
DEEL XII . W oensdag 27 Maart 1957. 

,IS ONS KLEURGEVOEL OOK AL VERSTOMP?'' 
A.S.B. LUISTER NA INSPIRERENDE TOESPRAAK. 

Op 'n ledevergaderino: van die p laaslike A.S.B.-tak op Donderdag 
2 1 Maart in die tudente aal, bet die spreker, Prof. D. W . Kruger, daarin 
geslaag- 0111 sy toehoorders te boei oor die onderwerp , Die Wereld en 
Ons" . In 'n kragtige toespraak het die geagte spreker die aanda o- geve tig 
op die fe it dat die Afrikanervolk ta1~ s in 'n krisistydperk st aan oos nog 
nooit tevore nie. Deur voortdurende krit iek van oorsee word die Afrika
nervolk ,g-edwing om di hancl in cie boesem te steek. 

GESKIEDKUNDIGE O ORSIG 

As staat was Suid·Afrika vroccr n•c 
van bclang nie, maar in ingc!igte 
kringe in London was ons prestige 
nog nooit boer as vandag nie: • oveel 
so, dat Generaals De Ia Rey en De 
Wet ook deur die Britte as helde ge· 
huldig word nou dat bulle d1c gcbcu· 
res van 50 jaar ge lede meer objektief 
kan beskou . 

KLEURVRAAGSTUK 

H oewel 95% van die blanke be
volking in Suid·Afrika dieselfde be· 
skoulng huldig, dink die buiteland 
slegs aan d1e Afrikaner by behande· 
ling van die kleurvraagstuk wat gro· 
tendeels vir ons reputasie m die bUJte· 
land ve rantwoordelik is. Tog is dit 
nie so dat die buitelandse kritiek aileen 
gebaseer i op onkunde en vooroor· 
dee! n ie. Al aanvaar on nie die resul
taat waartoe d1e Santa Cruzkommi<>~c 
gekom bet nie, besef ons dat bulle 
ons simpatiek ge,ind is en behoort 
ons ons nie blind te taar op 'n Scot: 
en H uddleston nie. 

OORSPRONG VAN KRITIEK 
Die storm van kritiek is toe te skryf 

aan die invlo'ed van die Jongste We
reldoorlog en vera! die groe1 van 
Nasionalisme in die A.iatiese Iande. 

Die eerste aanklag van Indie in die 
V.V.O. in 1946 was n hou gemik teen 
Engeland in sy stryd om van Britse 
oorbeersing vry te kom . H y bet Enge• 
land egter gemis en ons getref. 

ENGELAND HET SY RASSE
MEERDERWAARDIGHEID PRYS
GEGEE. 

Die Brit.e R yk is gebou op lmpena· 
lisme, die noodwendige gevolg van 
Nasionalisme wat reeds ~cdert d1e 
sewentiende eeu bestaan. Die g voel 
was selfs weerspieel in die Engclse 
letterkunde, waar dit steeds die 
.,Dutchman" i wat met ,.Hobnailed 

boot;' JOU fkop wanncer jy op d•e 
vloer le en d1e ,BritJSher" wat met 
die kaal vui< ,box", nic ,.fight'' nie. 
Bernard Shaw stel dit pragtig in sy 
verduidelilcing van hoe dit bewys word 
dat 'n ,.market'' wat met wapcngeweld 
verower is 'n ,reward from heaven .. 
word. Die gevoel van rassemeerder· 
waard1gheid ig nog net teenwoordig 
by sommige Engelse, maar die Midde· 
stand het sy kleurgevoel heeltemal 
prysgegee. 

SELFONDERSOEK 

Vir d1e Afrikaner is die sosiale ver· 
keer tus. en blanke meis1es en negers 
skokkend, maar ons verkeer onder d1e 
waan dat in Engeland nog 'n kleurge· 
vocl bestaan. D1t JS egter nie d1e geval 

nie. Die teen tand teen nie-blankes is 
slegs 'n gevolg van die ve rmeerde 
kompetisie op die arbeid veld en bet 
a sodanig n1b te doen met rasse nie . 

D1e spreker se grootste skok oorsce 
was dat h y late r nie meer geskok was 
oor die verontagsammg van kleurver· 
skille nie. Dit bring hom tot die vraag 
of ons gevoel nie ook verstomp is er. 
maar net rus op tradisie n1e. Die pre· 
k r het die vraag beantwoord deur te 
,.! dat al sou die beginsel en teorie van 
van integrasie duisend maal reg wees, 
ons volk dit nie prakt1es kan toepa 
me, afgesien daarvan of dit in ooreen· 
otemming 1s met die Heilige Skrif of 
nei. Want net soo. daar geen regver· 
d1ging in die Skrif vir ons apartieids· 
bcle1d IS nie, net so is daar geen ver· 
oordeling daarvan nie. 

, Jon meisie moenie 
jon werk word nie" 
Korps Veritas Vincet hou geslaagde V ergadering. 

Bv gcleenLhe1d van d1e eef'te pro· 
gram vergadenng van Korps op Don· 
derdag 14 Maart, bet Ds. P. W. Buys 
'n 1ntere ante toespraak gelewer oor 
die onderwcrp ,Die wese van arhe1d 
soo. dit gefundeer is in die Heihge 

Sknf." 

