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W ATERINK BESOEK POTCHEFSTROOM 
HY RET GEKOM ... HY RET GEGAAN •.. Prof. Dr. J. Waterink! 

Kyk sy gestalte doem voor. u op--fier en flink soos op daardie dag of aand toe 

hy 'n onui~wisbare indruk O() u gemaak het, of dit was as vurige predikant, 

uitmuntende redenaar of as koning onder wetenskaplikes of as mens, Iaat ek 

aan uself oor. 

Hy het gekom om aan elkeen, hoe 
uiteenJopend ons vakwetenskaplike be
langstelling ook al is, 'n boodskap van 
besieling te bring. Hy het altyd vir ons 
elkeen iets persoonlik gehad. Wat 'n 
eer was dit vir ons om aan sy voete 
te kon gesit het, wat 'n skade en 
skande vir elkeen wat weggebly het 
van sy lesings. 

Dit is glad nie nodig om sy onder
skeie werke te noem of aan u sy 
weeklikse werksindeling voor te le 
sodat u hom sal sien as een wat 
homself met hart en siel gegee het 
vir sy roeping en werk. Dit het sy 
toesprake tog immers self getuig! 

Ook sy informele toespraak in 
Heimat se eetsaal waarop 'n a pplous 
gevolg het wat getuig het dat dit 
seker een van die skitterendste toe
sprake was wat nog ooit in daardie 
eetsaal gehoor is: Beveg snobisme! 

Hoe het elkeen nie die ontleedmes 
diep in eie siel gesteek en die kanker 
bewerk wat ons lewenslus en- vreugde 

verwoes. Snobism e w a t soos 'n 

kwaadaardige gewas die vrugba re 

breinselle verdring- snobisme, nie net 

in die ander Iande nie, maar in ons eie 
land en selfs op P .U.K.! 

Dit was vir alma! opmerklik hoe 
gemaklik prof. Waterink met elkeen 
kontak gemaak het en hoe eg menslik 
sy omgang en optrede was. , Wees 
jouself" het nie net uit sy woorde 
gespreek nie, maar ook uit sy houding 
en omgang. 

So kan ons ook besef dat dit nie tot 
voordeel van ons volk sal strek dat 
ons wetenskaplikes is as ons dit nie 
as mense is nie; mense wat leef in 
roepingsbewustheid en wat weet dat 
daardie roeping insluit liefde tot 
God en die naaste, om ' jouself so 
geheel en al te offer ... 

Prof. dr. Jan Waterink het reeds 
vertrek uit Potchefstroom en ons het 
hom skynbaar al vergeet, want elke 
dag eis algehele belangstelling en elke 
dag het sy eie worstelstryd wat die 
mooi dinge van die verlede verdring. 

Maar ,Die Wapad" roep weereens: 
, Staan stil! Dink nog 'n slaggie na, 
want 'n groot man het jou vereer met 
sy t eenwoordigheid en toesprake. Dink 
weer aan Prof. Dr. J. Waterink!" 

Nogeens aan Prof. Waterink ons 
hartlike dank. Ons sal onthou. Ver
a! dit wat u van hart tot hart ge
spreek het. U naam sal nooit vir 
ons vreemd word nie, maar altyd 
herinnerings van u besoek opwek. 

Mag die Here sy seen oor u en 
Mevrou gebied, ook op u terugreis 
huis-toe en op u werk tuis. 

KENNISGEWING 

Ongeveer twee weke ~elede het 
'n kennisgewing op die kennisge
wingbord verskyn waarin 'n oproep 
op die Iesers van ,Die Wapad" ge
doen won! om kritiek te Iewe op 
ons studentebladjie. Geen reaksie 
is uitgelok, dog ons is seker daar
van dat daar wei gesonde kritiek 
kan kom wat die redaksie dan ook 
sal verwelkom. Handig eni~e tyd 
by enige redaksielid u punte van 
kritiek in en ons is gereed om u 
tegemoet te kom waar moont)ik. 

REDA.KTEUR. 

Ons moet weer drome van 'n beter 
t~ekoms kan droom, 'n mens wat nie 
kan droom nie is dood. 

TOTIUS. 



BLADSY 2 

LUCILLE, 
DIE ROK SPESIALIS 

Altyd eerste met die 

Jongste. 

Foon 62. 
Kerkstraat 146, 

POTOHEFSTROOM. 

DIT IS TRADISIE DAT DIE 

P.U.K.-STUDENT 
van al sy benodighede deur 

DIE TRANSV ALER-BOEKHANDEL 
voorsien word. 

Studieboeke, Vulpenne, Skryfbenodig
hede, PopuHire Leesstof 

en Tikmasjiene word in voor raad 
gehou. 

Ondersteun u eie Boekhandel 

DIE 

TRANSV ALER
BOEKHANDEL 

Foon 497, Kerkstraat 90, 
POTCHEFSTROOM. 

Studente! 

As u gaan Fliek, of in die dorp 
kom 

BESOEK 

ASTRA MILK BAR 
(LANGS DIE GRAND). 

DIE KAFEE WAT DIE STUDENT 
SE DORS LES. 

DBIE BEROEMDE 

1/ 6 GENEESMIDDELS: 
Alma Hartdruppels, 

• Metafos: die groot senuweeversterker , 

Maxo Poeiers vir Hoofpyn, Ruma.tiek 
en Griep. 

S. M. LEWIS, BPK 
APTEKERS, 

.1\0TCHEFSTROOM. 

, WAPAD" 10 JUNIE, 1949. 

€lJie Wapad. 
10 Junie 1949. 

LIEFDE VIR DIE GROND? 
· As hierdie onderwerp aangeroer word dan is ons ten voile bewus van die 

erns waarmee die saak gepak word. Liefde vir die grond: 'n Mens vrees dat 
die skoffel-metode vir die bereiking van hierdie doe!, menige student skepties 
hierteenoor laat staan en dreig om die onderneming skipbreuk te laat lei. 
Hoewel , liefde vir die grond" nog nooit deur enige persoon nader omskryf is nie. 
glo ons tog dat die volgende miskien as , vanselfsprekend" daarmee bedoel 
kon gewees het: dat die grond en sy betekenis vir die volk in die regte perspek
tief gesien word. 

'n Mens neem aan da t persone hulle in die eers te plek op universiteit 
bevind, omdat daar by hulle 'n strewe na kennis van die wetenskap· is. Dit 
impliseer dat hy die , grond" en wat daaruit voorkom maklik oor die hoof 
sien. Dat daar genot in kan le om klam grond om te spit ; om jou land te vul 
met die skoon vars reuk van grond ; die jong plantjie deur die aardkors te 
sien breek- hulle met tere sorgsaamheid tot volgroeidheid t e kweek, en in 
die heerlike bekleding van die plant die Hand van jou God te sien-dit ken 
hy nie. 

Sou die persoon op universiteit w a t nie hierdie dinge ken ni e, g~balanseerd 
wees? Heelwaarskynlik is dit gevoel dat dit nie die geval is nie en vandaar die 
strewe om liefde vir die grond aan te kweek. En sodoende te verseker dat 
ons wat die toekomstige leiers van verskillende groepe in die samelewing 
behoort wees, die grond waarlik sal liefhe. Ons sal dus nie net die grond as 
'n bron sien, waaruit ons finansiele voordeel kan trek nie( inteendeel ons sal die 
bodem sien as iets aa.n ons volk eie-die boer as die ruggraat van ons nasie. 

As bogenoemde die doe! is, is dit twyfelagtig of die bereik sal word deur 
sommige metodes wat reeds in die verlede aangewend is. 

Sal dit nie meer vrug afwerp as aan elke student wat van nature (die 
ander sal tog nooit so 'n liefde aankweek nie) aanleg en belangstelling daarin 
toon, die geleentheid gegee word om, deur persoonlik 'n stukkie grond te 
bewerk, die liefde vir die grond te voed nie? 

