-Higiene, M.Sc. 

Ph.D. en D.Sc. PJeliminere en kwalifis~rende Aptekerseksamen. 

OPVOEDKUNDE: U.O.D., Algemeen, Tegnies en Spesiaal, M.Ed. en D.Phil. 

TEOLQGJE: B.D., M.Div., en D.D. 

HANDEL: B.Comm., B.Econ., Staatsadministrasie en lndustriele 

Administrasie, M.Comm. en M.Econ. 

Eerstejaarskursusse vir grade in Landbou, Medisyne, Tandheelkunde, lnge

nieurswese en V eeartsenykunde. Eerste- en Tweede.Jaarskursus in Landmeetkunde. 

PAS INGESTEI..: Hoofvakkursusse vir B.A. en B.Sc. in Liggaamlike Opvoeding, 

Musiek en Bantoetale. 

Besonderhede i.v.m. Beurse, Gelde betaalbaar, Losies, Kursusse ens. salop aan· 

vraag verstrek word deur 

lngrypende ~ Ons vertrou l 

samewerklng 

DIE REGISTRATE~ 
. P.UK .VIR C.H.O., 

POTCHEFSTROOM: 

Dnmkerookln~~===================================================== sal bly. ro ·- Die Westelike Stem, Potchefstroom en ultgegee deur die P .U.K.-studente Vert. Raad. 