KOMMUNISME EN 
O UTOMA TISASIE 

Op die vraag waarom kommuniste 
op die Vasteland allerwee beskou word 
a d1e bestc arhcidcrs. kom die ant· 
woord dat die kommun1s sy arbc1d a' 
sy god be. kou. D1e wese van arbeid 
vandag word gctl peer d ur d1e ou 
heidense aanrocping van mcnshkt= 
handewcrk as ,.on>c god". 

Die vrug uutomat1'a'IC, die rnhntmen' 
mocn1c sondcr mccr deur ons afgckcur 

word n1c, maar dit noop on' om stand
punt 1n te neem, terwyl daa r ook 
dankbaarheid moet wees ind1en dit reg 
aangewend word. 

MOONT LIKE INST ELLING 
T EENOOR WERK 

'n Kostehke voorbeld kom uit spre• 
kcr se tudentedae, 'n Vriend bet oms 
in die middel van 'n gesp rek geduren· 
de 'n wandeling botstil gaan staan, 
aandagng geluister en dan die lug in 
gebulder: ,.Wag so'n bieljie, ek kom!" 
Hierdie antwoord was dan gerig aan 
sy werk. 

'n Twecdc is 'n liherali~tie>e siening 
\lit 'n geskiedenisboekie waar werklose 
mgedeel is in ,.Don't works, Can't 
work· en Won't works" . 

~~~~~~~ 

}'~ 

STUDENTEBLjD 
van die 

P.ll. vtr C.II.O. 

Nr. 3. 

Prof. Dr. D. W. Kruger 

REPUBLIEK 

T en slotte wys die spreker daa rop 
dat die Britte verbaas sou wees indien 
Suid-Afrika n ie 'n republiek word nie. 
Die spreke r bet daarop gewys dat ons 
in ons oorwinning groot moet wees 
deur ve rstandige optrede. 

A fsluitend bet die geagte Professor 
voo rbeelde genoem om aan te toon 
dat aile seksies van ons blanke bevol
king in die buiteland, 'n vaste front 
vertoon afge 1en van hul optrede hier 
te Iande. 

Die laaste stell ing is die van 
Leipoldt tydens die verstedeliking van 
die Afrikaner. Onder gelag bet sp reker 
gewaarsku teen die omkering van 
, eem j ou werk as vrou ( meisie) ". 
D ie pragtige beeld van die huwelik 
word oo rhoeks, as dit nie 'n Christe· 
like huwelik i nie, sodat 'n mens ge• 
vaar loop om onder die pantoffelre· 
gering van jou werk te staan te kom. 

AAN VOETE VAN JESUS. 

Nadat ons te vee! ged rink bet van 
die Franse Rewolusie, Liberalisme en 
Kommunismc, moet ons terugkeer tot 
die voete van Jesus. D eur die ondeva] 
het arbeid in slawerny ve rander; Jesus 
Christus, Verlos er van die siel, maar 
ook van alle dinge, maak ons wcereen 
hee rsers oor die arbeid. 

Dit blyk dat met die uitgangspunt 
van die religieus-bepaaldheid van die 
arbeid, die arbeid anders gesien moet 
word. 

(Vervolg op blad~y 5.) 



BLADSY TWEE ,DIE WAPAD" V rydag 1 Maart- 1957. 

W. J. SPAVINS& ''SEUN 
vir aile 

DAMES!! 
Kom koop al u benodigdhede hier op die BUL 1 

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETWARE. 
Kom besigtig ons nuwe WINTERVOORRAAD 

CACHET MODES ( EDMS.) BPK. 
TOMSTRAAT 92 FOON 1389. 

POTCHEFSTROOM 

• 

MALAN MEUBILEERDERS 
S.A.N.L.A.M-GEBOU, WINKEL NR. 3, 

POTCHEFSTROOM. 

• 
KOM BESOEK ONS VIR .. DIENS"! 

Kerkstraat 154 Telefoon 1295 

W aar al die modebewuste dames 

koop. 

G. H. Juweliers 
Kerkstraat 129. 

Herstelwerk Deskundige 

Horlosiemaker en Juwelier 

PUKKIES!! 

SPAAR JULLE EN E RGIE 
VIR GROTER DINGE 

BESOEK: 

KOLLEGE 
0 
N VIR: 

T • TOILETWARE 

A • SKOONHEIDS~ 

N MIDDELE 

T • SKRYFBEHOEFTES 

W • VULPENNE 

I • HORLOSIES 

N • EETWARE en aile 

K • STUDENTE~ 
E BENODIGHEDE. 

L 
H / v Tom- en von Wiellighstrate. 

A. T. LUKE & KIE. 
APTEEK 

ook 
• GRAMMOFOONPLATE 

Gewone~ en 
Langspeelplate. 

NOORDBRUG 
Kontantwinkel 
(Eienaar : A G. Botha). 

LANGS N.~POSKANTOOR 

Vir Kruideniersware, Skryf
behoeftes, Lekkers, Sigarette 

en T oiletware 

PRESIDENT CAFE 
and 

GRAND CAFE 
FOR.: 

• SWEETS, 

• GRILLS 
and 

• COOLDRINK~ 

ALLES NUUT ! ! 
V an 'n nuwe uitbreiding 

tot 'n nuwe FIETS. 
Kom na 

Parkfietswinkel 
(F. F. TRANTER) 

H / v. Lombard- en V an R iebeeckstrate 

TELEFOON 995. 

LOOCK & KEENEY 

Kleremakers 
Calderbanksgebou, 

Kerkstraat 150 - Telefoon 855. 

POTCHEFSTROOM. 

Dames en Here 

Besoek 

DIE BULT 
HAARKAPPERS 

T omstraat 90A - T elefoon 1486 

Regoor ons mooi park. 

Al~F CURADO 
(VOORHEEN VAN BEYERS CLAASSEN) 

maak met genoee bekend d~t hy nou sy eie fotografiese 
ateljee 

ALF'S STUDIOS 