Terselfdertyd kan by (sy) dan positief diens !ewer ook aan die gemeenskap 
waarin ons ons bier bevind deur bv. groente of blomme t.e kweek. 

Sterk aanbeveling verdien seker ook die m etode om studente gedurende die 
vakansie by boere op die plaas te laat werk. Dit gee die stedeling geleentheid 
om saam met die boer na aan die grond te !ewe. 'n Student uit 'n boere-gesin 
kry 'n kans om kennis te maak met die boerdery in 'n ander streek. 

Terloops wil ons daarop wys dat studente wat boerseuns of -dogters is 
ook in kans gestel behoort te word om met die stads- en fabriekslewe kennis te 
maak. 

Sal die A.S.B. nie in hierdie rigting iets kan organiseer nie? 

(Vervolg van bls. 9, kol. 2) . 

papier gekleef. 'n Paar druppeltjies 
water van die brandweerspuite h et 
soos diamante in haar hare gehang. So 
het ons mekaar 'n rukkie aangekylt. 
Sy op, ek af. 

Die vlamme knetter in die teeldak, 
lang strale water spuit sissend in die 
vlamme, bevele word oor en weer 
geskree, iemand, wat gelukkig nie 
weet wat alles om hom aangaan ni e, 
ruk die kombers uit my hande, en 
ek kyk nog af in twee gitswart oe . 

Verskoon my, neef Retlakteur, as ek 

op daardie oomblik nie aan die hoof
gebou, wat afbrand, gedink het nie. 
Ek bet die halfverbrande digbundel 
in my sak gesteek- die P.U.K. sal hom 
tog nie m eer wil he nie. 

Ons bet nie meer boeke aangedra 
nie- dit was nie meer nodig nie. Die 
vuur in die hoofgebou was geblus, 
maar . . . . as neef mooi oplet sal 
n eef ons nog elke aand in 'n kafee 
bier naby in die hockie si en sit, en 
ba iemaal gesels ons nog van die dag 
toe die biblioteek afgebra nd het. 

,MATTHYS BEUKES." 
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KORRESPONDENSIE 
Geagte Mnr. die Redakteur, 

Rawe is oor die algemeen sagsinnige 
voiHs maar volgens die jongste ,Wa
pad" het ons 'n gevaarlike een op die 
P.U.K. Dit lyk vir my meer of hy 'n 
aasvoiH kan wees! Ek kan maar net 
aan die raaf se dat hy nie op hierdie 
manier konstruktief kan werk nie. Ek 
beskou die inleiding van Mnr. Booyens 
beslis van meer konstruktiewe karak
ter as die aasvoiHse metodes van Le 
Noir corbeau. 

Ek wil hiermee natuurlik nie te 
ke1me gee dat ek saamstem met 
alles wat Mnr. Booyens &"ese bet 
nie. Veral die term ,kulturele bar
bare" keur ek ten sterkste af. lm
mers, deur die gebruik van sulke 
krasse taal kon die geagte beer 
besef dat daar kritiek sou kom. Dat 
daar egter 'n groot mate van waar
heid in sy beweringe-a.fgesien van 
die oordrewe uitdrukkinge steek
sal niemand wat eerlik . is kan be
twyfel nie. As die studente in hulle 

menigte voor ons hoofgebou verby 
loop na 'n tiekeie-aand by die Nor
maal terwyl daar in ons eie hoofgebou 
'n konsert van baie hoe gehalte gehou 
word-waarvan hulle wei terdee ken
nis geneem het- dan is daar beslis 
geen gesonde k~ltuurbewustheid by 
ons nie. Ja, Mnr. die Redakteur, as 
ek dink aan die uiters treurige onder
steuning wat die musiekkonserte in 
die afgelope paar jaar en vera! in 
1946 geniet het, dan meen ek dat ons 
maar gerus ons kultuurgeskreeu kan 
laat staan! Dit word so stadigaan 'n 
karaktertrek van ons om ons te be
roem in die dinge wat ons nie het nie. 

Ek noem hierdie voorbeelde om
dat ons hier baie duidelik die ver
skynsel tot openbaring sien kom-en 
as die Raaf nou weer meer in die 
woorde wil lees as wat hlermee bedqel 1 

is nl. dat ek sou beweer net diegene 
wat musiek kan waardeer is kultu
real, dan se ek hom byvoorbaat dat 
hy verkeerd is! 

By die toneelvereniging gaan dit 
heelwat beter en daar is ook beslis 
redes voor. Die toneeltoer is bv. 'n 
groot aanmoediging vir die studente 
om hulle gewig hier in te gooi. Dan 
word die motief meteens ook meer 
egolsties en nie soseer terwille van 
die beoefening van die mens nie. 

Ek kan net tenslotte die Swart 
Raaf aanbeveel om nie meer te lees 
in die woorde as wat bedoel is nie. 

Mnr. Booyens het uitdruklik gese hy 
noem voorbeelde. Ek is oortuig daar
van dat as sy naam nie daar onder 
gestaan het nie die artikel algemeen 
aanvaard sou geword is. Nou het die 
artikel van le noir corbeau egter die 
kleur van 'n persoonlike aanval. Ons 
moet waak dat ,Die Wapad" nie die 
slagveld van persoonlike verkleine
rings en uitkrytery word nie en Jaat 
ons boweal probeer om konstruktief te 
wees. Nie omdat ek bang is nie maar 
om hierdie persoonlike element uit te 
skakel plaas ek 'n skuilnaam bier
onder. 

Groetend, 
TOKKIE. 

• • • • 
Hiermee wens die redaksie kennis te 

gee dat die gedagte- en briewewisse
ling aangaande mnr. Jan Booyens se 
artikel hiermee afgesluit word in 
,.Die Wapad." 

Geagte Redakteur, 

Dit is met 'n mate van huiwering 
dat ek die pen opneem om 'n kleinig
heid wat soms lewensbelangrik is, on
der u aandag te bring, nl. die Junie 
toetse. 

Aangesien dit nou weer tyd is dat 
dit weer afgele moet word en som
mige is alreeds afgele. Sommige 
dosente sal gladnie skroom om so'n 
toets direk na die lang naweek te laat 
afie · nie. Nou, stel u in ons plek, 
meneer die Redakteur; die vakansie 
dae volg skitterend op mekaar en ons 
kry as het ware 'n hele week vakan
sie. Die senaat gee ons selfs twee 
dae af. Waarom moet ons nou in
direk gedwing word om tog hier te 
bly, om te blok vir die toetse wat 
direk, sommer die eerste dag, na so 'n 
lang naweek afgele moet word? Ja, 
ek vra waarom? Is dit blote moeds
wil ligheid van die persone wat die 
roosters opstel? In stede van dat 'n 
samewerking met die studente be
werkstellig word. skep dit dadelik 'n 
gevoel van vyandigheid. Dink die 
roosteropsteller ooit verder as net die 
datums, waarom word daar nie aan 
die betrokke studente 'n behoorlike 
geleentheid gebied om te kan voorbe
rei nie? Sal elke dosent nie graag wil 
sien dat sy studente goeie resultate 
behaal nie, of is dit miskien anders
om? 

(Vervolg bls. 4, kol. 2.) 

BLADSY 3 

DIE NUWE VELOCETTE 149 c.c. 

Twee-silinder, Waterkoeling, 
met aandryf-as 

£147/10/0 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat 30, 

teenoor die Geref. Kerk, 
POTCHEFSTROOM. 

INGRAM SE 
BO'I*I'EI STOOR 

INGEVOERDE 

en 

I I 
KOLONIALE 

WYNSOORTE 

I I 
Pn 

SPIRITUALIE1t 

King Edwardstraat 51, 
(oorkant Queen's Hotel) 

POTCHEFSTROOl\f. 

Foon 1031. 

••• 
Agent ELECTION horlosie! 
Btiren, Lanco, Ernest Borel, Renee etc. 

VIR EERSTEKLAS REPARASIES 
EN GRAVEERWERK. 
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J.N.J. KRITZINGER 

FOTOGRAAF 

BOl:AL HOTEL-GEBOU, 

Kerkstra.at 84, Telefoon 455, 

POTCHEFSTBOOM. 

AS U 'N FOTO WIT.. SKENK, 

Kyk dan eers na ons Foto's (in ons 

Ateljee of by tevrede P.U.Kaners). 

P. GROBBFLAAR 
FOON 331. 

KING EDWABDSTBAAT 114, 
POTCHEFSTBOOM. 

PRAKTIESE SNYER 

EN KLEREMAKER. 

* Distribueerder van 

Rex Trueform Klerasie. 

GILFILLAN EN 
STROH 

POTCHEFSTBOOM. 

Ill 
FIETSE EN 

FIETSREP ARASIES 

~orbenktng. 

DIE ERFDEEL BEW AAR. 

1 Kon. 21: 3: ,.Maar Nabot h et met Agab gespreek en gese: Mag die Here 
my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee!" 

Erfdeel ... watter mooi klank in die oor van die Afrikaner! Voor sy 
geestesoog sien hy die pragtige ou Boereplaas oprys waarvan hy sing: :.,Jou 
het ek lief bo al!es." Dit is vir hom die beeld van sy nasie se !ewe, die trots 
van sy volk; die wilde stuk wereld wat sy voorouers met opoffering en inspan
ning in 'n lushof omskep het. 

So het Nabot seker ook oor sy erfdeel, die wingerd van sy vaders, gedink. 
Dit was vir hom sy verlustiging en vreugde, ja, tegelyk sy lewensbestaan. En 
dan word van hom gevra : .,Gee my jou wingerd dan sal ek jou in die plek 
daarvan een gee wat beter is, of as dit goed is in j~u oe, sal ek jou die koopprys 
daarvan in silwer gee." Sware verso eking . ... 'n beter wingerd: meer ryk
dom? Die koopprys in silwer: miskien 'n beter toekoms? Maar: is dit dan 
nie die erfdeel van sy vaders nie? En dadelik is by gereed met 'n antwoord 
op die versoeking: .,Mag die Here my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van 
my vaders aan u sou gee!" 

, Mooi geantwoord, Nabot," sou u &e, ,jy is 'n man van sterk karakter." 
Maar sal iemand anders dit ook van u, as student, kan se? Dink aan u 
erfdeel, 'n kosbare kleinood wat u van u vaders ontvang bet. Toe u uit u 

! ouerhuis weg is universiteit toe, was u erfdeel die opvoeding wat u van gelowige 

0uers ontvang het. Maar bier bet u seker oo.k al 'n Agab ontmoet wat vir u 
gese het: .,Moenle ou-tyds en bekrompe wees nie, kom saam en laat ons vrolik 
wees en plesier he. On,s is jonk en moet die !ewe geniet!" Het u toe soos 

i Nabot geantwoord: .,Mag di.e Here my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van 
I my vaders sou verloen"? Of het u aan die versoeking toegegee en geredeneer: 
1 ,,'n mens moet tog met jou tyd saamlewe en 'n ,sport" wees; ons ou mense is 
I tog so anders as ons en !ewe agter die tyd"? Het u u erfdeel hier kom verruil 
I vir 'n , betere" of verkoop vir ,silwer"-die klatergoud van hoJle, sondige 
I plesier? 

~ I s u lewensbeslcouing nog dieselfde as die van u ouers? 

l ~CL 

(Vervolg van bl. 3, kol. 2). 

lndien dosente dan deur studente 
genader word om die toetse op ge
rieflike en meer gelee datums af te 
le, is sommige simpatiek en kom 
huUe tegemoet, maar helaas--daar 
is ook diegene wat botwel:" weier 
die saak te bespreek. Aan wie is 
dit nou te wyte dat daar 'n gevoel 
van wrewel van student teenoor sy 
dosent is? 
Ek gee to~ dat nie aan aile versoeke 

van studente toegegee kan word nie, 
maar tog dink ek dat dit in die geval 
heeltemal geoorloof is om teen sulke 
wanpraktyke te velde te trek. 

STUDENT. 

ATLETIEK. 
Geagte Redakteur, 

Nie teenstaande a! die moeilikhede 
waarmee die atletiek hiercli e jaar te 

I do en gehad het, soos 'n swak baan 

en ontydige reen, het die atletiek tog 
daarin geslaag om tot 'n hoe kerf te 
kom. Ten .eerste is daar die sukses 
wat behaal is in die Wes-Transvaalse 
atletiek-kampioenskappe, dan ons eie 
byeenkoms waar nie minder as ses 
nuwe rekords opgestel is nie. 

Die belangrikste egter is dat die 
spa.n wat op die 20ste en 21ste Mei op 
Pietermaritzburg teen die ander uni
versiteite van die Unie meegedoen het, 
daarin geslaag het om vir U.K.O.V.S. 
en die Universiteit van Natal te klop 
en in die finale stand gelyk saam met 
U.P. te kom. Dit is 'n groat prestasie 
veral as in aanmerking geneem word 
dat ons slegs vier atlete teen die 
vol spanne van die ander Universi
teite in die veld gehad het. Was dit 
nie dat H . Boshof weens 'n besering 
nie kon mee doen nie, sou ons 'n 
kerf hoer gekom bet, want die pres
tasies in die naelope was swak. 

Daar word gevoel dat in die vervolg 
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'n groter span gestuur moe ~ word. Dit 
sal nie aileen 'n versterking op die 
veld wees nie, maar ook 'n morele ver
sterking. 

In besonder wil ons dank betuig 
aa.n die atlete van die P.O.K. wat ons 
so dapper en in so 'n goeie gees 
gesteun het. Ons koester die hoop 
dat ook in die toekoms daar so 'n 
goeie samewerking sal wees. 

. Ons voel el:"ter dat die atletiek
klub die stiefkind onder die sport
klubs is. Nie alleenlik word die 
atletiek wat entoesiasme betref deur 
die studente afgeskeep nie, maar 
ook deur ons leiers. Dit is immers 
'n gewoonte dat as 'n span gaan 
optree, al is dit 'n vierde voetbal
span, dat huUe sterkte to gewens 
word. (AI word dit net in die kos
huis...eetsaal gedoen.) Ons doen Uit 
uit belangstelling. raar as 'n atl!'
tiekspan P.U.K. op Pietermaritzburg 
gaan verteenwoordig kry hulle dit 
nie. Kom ons terug, dan is daar 
geen verwelkomingswoord, geen ge
lukwensing of geen woord van 
simpatie as ons sleg gevaar het nie. 
Dit het nie net hierdie jaar gebeur 
nie, maar ook verlede jaar. Ons 
vertrek van hier en kom hier aan 
asof ons net vir 'n naweek huis-toe 
was. Geen wonder dat nie eens 'n 

agste van die studente nie weet dat 
daar 'n atletiekspan weg was om die 
P.U.K. te gaan verteenwoordig nie 
en wat 'n wonder dat daar nog 'n 
atletiekklub bestaan! 

As ons egter in die vervolg die 
ondersteuning gaan ontvang, bring 
ons volgende jaar die Dalrymple beker 
saam. Die talent het ons, net die 
entoesiasme ontbreek. Ons vra dus 
alma! se hulp. Onthou ons neem vol
gende jaar 'n vol span na Stellen
bosch, die kans vir insluiting in die 
span is gevolglik groot. 

STONY. 