KERKSTRAA T 92 (Langs die Grand~teater) 

geopen het ten einde hom in staat te stel om te spesiali~ 
seer in hoogstaande huweliks~ en groep~portretwerk en 

kinderstudies. 

'N SPESIALE ONTWIKKELING~ en AFDRUK~ 
DIENS (Aflewering binne agt uur) 

word ook vir die gerief van amateur~fotograwe aange~ 

hied. Ontvang nog dieselfde dag as dit voor 10 vm. 
ingegee word. 

As u met net die beste tevrede is, kom 
gerus na ons toe. 



Vrydag 1 Maart 1957. ,DIE WAPAD" BLADSY DRIE 

f_DLt: 'Wapad 
Vrydag 1 Maart 1957. 

Offisie1e Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

Welkom en • • • • 

STERKTE 
D1e nuwe jaar het al ietwat gevorder op die pad na die 

ouderdom, maar nogtans wil ons dit 'n hartlike welkom toeroep 
en die hoop uitspreek dat wanneer ons aan die einde van 1957 
terugkyk, ons sal kan getuig: .. Die jaar 1957 het ons goed gedra!" 

Aan al die oudames en ouhere en die lede van die personeel: 
.. Dit is gaaf om u gesigte weer hier te sien. Ons hoop dat die 
vakansie. aangenaam was, die eksamenuitslae bemoedigend en dat 
die nuwe jaar voorspoedig sal wees." 

'n Besondere woord van welkom aan die eerstejaars. U 
loopbaan aan die P.U. sal darem nie net uit ontgroening bcstaan 
me, maar as u na ·n aantal jare die inrigting verlaat, sal u per
sene we.es met 'n rypheid van gees wat met 'n besondere stempel 
deur die !ewe sa1 gaan. Want u het die voorreg om aan 'n be
sondere inrigting te studeer, met 'n eie unieke vormende karakter. 
Ons verwag dat u van u kant bereid sal wees om hierdie Chris
telik-Nasionale karaktet u e1e te maak, want aileen dan sal u 

ware P.U.Kaners word wat hier gelukk1g en tuis sal voel. 

Ons begin die nuwe jaar selfs met 'n gedeeltelik nuwe stu
dentelewe - gedagtig die reorganisasie teen die einde van ver
lede jaar. In hierdie opsig wil ons graag 'n beroep doen op alle 
studente om tog bulle gewig ten voile in te gooi in 'n poging om 
te verseker dat met hierdie progressiewe stap ten voile bereik 
sal word wat daarmee beoog is. Die sukses of mislukking daarvan 
sal grotendeels van u afhang. Daarom vra ons van u om u dee! 
by te dra wanneer u genader word om in die een of ander opsig 
te help. Op ons studentelewe rus d ie reuse taak om 'n helder 
klank te laat hoor in hierdie tyd waarin die meeste ander stu
dente-inrigtings afsydig staan teenoor dit wat ons volk voorheen 
gekenmerk he-t 

In die laaste plek: ons wens aan die Studenteraad sterkte 
toe vir die jaar wat voorle. Ons waardeer huile opofferi ngs en 
hoop dat ook vir huile 'n vrugbare en aangename werkjaar voor.
le. 

Ons hoop dus dat een en alma! van ons lesers sal voortgaan 
op hul lewensweg in voile bewustheid van hul lewensroeping 
en met die oog steeds gerig op God om na Sy Wil te vra en tot 
Sy Eer te leef. 

REDAKSIE 

Hoofredakteur: D. C. Coetsee; Onder·Hoofredakteur: A. Myburg ; Nuus: F. J. 
du T. Les in g, M. Willem e; Ku n : R. Dekker, J. B. du Plessis; Sport: P. R.i ekert ; 
Varia: l. van der Walt, J. A. du Plessis, B. van Rooy. 

ADMINISTRASIE 
D. Yssel ( akebestuurdcr) ; J. B. W. le Roux (advertensie·bestuurder) ; Mejj . C. 
Kruger; E. M. Kruger ; A. Davcl ; Mnre. E. J. de Villiers; E. H owaldt ; W. J. v.d 
Mcrwe ; J. P. Marais; L. J. Swart; R. G. P. Y o ter ; A. J. Pretonu <. 

·--------~ __ nr_b_tn_k_in_g ______ ~l 
Die RAAD van God 
en die raad van die mens 

Spr:euke 16:9:- ,Die hart van die mens dink sy weg uit, maar 
die Here rig sy voetstappe''. 

n Nuwe jaar bring arbeid. Die ar· 
beid vra om ywer en toewyding; ver· 
nude kragte. U weet watter oorleg· 
ginge van die hart gaan hiermee ge· 
paard: 'n Sug na opportunisme; die 
leisels moet maar slap le vireers, wei· 
dra met die eksamen sal ek ,raakspot", 
en met die ,grille" van die ,noodlot" 
kan ek dalk slaag. 

Vir ander weer is dit: Ek sal moet 
hard werk, die gety is alimmers teen 
my. Werk, of anders is die prys ter• 
leurgestelde verwagting i.p.v. hoop. 

So rig ons ons hele lewensideaal 
in. So strewe ons en wil ons reik na 
'n kroon deur onsself gestel. Selfs ons 
keuse van ons lewensmaat word ge• 
meng met opportunisme. Oppertunis· 
me het al eie geword aan 'n student. 
Hierdie is nie die werklikheid soos 
ons teksvers vir ons dit met enkele 
pennetrek skilder nie. 

Enersyds: ,Die hart van die mens 
dink ... " Andersyds: , MAAR die 
Here rig sy voetstappe." Disharmonie, 
sou u se; sinneloos, dit ontneem die 
mens sy idealisme. Waarvoor werk ek 
dan? God se Raad kan net sowel son· 
der my volbring word. 

VAN DIE REDAKSIE 

Postmahuis, 
P.U. vir C.H.O. 

28 Februarie 1957. 

Geagte Pukke, 

Met die begin van die nuwe jaar het 
ons dit goed gedink om ook iets nuuts 
met , Die Wapad" te begin. 

In die eerste plek sal u bemerk dat 
hicrdie uitgawe gladnie so lywig is as 
die waa raan u in 1956 gewoond ge· 
raak het nie. Maar daarvoor sa l u ver-

Harmonie, egter, is die regte ant· 
woord ; sinvol, vertroostend , dit wek 
die idealisme op en versag die teleur·· 
stelling. Die MAAR van ons teksvers 
is nie ,n , maar, wat kontras soseer 
uitdruk nie, maar meer een wat harmo• 
nie uitdruk, rigtin g aanwys; wat ons 
oorlegginge dadelik voor die aange· 
sig van God plaas. Ons oorlegginge, 
ons ideale moet op God gerig wees. 
So leer vs. 2 van hierdie selfde hoof· 
stuk ons: ,.Laat jou werke aan die 
Here oor, DAN sal jou planne uit• 
gevoer word.'• 

Heerlike harmonie! Ons arbeid is 
in die Here. Nie meer mislukkings 
wat mislukkings is nie, maar roepings· 
vervulling. Sukses word nie ons eie 
eer nie, maar die seen van God op 
ons arbeid. 

So reik ons na die Kroon van 
Gods Raad: Jesus Christus, die Oor• 
winnaar oor die dood . Hy is dan ons 
Weg tot Saligheid en Ewige heerlik· 
heid. Dit is vir ons, wie se arbeid in 
Hom is, Sy uitverkore, vrygekoopte 
eiendom weggele. Alles tot sy Eer en 
Verheerliking. Amen. 

H. ]. v.d. Walt. 

goed word deur ongeveer sestien uit· 
gawes te ontvan g i.p.v. die tien van 
verlede jaar. Deur hierdie nuwe ree· 
ling hoop ons om u van bietjie var· 
ser nuus te voorsien as wat die geval 
in die verlede was. 

Verder hoop ons om gereeld 'n 
paar nuwe rubrieke te plaas. Die Let
terkundige Verenigin g sal vir die een 
sorg terwyl die ander deur uself ge· 
dra sal moet word. In hierdie nuwe 
rubriek wil ons graag iets interessant 
van lesers self plaas. Of dit nou ookal 
'n luimige beskrywin g is van hoe u die 
vakansie deurgebrin g het, of iets in· 
teressant wat u in u studies raakge
loop het, stuur u bydrae aan ons en 
ons sal ons bes doen om 'n plekkie 
daarvoor af te staan . 

Ten slotte vra ons u om ook maar 
u punte van kritiek teenoor , Die Wa• 
pad" te lug en ons sal probeer om die 
plooie uit te stryk. 

Met beste wense vir 'n jaar van die 
aangenaamste samewerkin g tusse n die 
Redaksie en u, 

(Hoofred.) 
D . C. COETSEE, 



BLADSY VIER 

PRO REGE-PElRS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

viral u 

Wetenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeftes. 

Kerkstraat 95 Telefoon 1164 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 104-T elefoon 312 
POTCHEFSTROOM. 

CORNER 
FRUIT STORE 

* , U KEN ONS!!" 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat (teenoor Geref. Kerk.) 

00 * 00 

Vir FIETSE. 
Vir ZtiNDAPP Motorfietse. 
Ziindapp model KS 601 £348 
Ziindapp model 200S £183/ 2/ 6 
Ziindapp Combinette £8 1/ 10/· 
Ziindapp Combimot 

Fietsmotors £39/~/~ 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 
vir aile geleenthede 

TROV , VERJAARDAG· en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 60, Potchefstroom. 
Spoorwegstraat, Klerksdorp. 

* WES-TRANSV AAL 

SPORTWINKEL 
vir alle 

SPORTUITRUSTING en 

SPORTBENODIGDHEDE. 
HARDEWARE, 

* 
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WESTVAAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 

DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

WESTVAAL 

J. TOD SUTTlE. 
Komplete 

Mansuitrusters 
Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhe.de. 
Kerkstraat 177 Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM 

KOM SIEN ONS-

vir al u 

• F otografiese 

en 
• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von Wiellighstraat 46, 

Foon 2025. 

KRUIDENIERSWARE, 

SIGARETTE en LEKKERS 

RUDGE FIETSE en FIETS~ 

ONDERDELE 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 
Kerkstraat 220 Telefoon 1293 

Potchefstroom. 

• 
Voorraadhuuers van ai le 

Onderdele en bykomstighe.de 

vir u Motor, Trekker, ens. 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 

en 
• Spiritualiee 

Caj,1.awafi d La ma~:ia. 
Stil-stil het Cassawali ingesluip en gestig het om voortaan breiwerk Korps 

agter in die arena gaan sit. Verwon· toe te vat. 
derd kyk hy rand om die donderendc 
stem te soek wat so kordaat die gc· 
spanne atmosfeer verbreek. Eindelik 
ontdek Cas awali die klein NAPO· 
LEON wat baie beslis en heftig aan
dring dat die arenas e simfonieorke:;te 
voortaan 'n apartc bedelbussie a! be· 
hou - teen die nuwe grille van die 
Groot Raad in - en so oak die vreug· 
deoptogte (? !) ter ere van NERO. 
Onmiddellik spring die voorsitter van 
die simfonieorkes, NICO CARSTENS, 
op en stel baie beslis sy eis in ter 
ondersteuning van NAPIE. 

H ierop !ewer NERO repliek en ver• 
dedig die Groot Raad se houding om· 
dat hulle beslis die bedelbus> ies self 
wil he vi r eie hofhouding! Ca sawali 
skrik hom byna morsdood en alma! 
in die arena, NERO inkluis, staar ver· 
ward na NAPOLEON wat met blit· 
sende oe skielik heftig be waar maak 
teen die onpartyd igheid van die Troon. 
Cas awali het mos vermoed NAPO· 
LEON sal nie op sy kop laat trap nie. 

Maar . . . . ! Daar's nog een met 
'n , lean and hungry look", (Cassawali 
het vermoed hy dink te vee!) naamlik 
CASSIUS wat iets moet e. Hy het 
vir CASCA - die huidige minister 
van finansies - as steun. Hulle twec 
steun die Groot Raad se plan van een 
groa t bedelbus omdat die gedagte to!( 
maar oorsp ronklik van hulle afkomstig 
is. 

'n Onbekende au, Ca sawali ken 
hom in elk geval nie, maar by hoar 
hy is 'n ,COMIC"-SKR YWER, se toe 
die Groot Raad kan geru elementcre 
hoflikheid aan die dag le en NICO 
CARSTENS en NAPPIE e stand· 
punt in ien! (Cassawali dink hulle 
moet seker sy ,palle" wees). Op die 
stadium het daar 'n gebrom ontstaan 
en toe sp ring JOHAN HAMMER· 
SKJOELD op en beweer simfonie· 
orkcste en bedelbussies is van minder 
belang. Hy raai NERO aan om weer 
sy Raad in samehang met die oppo· 
si ie te laat vergader. 

Nadat NERO nog 'n keer repliek 
gelewe r het oor duimspykers en ~ella 

tape, beklemtoon hy die uiteindelike 
gesag van die Groot Raad vir oulaas 
en verseker hy die massa dat hy voor· 
taan meer aandag sal gee aan die be · 
staan van die simfoniekonsert! 

* * 
Cassawali rig 'n ve rsoek aan onsc 

JURIE GOUWS om a seblief aan die 
Wapad se lesers oak te verduidelik , 
soos aan die skoolkinders, hoe mens 
'n voorwerp uit ongewone hoeke te · 
ken. Ook moet hy net verklaar hoekom 
al die kinders by vrye keuse 'n wasdag 
geteken het! 

* * * 
Van Magrita wil Casrawali weet hoe· 

kom sy elke liewe naweek dec dac so 
, high in the Sky", is . 

* 
Van die Thabaluse rners verneem 

Ca sawali dat hulle . pe.iaal 'n brciklub 

* 

Cassawali wil ook net graag aan die 
klomp Kuluhiete en vera] a an N .O.M. 
se dat hulle nou regtig vaal is om nie 
eers 'n au !(rappie met fietse te kan 
staan nie, en dat dit vir hulle 'n groot 
eer behoort te wee om in die Visdam 
te le. 

* * 

Cassawali necm aan dat mens nou 
goedkeurin g verkry het ( te oordeel 
na die aantal bordJies wat die plek 
deesdae ont.Jer) om JOU nooi voortaan 
nte v66r dte Hoofgebou me, maar wei 
daar agter te parkeer! (Die trapies 
agter die studentesaal is reeds be
spreek). 

* * 

Verder was Cassawali ooggetuie van 
'n roerende herontmoeting. Welkom 
terug Stoney en Dirk! 

:j: * * 

Ca.sawali wt! net al die Pukke be· 
dank vir hulle ga vryheid en vriende· 
likheid. Hy het besluit om maar weer 
te verkas. 

* * * 
Graaf Josef, die kok, (tans van 

Dawie du Plessis·huis) tree nou na 
dertig jaar van getroue dien aan die 
Puk, af. Verskeie studente en oud·stu· 
dente het voorgestel om as blyk van 
waardering bydraes te gee wat deur die 