LEES---

,WAPAD" 

OP DIE AGTERGROND 
WAS DIE BRAND . . . 

Ek sien dat daar in die ,Wapad" 
gewoonlik een groot onderwerp van 
besprekeing is- die Biblioteekbrand. 
Dis ook te verstane, omdat dit ons 
alma! nog te na aan die hart le, en 
ons wil ook liewer nie terugdink aan 
daardie more nie. 

Maar laat my toe om my indrukke, 
of liewer, wedervaringe van Woens
dagmore, 23 Februarie' aan neef te 
vertel. Myne was miskien nie presies 
dieselfde as die van Oom Rabbo-hulle 
nie; miskien bietjie aangenamer. 

Vcrstaan my nou mooi, neef, ek het 
nie rondgespring van blydskap oindat 
die P.U.K. afbrand nie- dit was nog 
lank nie die gimnastieksaal nie- ek 
was netso lamgeslaan soos alma:, 
want ek hou nogal daarvan om boeke 
op rakke te sien staan. 

Ek was op pad na die opening toe, 
en was verstom om te sien dat die 
hoofgebou se dak brand. Ek het my 
fiets en my baadjie neergegooi en 
nader gestaan. ,Komberse!" het ie
mand hard van die balkorr af geskree. 
Ek het twee punte van 'n kombers 
gegryp en soon-toe gehardloop. Wie 
die ander twee punte gehad het, het 
ek nie toe opgelet nie. Boeke het 
van bo-af gekom; party op die kom
bers, ander aan fienters op die teer. 
Gaan uitgooi op die grasperk en weer 
kom haal, en weer en weer. 

Ek het nou-al opgemerk dat 'n 
dame aan die ander twee punte van 
die kombers dra, 'n baie mooi, don
ker dame, maar onbekend. 

Die boeke wat nou afgegooi is, was 

meesal buite-om verbrand, party was 

(Vervolg bl. 9, kol. 2). 

Enigste Afrikaanse W eekblad wat gepubliseer word 

vir W es-Transvaal. 

---:o:---

SPORTSBERIGTE, ALGEMENE NUUS. 
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Is LACK'S 

DAMES EN MANS 

UITRUSTERS 

• • • 
Posbus 197. Foon 179. 

KING EDWARDSTRAAT, 
POTCHEFSTROOM. 

KOM SIEN ONS 

vir u 

Fotografiese- en 
Aptekersbenodighede. 

GEEN EN VELLEMAN, 
KING EDW ARDSTRAAT, 

P .OTCHEFSTROOM. 

STUDENTE! 
Vanaf 1 April 1.1. het 

DIE AFRIKAANSE 
PEitSBEPERK 

(Eienaars van: ,Die Vaderland," ,Die 
Brandwag," ,Rooi Rose," ,Kort en 

Goed," ,Sondagnuus," ens. ens.) 
nie aileen in daad maar ook in naam 
in Potchefstroom verteenwoordig. 
Vanaf genoemde datum dry! ons 

handel onder die naam van 

DIE AFRIKAANSE PERS 
BEPERK 

IN DIE OU ''HERALD" GEBOUE 
(Kerkstraat 110) 

wat tans herbou is in 'n pragtige 
MODERNE WINKEL vir 

BOEKE, SKRYFBEHOEFTES EN 
PRESENTE. 

Ondersteun u Afrikaanse besigheid! 

Die Afrikaanse Pers Beperk 
Posbus 149. Potchefstroom. Foon 868 

<Voorheen DIRK PONS EN KIE.) 
Kerkstraat 110. 
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TONEEL VERENIGING 

Die eerste skof van die jaar is met 
sukses afgele: , Oktobernag" is ge
promoveer na die provinsiale toneel
fees van F .A.T.S.A., en ,Die Braai
boud" het goed vertoon op die streek
fees. Ons voel dat hier 'n spesiale 
woord van dank aan ons regiseusse, 

lev. W. N. Coetzee, gebring moet 
word, want haar entoesiasme is aan
steeklik en sy bet geen moeite ontsien 
in die afrigting nie. 

Eersdaags gaan ons in aile erns 
aan die voorbereiding vir die toer 
spring, en aile spelers sal moet wak
ker loop. 

Verder is daar nog 'n heel spesiale 
ledevergadering op die program, wat 
ongetwyfeld 'n verrassing gaan op
lewer. 

DIE LAGKLUB. 

1. Naam: Die Lagklub van die P.U.K. 

2. Doel: Om die sty! van lag op 
P.U.K. te bevorder, onder patro
naatskap van die ? 

3. Samestelling: Maksimum en mini
mum lede van vier. 

4. Byeenkomste: Ten minste een 
maal in sewe jaar, dog s:oveel k eer 
as wat die nood dit vereis. 

5. Lidmaatskap: Aileen lede met 'n 
sekere toonhoogte kan gekoopteer 
word wanneer die klub die nume
ralis van drie vertoon en alleen 
deur die professionele laggers- ook 
net een op 'n s lag met dien ver
stande dat dit ook binne sewe 
jaar sal geskied. 

,WAPAD" 

6. Funksies: Lagboekies met illus
trasies sal gereeld by die pers in
gehandig word, versprei by die 
A.B.K.K. 

7. Algemeen:: a. Die liggaam stel 
hom ten doe! om met die A.B.K.K. 
te affilieer indien die fooie nie te 
hoog is nie. Indien wei , sal met 
die Mielieblaar-klub affilieer word. 

b . Erekleure sal sonder die goed
keuring van die S.R. toegeken 
word aan a! die lede by aftrede. 

c. Geen halwe kleure sal toege
ken word nie. 

d. 'n Vyfde lid sal na elke skrik
keljaar koopteer word. 

8. Huishoudelike Reglement: 
a. Die lagspiere net skuins be

kant die strottehoof moet eerste 

Wanneer u 

10 JUNIE, 1949. 

bekielie word met ligvlerkige voor
w erpe. 

b. Geen dames sal toegelaat 
word nie vanwee die piepheid van 
die fynheid van die voxale. 

c. Lag-akrobatiek en buik-
spraak sal op amusante wyse die 
Jig sien. 

d. Minimum tyd van lag staan 
vry. 

Stel vir jou 'n ideaal en stel dit 
hoog. Dit help nie om dit teen die 
grond te stel nie, jy vergeet dit, stamp 
daarteen en val daaroor ; maar hoog 
tussen die ligpunte-<laar sien jy dit 
altyd raak, jy onthou en jy streef 
daarna. 

OU VRIENDE (!NNE) WIL ONTMOET, 
LANG PRETTE WIL MAAK, 
LEKKER WIL ONTSPAN, 
•EN TERSELFDERTYD LEKKER WIL EET, 

Kom na 

CACHET VERVERSINGSKAMER 

Tee, Koffie, Koeldranke, Eetware, Sigarette, 

ens., alle tye van die dag verkrygbaar. 

Eienaar: H. J. Kruger. 

, 
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SPORT 
RUGBY. 

Dit is darem lekker om 'n Puk kie 
te wees ! En as ons aan die Puk!{e se 
oorwinning oor U.K.O.V.S. dink, is ons 
ook trots om Pukkies te wees. 

Die Theos. het die Saterdag die 
Pukke se naam hoog gehou deur die 
Vrystaters te verslaan. Die wedstryd 
bet vir die Pukkies maar swak begin, 
want U.K.O.V.S. se agterlyn het die 
Pukke laat bontstaan. Hulle kranige 
senter, 1\Iynhardt bet dan ook 'n drie 
gedruk. 

Daarna bet die Pukke geleidelik be
gin rehabiliteer. Rykaardt het ge
breek. Van hom af gly die bal vinnig 
tot Fanie wat met 'n skitterende 
stormloop aile opposisie weggeveeg 
het. 

Na rustyd bet Bennie Schutte van
uit 'n losskrum die bal agter die doel 
lyn toegesall:. P latbos bet v~rvyf. 8-3. 
U.K.O.V.S. kan bulle gelultkig ag dat 
die pak so klein is. Dit kon baie 
groter gewees bet. 

Dit was bemoedigend gewees om 
ons voorspelers in aksie te sien. Hulle 
dribbellope was deurgaans gevaarlik. 
In die losspel het hul ook 'n bars 
gespeel. Niemand het sy lyf wegge
steek nie. 

R ooi K oos is 'n doring in die lyn
stane, Styger bet goed gehak en 
Stoney bet ook die oog gevang vanwee 
sy skitterende spel. 

In die agterlyn het P latte en Arnie 
die spel van bul !ewe gespeel. P latte 
was gedurig 'n gevaarpunt vir 
U.K.O.V.S. gewees. As hy die bal in 
die hande kry, het Arnie blind geword 
en vir niemand gestuit nie-reguit 
doellyn toe. 

Ook het hy twee keer oor die veld 
genae! om gewisse driee te voorkom. 
Een keer bet by 'n Bloemfonteiner 
wat deur ons agterlyn gebreek-het, 'n 
paar voet van ons doellyn neergetrek, 
nadat hy van die ander kant van die 
veld oorgenael bet. 

Fires en Hau pt bet ook 'n skitte
rende spel gelewer en was dodelik op 
beide verdediging en aanval. 

Die ,Navy" moes we! die vlag stryk 
met 9-8, maar bulle bet 'n mooi spel 
gespeel en vernaam die laaste gedeelte 
van die wedstryd het hul die B loem
fonteiners op elke gebied oorheers. 
Hulle het beslis verdien om te wen. 

/ 
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,OfUU'EHTE L DElJH SPHIN GBOK '' Nr. 8!---

Jong Suid-Afrikaner skep 
r:::::==-+~•16 w ereldrekords ! 

Toe ons ons plakboek deurblaai 
tot by die Vrolike Negentiger 

J are het ons op die toneel 
afgekom waar gebaarde 

jong Laurens Meintjes in 
Chicago die Wereld se Fietsry
kampioenskap onder die neus 
van dertigduisend opgewonde 
Amerikaners buitmaak .•• 

1893 Was 'n merkwaardige jaar 
vir hierdie jong man en vir Suid
Afrika. Terwyl sy landgenote 
nog maar skrikkerig was vir 
nuwigbeid van die , veiligbeidsfiets " 
het Laurens sy fietsry ernstig 
aangepak. Tydens die Wereld
tentoonstelling in Spr~gfteld, m., 
het by die merkwaardige 

· prestasie bebaal dat by sestien 
kampioenskappe agtereenvolgens 
gebuit bet, oor afstande van drie 
tot vyftig myl ! 

10 - 20 - so 
Met of sonder Kurk 

SPRINGBOK 
Die Sportman se Sigaret ________ ...;.. __________ ;.;;;, ____ U/$357 

Die Tekkies bet in die laaste minuut 
van die wedstryd die veldslag verloor. 
'n Skepskop het U.K.O.V.S. die oar
winning van 6- 3 besorg. 

' Die Onder-19 was een van die on-
gelukkigste spanne. Die gelykop stryd 
van 6- 6 is beslis nie 'n juiste weer-

gawe van die spel nie. Die voorspelers 
bet . meer as bulle dee! gedoen. Die 
feit dat bulle nie gewen het nie kan 
miskien daaraan toegeskryf word dat 
die senters te vee! wou breek-wat 
byna elke keer misluk bet-en dat 

(Vervolg bls. 8, kol. 1). 
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hulle die bal swak uitgee. 

Op die gebied van rugby het P.U.K. 
sy verlore prestige herower. 

KORFBAL. 
Ons korfbal het skoonskip met die 

Bloemfonteiners gemaak. Die eerste
span het 69- 10 en die tweedespan 
44- 16 gewen. 

HOKKIE. 
Op die gebied van hokkie was die 

Bloemfonteiners 'n bietjie te goed vir 
ons. Tenspyte van ons moedige spel 
moes die eerstespan (m'ans) die knieg 
buig met 3-1 en die dames 4-1. Ons 
mans tweedespan het egter 2--1 ge
wen . 

JUKSKEI. 
Hoewel dit onmoontlik is om te glo, 

het dit tog werklik gebeur; ons juk
skei is verslaan. Die mans eerste
spanne h e t mekaar so opgekeil dat 
geen skofte aangeteken is nie. 
U.K.O.V.S. het met punte gewen. Ons 
mans II is met 2- 1 skofte verslaan, 
terwyl ons dames U.K.O.V.S. 2- 1 ver
slaan het. 

TENNIS 
Op die gebied van tennis was dit ook 

ons dames wat die oorwinnaars was. 
Ons manspan moes ongelykkig ook 
die knieg buig. 

Ook op die pawiljoen het die Pukke 
'n morele oorwinning behaal. At het 
as hulp-dirigent aile verwagtings oor
tref. Ons is aangenaam verras deur 
sy skitterende optrede. 

Patry ie het 'n mooi vertoning ge
lewer. Op skitterende wyse het hy die 
.,gees" hoog gehou toe die Theos. so 
dreig om deur te gaan. 

Ons Pukke wag met vertroue die 
U.P. intervarsity af. 

Dm GRANDIOSE SPYKER 
AD INFI ITUM. 

l\Iet sy karakteristieke, maar op die 
oog dood-onskuldige slap slentergang 
oortref by, die Magnifieke Adriaanse 
Minnaar Don Juyn, vir die veelbeson
ge Jentleman Jack. Want onder die 
aller-ongunstigste omstandighede be
oefen ons held nog die wetenskap van 
spykerologiese navorsing, by voorkeur 
agter die skenns. Regtig, hierdie Don 
Juyn ,makes love like no one can," 
en ook waar niemand anders kan nie. 
En wat intensiteit en aanhoudendheid 
betref, oortref hy 'n langasem-sprin
kaan ver. Hy is, in kooperasie natuur
lik, 'n oneindige, intensiewe, fanatieke 
en onlesbaar-dorstige spykeroloog. 

Daarby besit hy nog bowendien 'n 
eienaardige vermoe om in die doodge
wone nugtere, maar tog bedekte werk
likheid die suggestie van die bona
tuurlike te !e. Treffend is die evoka
tiewe krag, of liewer die verdrywende 
krag van sy groot maar aanhoudende 
daad soos die oneindige gedrup op die 
dak, van die aangrypende skouspcl 
wat in die afgebakende sitkamerige 
hal!e van die vesting Thabajah afge
speel word. 

Daar beers 'n pregnante stilte, 'n 
stilte wat jou oorbewus van jouself 
maak, wat jou laat voel of jy uit jou

self wil bars en iets onsinnigs en luid

rugtigs doen. Dit is een van daardie 

met spanning belade stiltes wat 'n 

groot geveg of donderstorm vooraf

gaan, of selfs wat daar heers wanneer 

'n gehoor nagsvallig en asemophou-

W. J. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

I 
I 

MARCEL EN W ATERGOLWING. 
PERMANENTE HAARGOLWING. 

Jamal Machineless Cream Perm. 
Helen Curtis Machineless Oil Perm, 

BEKW AME BEHANDELL~G GEWAARBORG. 

Tabak-handelaar en Fantasiegoedere. 

Tel. 330. KERKSTRAAT 92, POTCHl!JFSTROOJ\f. 
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dend sit en wag dat die skerm moet 
opgaan. 

Maar net, in hierdie geval gaan die 
skerm nie op nie. Die skerm bly 
hardnekkig op sy plek in die Noord
oostelike hoek van die genoemde 
lokaal waar die dramatiese tafereel 
hom afspeel. 