Vniver iteit vir hom geadministreer sal 
·"ord . Indien 'n taamlike bedrag byeen· 
gebring kan word, sal dit na sy dood 
omskep word in 'n beurs. 

DIE SOEKLIG oor 
ons sosiale Skinderkolom 

Dit lyk asof dte eerstejaardames nou 
na plus minus een maand se navorsing 
hier op au Puk eindelik die praktiese 
betekenis van die woord ,kys" begin 
toepas. Hier dink ons aan H elena Els 
en Ptet Oothuizen en Maria Falk en 
Willie Grobler. 

Dan laat ons die soeklig op die au· 
dames val veral op Betsie Campher 
wat so pas haar ,ky. " met Willie Nel 
bekend gemaak het en op Amelia 
Jonker wat weereens met Piet Botha 
aan haar sy na die ,au paaie" terug
keer. 

Dirk Portma en Stonie Steenkamp 
het oak an h ulllc oorsese rei terugge· 
kecr en ons ous is dus bly om te sie~ 

dat Gina Lollobrigida nie Petro se plek 
ingeneem hct nie . 

* 
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uil hi~ 

t i.unswir~lh 
Themeli lewer meesterlike uitvoering. 

SUIWER SPEL EN GEVOELVOLLE VERTOLKING UITSTAANDE. 

Die klavieruitvoering van Themeli 
op Saterdagaand 23 Maart in die 
Studentesaal het 'n onvergeetlike tn · 
druk gemaak op sy toegewyde gehoor. 
Om te luister na 'n gevoelvolle ver· 
talking, is strelend vir die musikale 
gemoed. En om tcgniek en hartstog 
so gekombincerd aan te trcf soos by 
hierdie wereldberoemde Griekse ptams, 
is 'n aangename belewenis vir die ware 
musiekliefhebber. 

Dat die gehoor elke noot ingedrink 
het wat T hemeli gespcel het, is nie 
alleen bewys uit die entoesiasme waar· 
mee hy toegejuig is nie, maar ook 
deur die spanning wat die hele tyd ge· 
beers het solank hy gespeel het, sodat 
'n mens letterlik 'n speld sou kon hoor 
val. 

ti simo aan dte einde van die derde 
dee! was besonder fris gespeel. Dis 
verba end om te sten met watter ge· 
mak hy dtc lopie met dubbele oktawe 
kon speel. 

Met dte werk van Schumann en 
Chopin vera! het Themeli ~y hart>tog· 
telike roman tte~e aanvoelmg getoon. 
Die eerste van dte twee Fantasiestukke 
van Schumann wa. vera! baie tecr en 
intiem vertolk. Die eerste twee van 
die drie Etudes van Chopin het hy 
met groot toewyding gespee.l terwyl 
tegniese vaardtghetd in dte derde weer 
die oorhand gehad het. Die Nocturne 
van Chopin was oor die algemeen 
minder bekend en bet tntskien daarom 
ook minder die aandag getrek. Die 
Chopinscherzo egter, het die gehoor 
met groot oorgawe laat lui ter. Die 
suiwerheid, energie en toe ook uiterste 

sen .tJwitett waarmee hy hierdie werk 
geRpeel het, wa verbasend. 

Gedurende sy spel kon 'n mens 
noott agterkom dat Themelt blind is 
nie. Sleg~ nou en dan het sy versigtige 
handpostsie dit ietwat verraai, maar ori· 
gens was 'Y handposi te en polsgebruik 
'n ware voorbeeld vir enige leerling. 

Wat egtcr . eker meer as sy tegniek 
gete l het vir dte sukses van Themeli 
>e uitvoenng, was sy inlewing in die 
mustek en dte openhartige manier 
waarop hy dit vcrtolk het. 'n Men< 
kan dit amper nir.anders a> orenharttg 
bestempel nie, want nadat hy tet.; 
gespeel het, het 'n mens werklik die 
indruk gekry dat hy niks teruggehou 
het wat in die musiek is en wat hy 
nie aan jou meegedeel het nie. Moont· 
lik is dit ook omdat sy eie oor skerper 

as die van die gewone luiste raar. 
'n Mens het ook die indruk gekry dat 
hy nie baie ocfen daaraan nie, maar 
dat hy di t van die begin af so deurlecf 
dat dit wc rklik dee! word van hom. 
A > ' n pianis speel soo The melt , kan 
entge hoarder iets meer as blote klan

ke uit die musiek haal. 

Hterdte konsert, gereel deur die 
Musiekvet eniging, was 'n groot ubes 
en het 'n uiters genotvolle aand ver· 
skaf nie aileen aan die studente en 
publiek van die Bult nie, maar ook 
aan 'n groot dee! van die Griekse 
gemeenskap van die dorp wat op die 
konsert goed verteenwoordtg was om 
hulle landgenoot aan te boor en re 

kom huldig. 

Themeli se hele uitvoering wa met 
een woord meesterlik. D it val moeilik 
om enigiets uit te sander in die pel 
van hierdie uitstekende pianis, maar 
daar is tog ' n paar dinge wat vera! op· 
geval het. ,,dli(E..t ' P, d ' /, p t 11 

n LL£ t.n dL£.. h a 't . 
Die keuse van T hemeli e program 

was besonder aange naam. Dit het wer· 
ke ingesluit van Scarlatti, Beethoven , 
Schubert, Schumann en Chopin. Dit 
is miskien ve rrassend dat hy geen mo· 
derne werk gespeel het nie, maar dit 
het eerder die genot van sy program 
verhoog as om iet daaraan af te doen . 

Treffen d in sy hele spel was die 
suiwerheid waarmee hy gespeel het. 
Dit het miskien die beste tot uiting 
gekom in die vier sonates van Scar· 
latti waar hy die gehoor dadelik ge· 
dwing het om na hom te luister terwyl 
hy die werkies gevoelvol en baie sen· 
sitief gespeel het. Die Impromptu Op. 
90 no. 4 van Schubert is ook met 'n 
byna asem berowende suiwerheid ge· 
speel. H ierdie byna oorbekende werkie 
van Schubert het sommer nuut ge· 
klink. 

Seker die aangrypendste in die hele 
program was T hemeli se vertolking 
van die ,Waldstein "·sonate van Beet· 
hoven. Dit was asof hy met sy eie 
groat gebrek in die !ewe, die van Beet· 
hoven beter kon begryp en weergee. 
In die eerste dee!, die Allegro con 
brio , was dit 'n ware genot om te 
luister na die suiwerheid waarmee hy 
:vinnige passa. ies gespeel het, en vera! 
ook die duidelike manier waarop hy 
die frases aangetoon het. Deur die 
hele so nate was sy spel geken merk 
deur 'n sen iwiteit en 'n vurige passie, 

at vera! weer die ,adagio mol to•" 
dee! tot uiting gekom het . Die Pres· 

Anna Neetling·Pohl bet met haar 
voordragprogram, ,Met 'n !ted in dte 
Hart," ten spyte van die Jegte weer 
'n goeie gehoor getrek en bowe-al het 
y daarin geslaag om bulle tus en die 

lang pauses in waarin net die wind 
lang pous tn waarin net dte recn 
en donderslae gehoor is, te boei. 

In haar fors Bybelse voordragte bet 
die vertolking van Jes~ja 40 miskien 
die brandende profetie e ywer gemi , 
maar Psalm 130 en Psalm 8 i su twer 
en onoortreflik vertolk. 

Anna Neetling-Pohl kan up wonder· 
baarlike wy e haar in ver<killende tipes 
gedigte inleef. 

Die twee eenvoudtge gediggies, 
, Waar i 'n Lot ... ," van Totiu , en 
,Die blinde >'e Geloof,'' ts met aan· 
grypende eenvoud vertolk, terwyl ~y 

,Kom va naand in my Drome," van N. 
P. van Wyk Louw, en ,Ballade van 
die Boorde," van Uys Krige, lirie:;· 
dramatics vertolk het. Met haar voor· 
drag van , Klein Ondeug" van Celliers 
en ,In den Beginne" van Visse r, het 
sy die gehoor se lag lus gepnkkel, ter· 
wyl y ,Oe. tyd" van Watc rmeyer, met 
oortuiging en gevoel vcrtolk het. 
In hierdie laaste geval wa< haar go ie 
voordragtegniek duidelik haar stem · 
bcheer om ver>ktllcndc toonhoogtes 
en stem<terktes te kry, en haar 
gawe om ntme weer te gee. 

Sy het die program a f gesluit met 
,Die tem". 

Oor dte algemeen gesten, kan ons 
dankbaar wees dat on so 'n groot 
kunstenares oo Anr: :1 Neetling·Pohl 
kon hoor, en t ons saam met haar 
dankbaar vir dte gawe wat sy ontvang 
het om ekspressie te kan gee van 
soveel ontroering. 

(Vervolg van bladsy L.) 
Wanneer Salomo op die standpunt 

van die ongelowtge taan, is alles wat 
hy aangepak het ,tevergcefs en 'n 

geJaag na wind." 
Ons standpunt is dat God onse 

\'ader is deur jesus Christus en dat 
Hy on· roep tot arbeid . Met die uit· 
gangspunt i · stakings ook ongeoorloof. 

ARBEIOSVREUGDE. 
Hoewel arbetd 'n middel tot ophef· 

ftng i as taak deur God opgele. ken 
die Heilige Sknf ook ocnskynlik ver· 
gecfse arbeid. Ons werk 1n 'n ve r· 
keerde rigting sodat ons geloof getoets 
kan word. 

Net so ken dte Skrif ook arbetds· 
vrcugde: ;oos uttgedruk in Psalm 128: l 

BESPREKlNG. 
Uit die spontane b sprekin g wat 

gcvolg bet, kan afgelet word dat die 
toc<praak be>nnder ge,Jaagd was. Die 
erns van die saak i. ictwat vcrltg toe 
dtc 'preker ,weens dte vcrlcde" verkies 
het om 'n antwoord skuldig te bly op 
Ute vraag of dit gcoorloo f is 0111 'n 
klas te mas a. 

BLADSY VYF 

Studente . . . ! ! 
vir al u 

• Handboeke, 
• Skryfbenodighede, 
• Leertasse, 
• Geskenke, ens.! 

BESOEK ONS EN WEES VERS E· 
KER VAN GOEIE DIENS! 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