Die skerm bly staan, en bedek al
les en verberg alles wat in die 
sanctum in die hoek gebeur. Net af 
en toe ritsel die gordyne van die 
skerm op suggestiewe wyse, en deur 
die verskriklike stilte weerklink 
soos kanonskote 'n verraaiende ge
kraak van die bank (of van litte), 
en dan as 'n afwisselende motief in 
'n magtige simfonie, hoor jy 'n suig
geluid soos wanneer 'n oester van 'n 
rots afgeoikeur word. En die skerm 
bly staan, ongeroerd, ongerep, kalm, 
ten spyte van die magtige drama 
wat daaragter afgespeel word. 

•En dit is dan hierdie groot en on
heilspellende stilte en kalmte wat in 
die ander aanwesiges daardie g evoel 
van oorbewustheid teweegbring. Jy 
weet dat daar iets magtigs gebeur of 
gaan gebeur, maar jy kan dit nie sien 
nie sodat jy m et ontsetting vervul 
word-daar is net fyn suggesties daar
van soos die genoemde geluide. 

En dit is 'n erkende psigologiese 
verskynsel dat onder sulke omstan
dighede daar 'n sekere spanning in die 
mens (in hierdie geval die gehoor van 
aanwesiges) kom- iedereen kry ge
dagtes van wat andersins in die on
derbewussyn latent is, maar wat nou 
na bo dring. Jy word oorval deur 
een oomblik van lewenskrik, 'n soort 
paniese angs wat jou beklemd laat 
voel sodat jy wil wegbreek en vlug. 

Weergaloos is die stilte wat sy oor
sprong in die Noord-oostelike hoek 
agter die skerm het. Dit dui op iets 
plegtigs of iets skokkends, maar daar 
gebeur uiterlik niks behalwe die roer
sel van die gordyne en die geluide nie, 
afgewissel soms deur 'n ligte steunt
jie en ook soms 'n sug. 

En die uitwerking daarvan is dat 
die aJ;mosfeer onuithoubaar met ondus 
belaai word, en daarmee groei die ge
voel van paniek steeds in die ander 
okkupante van die lokaal aan. Daar 
kom in jou die besef van die dieper 
werklikheid in lie !ewe, 'n besef van 
die bo-werklikheid-jy word vervul 
met huiwering en lewenskrik, en s6 
onuithoubaar word di e toestand daar
binne, so s terk in die verdrywende 
krag van die Don se aktiwiteite dat 

(Vervolg op bl. 12, kol. 1) . 
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DIE BAARDMO'i'IEF. 

Ons sien in die jongste tyd weer 
oral die stoppels op die kenne en 
onder die neuse van die P.U.Kaners 
verrys. Weelderig groei dit op die 
vrugbare substraat van elke baard
man wat dan beweer dat dit gedoen 
word met die oog op 16 Desember. 

Bostaande tekening was gemaak in 
die dae toe daar nog nie kammaras 
was nie. Die ou veteraan het ook 
beweer dat hy dit doen met die oog 
op die komende eeufees. 

Maar het u geweet dat agter elke 
baard 'n dieper motief gelee is as 
wat die draer daarvan wil voorgee? 
Om roy bewering t e staaf, het ek 
hierdie ou veteraan uit die gryse ver
lede gekies. Ek het gereken dat dit 
'n heel Pashlike voorbeeld is. 

Dit was die dae toe hy begin besef 
het dat die ryp en koue van die vele 
winters wat hy agter die rug het sy 
hoofbedeksel aansienlik uitgedun het. 
Nadat geen haarolie of boereraat wou 
help nie, het hy besluit om dan te 
kompenseer deur die hare op die 
teenoorgestelde pool van sy kop die 
vrye teuels te gee. Die kompensasie 
was egter nie sonder motief nie. Hy 
wou kys en die meeste bloutjies het 
hy aan die bles toegeskryf. 

Sy plan het gou gewerk en spoedig 

was by in staat om 'n dogter te be
tower met sy sierlike bokbaardjie. 
Maar ons held het seker nie rekening 

gehou met die onvermydelike konse

kwcnsies van 'n kys nie. Sy het dan 
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baie gou ook vir hom vertel dat hy 
na gras smaak. 

Na lang oorweging het hy besluit 
om die baard af te skeer met die 
hoop om met die volgende eeufees sy 
kanse waar te neem. 

Potchefstroom 
se Mees Moderne 

DAMES-KLEREWINKEL 

X 
Die jongste versameling van 

So kry ons vandag nog dieselfde ou 
motief onder die moderne geslag. Kyk 
maar na Alwyn Srnit: hy reken dat as 
'n bietjie baard in die verlede gehelp 
het, 'n hele gesig vol meer sal help. 
Jan Bas en Martiens kon nie wag tot 
die einde van die jaar nie. 

Dames rokke, -Baadjies, ,,Jeeps," 
Skirts, Bloese, Onderklere Blomme, 
Naaiwerkbenodighede, e~ 

Hitler Oosthuizeri is die enigste een 
by wie ons 'n ander motief kry. Hy 
het die swart baard sy keuse gemaak 
om meisies van hom af weg te hou. 

BY 

LA VOGUE 
(J. M. Taylor) 

Nassie bet ook 'n groot behoefte 
gehad om sy ma nlikheid aan die 
wereld te vertoon. Hy kon dit egter 
op geen a nder manier doen as orp te 
wys dat hy ook al skeer. 

Posbus 221. Foon 440. 

(Vervolg van bls. 5, kol. 2). c. vAN DER MER WE 
nat, ander het nog gesmeul, en een 
het selfs begin vlam met die aftrek 
grond-toe. 

Op die grasperk het ek die vlam
mende boek doodgetrap, Die hele on
derste gedeelte was uitgebrand . Op 
die haJwe buiteblad kon mens nog 
lees: .,German Lyrics and .... " 

Die ' donker meisie het langs die 
hoop boeke gaan sit, die halfverbrande 
boek opgetel en dit in die middel oop
gemaak. .,Dit was nog ons voorge
skrewe boek verlede jaar in Matriek," 
vertel sy en dah lees sy stadig die een 
versie • op die hal we blad: 

, Im wunderschiinen Monat Mai, 
Als aile Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen." 

Toe sy klaar gelees h et, kyk sy op 
na my. Oe en hare soos die doU:
kerste nag. Teen haar voorkop het 
'n klein stukkie swart, uitgebrande 

(Vervolg op bls. 2, kol. 2). 

KERKSTRAAT 92, 

POTCHEFSTROOM. 

• • • • 

Fietse en Fietsonderdele 

en Reparasies. 

M. B. BLOCH 
KERKSTRAAT, 

HUISRAAD, STOWE 

en 

STOOFPARTE 

Pukke is altyd hartlik welkom by 
UNIEWINKELS 

as hulle in Johannesburg Is. 
ONS VOORSIEN REEDS DIE VOETBALTRlllE EN KOUSJ!.. 

Binnekort maak ons 'n belangrike aankondiging Lv.m. die 
KLEURBAADJIES. 

UNIEWINKELS BPK 
Johannesburg. 

KERKSTRAAT 45. FOON 22-4746. 

~, 
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VAN BLOMMESTEIN'S 
BOTfELSTOOR 

ALGEMENE KENNIS. 

NUWE GEBOUE 
(Regoor Standard Bank) 

King E dwardstraat, 
P OTCHEFSTROOM. 
Foon 72, Posbus 46, 

Telegram.: "JEDEIKEN." 

Onnodig om van die Kaap te 
'n ondersoek ~a! u oortuig! 

KRY DIE BES'l'E ! 

bestel, 

DIE NUUTSTE ONTWERPE. 

MODE SE HOOGSTE PUNT. 