K,erkstraat 126 - Telefoon 497 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 
Kerkstraat 61. 

RAADPLEEG ONS VIR 

e BROOD 
en 

e ALLE KOEKSOORTE. 

ELI<E DAG VARS 

SONSKYN KAFEE 
TOMSTRAAT, 

POTCHEFST ROOM 

VIR U-
SIGARETTE. 
LEKKERS, 
KOELDRANKE en 
TYDSKRIFTE. 

EN ANDER VERVERSIN G 
ASOOK 

SNOOKE R. 
UITSTEKENDE DiENS. 

J. P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 161 Potcbefstroom 

,ONDERSTEU 'N OUD· 
P . U. KANER!" 

Ek voorsien ALLES wat van 
'n APTEEK verlang word. 

ARCADIA 
Dames~ en Mans~ 

HAARKAPPERS 
VIER GEKW ALIFISEERDE 

HAARKAPPERS TOT U DIENS. 

,Netheid en Kwaliteitswerk" 
•s ons leuse. 

Rokersbenodigdhede en 
F an tasi egoedere 

SAAMWERK 
WINKEL, 

VON WIELLIGHSTRAA T 3 r 
Foon 515 

Algemene Handelaars 
KRUIDEN IERSWARE, 

HARDEWARE, 
KLERASIE, 

en SKRYFBEHOEFTES 
'"Kom ondersteun ons Pukke!" 
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Skokkende oorlyde van Willem llartzer. 
STUDENTEGEMEENSKAP BRING HULDE 

AAN HEENGEGANE VRIEND. 
Die studentegemeenskap aan die P.U. vir C.H.O. 

was diep geskok deur die. skielike dood van Willem 
Hartzer, 'n student in die derde jaar. 

Op Saterdag tydens 'n voethalstryd teen 'n klub 
van Pr{!jtoria, is hy beseer en is die aand oorlede .. 
Graag wy ons hierdie bladsy aan sy nagedagtenis. 

Willem Hartzer is op 1 Julie 1935 gebore te 
Schweizer Reneke. Hy groei op op die plaas van sy 
vader, Spioenkop, in die W olmaransstadse distrik. Sy 
laerskoolopleiding geniet hy aan die Laerskool Glau~ 
dina en vanaf Standerd VII is hy ' n leerling aan die 
Hoerskool Wolmaransstad. In 1954 le hy die Matri~ 
kulasie~eksamen af waarna hy 'n student word aan 
die P.U. vir C .H .O. 

Willem was die oudste kind van sy ouers en die 
oudste kleinkind van sy grootouers van moe.derskant. 
Vir sy jonger broer en suster was Willie 'n voorbeel~ 
dige Ouboet en nie aileen by die gesin geliefd nie, 
maar ook by almal wat hom geken het. Sy vader ver
klaar dat dJ.e gesin en familie van Willie aileen geluk 
gehad het en geen teleurstellings of verdriet nie. O p 
diegene wat so gelukkig was om Willie goed te ken, 
het sy diepe godsdienssin altyd 'n baie groot indruk 
gemaak. Wat veral kenmerkend van sy lewe was, was 
die noue hand wat bestaan het tussen hom en Bessie 
Seyffert, sy kleinniggie. 

So het 'n mooi lewe ten einde geloop en in herus~ 
ting huig ons die hoofde en se: ,Heer, U Wil geskied". 

Woensdag 27 Maart 1957. 

BY DIE AFSKEID VAN 'N WARE VRIEND. 

'n Ware vrientl wil JY altytl by JUU he. Willem H artzer was so 'n 
vriend. En daarom die gewcldige gcmi. nou dat hy nie meer daar is nie. 

'n Ware vriend gun mens d1e allcrbcstc. Willein H arczer wa so 'n 
vriend. En daarom gun ons hom om opgcncem te word van aard c smart 
in hemebe hcerlikheid. 

'n Ware vriend kan mens nuo1t vergeet me. Willcm H artze r was 
so 'n vriend. En daarom sal sy stdle bcskeidenhcid, sy lietderyke vrien· 
de likheid, sy ingetoc opregttJeid, al tyd by on· bly. 

' 11 Ware vriend bind mens aar, hulle wat aan hom gebind is . W illem 
Hartzer was so 'n vriend. En daarom is ~y ouers en Len.J, sy vriende en 
dierbare ook ons ouers, o: · 'ricntle. on d1erbares 

'n Ware vnend trek mens natler aan God. \Villc m Hart:er was oO 

'n vriend . En daarom s1en ons 111 'Y he!e lewe d1e hand van sy H ERE 
in die !ewe van Sy kind. 

En daarom treur ons nie wos hullc wat geen hoop het nie, maar 
is die bede van ons Huder·~egcmeenskap v1r sy ouen: en Lena, sy vricntle 
en dierbare : Mag die genade en d1e !Jcfde en d1c: gemcenskar altyd by 
u wees van die HERI:: van d1e lecrskare, Vader vun Chnnus <!n daa rom 
ook onsc Vatlcr: en ,.a1· Jesus Chnstu~. Verlos~er, wat dcur sy dood die 
skuldela on ontneem het en die ew1ge !ewe vir uns verwerf het; en van 
die H eilige Gees, 1 rooster, wat altyd by on' sal bly en ons nooit sal 
verlaat me. 

Geniet die Meesterstuk 
... in die Meester Grootte 

FILTER DE LUXE 
OAAR • S GOEIE REDES VIR DIE MEESTER GROOTTE 
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