ENKEL-LISSIE 
DAMESSKOENE 

vanaf 29/6 

EDWORKS (1936) 
BE P.ERK 

KERKSTRAAT, POTCHEFSTROOM. 

W. J. SPAVINS 
ENSEUN 

VIR ALLE 

Elektriese Benodighede, 

Draadlose, Koelkaste. 

KERKSTRAAT 65, 

POTCHEFSTROOM. 

No.2. 'N AAP SO 
Ja sekerlik word sodanige aapgeslag 

in Oos-Indie aangetref! Op die oog 
af lyk bulle baie soos die orangoetangs 
en sjim pansees hoewel bulle 'n slanker 
en kleiner liggaamsbou het. Die arms 
van hierdie ape is so lank dat as bulle 
in 'n regop posisie staan, bulle hande 
tot op die grond raak. Hulle oog
tande is besonder lank en opmerklik 
is glo ook die kindverhardings of eelte 
wat bulle op hul sitvlakke het. 

Hierdie aapgeslag wat net aangetref 
word in wandryke streke word die 
Gibbous of Hylobates genoem. Hierdie 
Gibbous wat snags die hele woud laat 
weergalm met bulle onaardse ge
skreeu, kom maar baie selde na die 
grond en slegs as bulle water kom 
soek. Hulle lang arms stel bulle in
staat om van tak tot tak te swaai en 
bulle kan hierdie besondere manier 
van voortbeweeg volhou tot verbasing
wekkende lang distansies en wei met 
buitengewone spoed- maar op die 
grond kan bulle nie met gemak en 
spoed beweeg nie, want die vorm van 

GEBED. 

In ootmoed kniel ek voor U neer, 
o God, wat siele in 'n eenheid smee 
en bid dat U die liefde in 
ons harte rein en heilig hou, o Heer! 
Ja, laat dit nooit in gloed verflou 
of soos 'n afgeplukte blom verwelk, 
maar wil U deur U seening 
ons harte in 'n liefdeseenheid hou. 

L. S. KRUGER. 

POTCHEFSTSROOM 

DRY CLEANING WORKS 
FOON 789. POTGIETERSTRAAT 18. 

PROBEER ONS 

VLEKLOSE DROOGSKOONMAAK EN 
SPOEDIGE AFLEWERINGS. 

Eienaar: 

P. D. DE WET PO·TGIETER 
POTGIETERSTRAAT, P OTCBEFSTROOM. 

DER' TERT? 
hul agterlyf bemoeilik dit, maar vera! 
kry bulle swaar om op die grond te 
loop weens die feit dat bulle voetsole 
teveel na binne gekeer is (wat egter 
weer op bulle beurt bevorderlik is vir 
aanpassing by 'n woudlewe!) 

Wanneer die Gibbou na die grond 
kom om water te soek loop hy altyd 
in 'n regop posisie met sy hande ag
ter sy nek gekruis of anders druk 
hy met elke tree die kneukels van sy 
hande op die grond. 

Die Gibbou se voedsel bestaan hoof
saaklik uit blare en vrugte. 

Binne die Gibbou geslag kan ons 
verskeie soorte onderskei: 

Daat· is bv. die gewone Gibbou. Sy 
kleur is swart, maar rondom sy gesig 
het by 'n bree kring grys hare. Hier
die soort word in sommige dele van 
Indie maar vera! in meer oostelike ge
biede aangetre!. 

As tweede groep noem ons die 
Wothand Gibbou. Sy kleur is ook 
swart en sy gesig is ook met 'n kring 
grys hare omsoom, maar sy vier pote 
of hande is wit. Hy word in Sumatra 
aangetre!. 

Die derde groep tref ons ook in 
Sumatra aan en word die Aktiewe 
Gibbou (of Hylobates agilis) genoef. 
Hy is dan ook besonder bekend vir die 
geweldige krag wat hy tentoonstel 
deur homself van een boom na die 
ander te slinger om so meteens 'n af
stand tot ongeveer 40 voet te dek! 

Ook die Siamang word in Sumatra 
aangetref en verskil van die ander 
soorte omdat hy die eerste en tweede 
vingers van die agterpote verenig het 
met 'n weefsel (web) wat strek tot by 
die tweede lid van die betrokke vin
gers. Hierdie Siamangsoort is dan 
ook die grootste van al die soorte in 
die klein Gibbou-aapfamilie. 

Omdat die Gibbous nie 'n boosaar
dige natuur bet nie, word bulle be
sender maklik mak gemaak. 

BOKWAGTER. 

'n Goeie eerstejaar (mits daar soiets 
bestaan) . 

(Jy is op die regte pad onnosel.
Red.) 

• • • 
Die S.R. is daar gestel i.v.m. die 

sport reelings en reelings van huis
houdelike n studentesalte. 

Jou haas!- Red.) 
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THE CA VE .. MEN 
If you goes from the head-building 

(P.U.C.) in a nothern way besides the 
"rocky mountains" of ,Arm Gert 
Kabouter," on with the tar road in 
the way of the food-houses (Koshuise) 
you will finds a big cave- named Gad
land, dooming up on the horizon. Aut 
of the holes, you will saws, the inhabi
tants is leering and squeeling in a 
I<Gathlantic) language. You will 
further saws (without a saw) ugly, 
long and short, hook-nosed and bub
ble-cuted, uncivilized creatures. They 
are the honorable Cavemen which 
met the Oxford debating society at the 
culprit of dr. Broom. Far away from 
all fruit resorts they lives on monkey 
nuts. Many of them you will remem
ber being males (muile) because they 
wears beard. You will only notice 
perhaps one female with a korfball. 

The foreman of the troop (trop) 
haves hairs (hares) on his (well I 
suppose) face. They call him by some 
or other bass-name, being unable to 
get a treble cleff lady when his hairs 
was away. 

These cavemen hads the use of hold
ing Intercavities (or varsities) with 
Gatsrand B enede, but on a very pri
mitive way. On the outside of their 
(Gads) land they wapper all their 
clothes- red and white fig-leaves. 

In the latest hoender-journal of 
Tarentaal-station they asks for volun
teers under the poultry to give them 
some feathers for the winter. 

Well, you will further saws a short 
haired bull (without butter) - highly 
recommended. With orchestral move
ments he overruns the empty holes of 
Gadland on Wednesday-noons. 

En die kyfmen is so eenvoudig. Met 
poetiese namaaksels van die ,Aap 
in 'n bosveldboom" verkeer bulle in 
snoozing possibilities. 

My Ingels se Vo,kebillery is nou 
op. Al die ,figures" in this ode is 
denkbeeldig! 

'N KYF-VLUGTER. 

Bob Jordaan se hart het vyf kamers. 
Een daarvan is ingerig viJ; 'n kroeg . . . 

,WAPAD" 

'N MAANLIGSONATA. 

(Deur Kulturele Barbaar). 

Dit was maar net 'n grasdakhuis en 
enkel tonge vuur 

van fakkels wat hul Jig uitstrooi en 
jubel: ,Nou is dit ons uur!" 

-'n horison soos met bleed geverf. 
-'n marmerpilaar wat stil en wit die 

lug in styg .. 
op 'n vz:eedsame maanligaand. 

Maar uit die grasdakhuis het ylend 
en vlugtig 

vuurtonge in wilde dans met skaterlag 
en helse koor 

hul warrelend' konfetties gestrooi ... 
woes en wild: 

Die troudag vah wanhoop en hartstog 
op 'n helder maanligaand! 

Verlate in eensaamheid 'n ontsierde 
huis 

wat skellend sy verwronge 
hande swart uitsteek in die Iug
wat roep om wraak en vloek 
oor elk heimlik huweliksband 
gesmee in helder maanligaand waar 
hartstogvlamme hoog op laai in 
geluk wat meet sterf-woes en wreed. 

EERSTEJAARSWYSHEID 
(Slot). 

Die Corps gee 'n blad uit nl. die 
,Fac et Spera" en later weer die 
,Wapad." 

• • • 
Die besture bestaan gewoonlik uit 

'n voorsitter en 'n sekretaris. Hierdie 
twee persone meet gekies word uit die 
Studenteraad. 

* * * 
Weg met daardie dwaalleer, gryp ja 

houvas aan wat vir jou gegee word, o 
onrype student, niks sal daarmee ver
keerd wees nie. 

(Analiese: i. dwaalleer: dat daar nie 
gespyker mag word voor die kys nie. 
ii. wat vir jou gegee word: door.
Red.) 

• • • 
Dit het eers onder die Ieiding van 

ds. Cachet en ds. Posma gestaan. 

• • • 
Voor die oorlog het die predikante 

en dossente wat daar werksaam was 
baie gewissel en lyk my omtrent die 
hele Postma-familie bet daar klasge-

Prof Lubuschagne: Jy kan die gee, d.w.s. die wat daartoe bevoeg was. 
vokaal rek, nog meer rek of . . S.R.-lede het sitting op die bond 

Danie Eras. verrek. van Korps , Veritas Vincet." 

* * * 
'n Gek vra meer as 'n wyse kan 

antwoord. 

(Wat 'n gedagte.- Red.) 

• • • 
'n Vrou se krag H! in haar tong. 

BLADSY 11 

ONDERSTEUN 'N OUD-P.U.KANER 

J.P. V.D. WALT.L.F.v 
Apteker 

Kerkstraa.t 111 (langs Ackermans) 
Foon 929, 

POTCHEFSTROOM. 

• • • 
Ek voorsien alles wat van 'n Apteek 

verlang word. 

Ons strewe is Diens aan die Publiek. 
Service to the Public is the inspiration 

of our efforts! 

Always first with the Latest Shoe 
Creation. 

Altyd eerste met die nu,\ltste 
skeppings in Skoene. 

Largest Distributors of High Grade 
Footwear in South Africa. 

Grootste Distribueerders van Stewels 
en Skoene in Suid-Afrika. 

W. M. CUTHBERT 
Posbus-296-P.O. Box 

Foon-137-Phone 
POTCHEFSTROOM. 

Skoeisel-Spesialiteite 
Footwear Specialists 

W. A. VENTER 
HORLOSIE-MAKER en JUWELIER 

Kerkstraat 130, 
POTCHEFSTROOM. 

• • • 
Ons is direkte invoerders van enige 

soort horlosie en klokke, sowel as 

bulle onderdele wat ons altyd in groot 
voorrade het. 

Ook WAX, ROAMER en ELECTION 
HORLOSIES hier verkrybaar, 

MODERN 
FURNITURE 

MART 
KERKSTRAAT 128 

' 
VIR AL U MEUBELS. 

,DE W ALD RADIOS" in voorraad 
sowel as Slaapkamer, Draagbare en 

Tafelradiogramme. 

REDELIKE PRYSE. 
Maklike terme kan gereel word. 



• 

BLADSY 12 , W APAD" 
------------------------------------------

IN DIE KALKLIG. 

Tiekie du Toit aan Stasiemeester : 
Gee my asseblief een tweedeklas 
kaartjie na Potchefstroom . . 
Stasiemeester : Onder of bo sestien?! 

• • • • 
Nadat Soois Joubert in die water

voor getrap het, is hy seker van 
opinie dat nie net die atleetstudente 
spykerskoene moet koop nie. 

• • • 
Van Johnson het Hollywood verlaat. 

Hy het 'n pohl-reisiger geword. 

• • • 
Martiens van der Walt met 'n sug 

en dowwe oe: , Miskien wens sy om 
maar net 'n , spieebeeld van my in 
haar kamer te he." Sy- die onbeken
de). 

• • • 
Mnr. Venter : Ek sal bly wees, mnr. 

Visser, as u hierdie papier vir ander 
doeleindes wil gebruik as vir opstelle. 

• • ••• 
Na twee periodes wysbegeerte op 'n 

Donderdagmiddag hoor meneer Tal
jaard 'n gemompel uit die rigting van 
waar Victor sit. 

Meneer Taljaard: Ekskuus meneer 
D ' Assonville? 

Naude: Hy praat maar in sy slaap 
m eneer. 

(Vervolg van bls. 8, kol. 1). 

jy daar uitvlug met jou rankplantjie 
aan jou hand. Jy vlug daaruit soos 
uit 'n brandende stad die buitenste 
duisternis in waar die winde ysig en 
snerpend waai, waar die banke hard 
is en jou permanente riffels en begom
de klere besorg. Dit ryp daarbuite en 
jou woorde word bevries, dit is guur, 
maa r nou kan jy tog immers vry 
asemhaal en kan jy daardie benouen
de beklemming wat daarbinne heers, 
van jou afskud. Jy voel hoe jou ou 

Probeer ons eerste vir u 

lewenskragtigheid en amoreuse poten
sialiteite in jou weer tot verhaal kom 
tenspyte daarvan dat die elemente o 
teen jou is. 

En daarbinne . . . . ? Daar heers 
die stilte nog voort- swaar pregnant 
en met huiwering vervul. 'Nog word 
die magtige gebeure in die beslote, 
hoekige en beskermde ruimte onon
derbroke voortgesit. 'n Ligte ritse
ling en roering gaan deur die skerm
gordyne asof 'n huiwering daardeu:
tril- 'n kraak, nog 'n kraak in d ie 
stilte-'n ligte steuntjie, 'n inn.ige sug 
- 'n suiggeluid soos wan neer jy 'n 
oester van 'n rots aftrek . En die 
sker m staan vas, ongeroerd, onbewoe, 
getrou op sy pos. 

SLEPER BY THABAJAH. 

IS U OPMERKSAAM? 

Was dit nodig dat op Ons Huis 
Gadland staan nadat U.K.O.V.S. die 
inwoners gesien het? 

Hoeveel donkies is op die P .U.K.
behalwe uself? 

Is Nassie se nessie nou in die 
Nassienale pad. 

In Engeland woon Engelse, wat 
woon in Gadland ?- Gadlanders. 

In die laaste tyd het dit herhaalde 
male voorgekom dat daar in Ons Huis 
vreemde klanke opgevang is. Deur 
die inwoners is onlangs 'n poging 
aangewend om ondersoek in te stel na 
die herkoms van die steurnis. Hulle 
het 'n verdagte kamer binnegestorm 
- en vir Tobie aangetref. Hy het 
hulle verseker dat hy nie siek is of 
pyn verduur nie, maar dat hy slegs 
besig is met sangoefeninge. 

Woorde is kapstokke om gedagtes 
aan op te hang. 
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ELKE DAG V ARS 

TURKSTRA SE 
BAKKERY 

X 

BROOD EN 
ALLE KOEKSOORTE. 

X 

RAADPLEEG ONS VIR 

BRUIDSKOEKE. 
-----

VRA VIR DIE 

Beroemde 

"Bennie Osler" 
RUGBY STEWELS 

,GR AND CHALLENGE", 
"I NTER NATIONAL" 
EN "JUNIOR" 

vanaf 32/ 6 
• • • 

DE BRUYN SE 
SKOENWINKELS 

(EDl\IS.) BPK 

POTCHEFSTROOl\1. 

WINTERBENODIGHEDE 
GROOT VOORRAAD OP HANDE EN PRYSE W AT ELKEEN KAN BEKOM. 

----- :0 :-----

BOTH A GOOSEN 
Foon 430 POTCHEFSTROCJM Posbus 81 

Gedruk deur Die Westelike Stem, Potchefstroom en uitgegee deur die P .U.K.-studente Verteenwoordigenie Raad. 


