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Dit is die n1aand Oktober, 
Die mooiste, n1ooiste maand 
Dan is die dag so helder, 
So groen is elke aand. 

• 

NR. 12 

• • 

. . . . So het die groat Afrikaanse digter C. Louis Leipoldt dit so mooi uitgedruk in 'n oomblik van gevoelvolle inspirasie. 
Dit is weer lente, ook op Potchefstroom. In die met dou beperelde akkertjies langs die biblioteek staan die rose in 

wit en gee! en pers en rooi ; die groen grastapyte voor die damesresidensies1 skitterblink liggroen in die sonskyn; die akkerbome 
bot kwistig in Tomstraat; in die tuine ontluik pienk perskebloeisels ongemerk. Dit is weer lente! Die reuk van roos en kanfer~ 
foelie dring die neusgate binne. 

En op en in hierdie pragtige, wonderskone, ontluikende byna asemrowende skoonheid is ook die gelate van die ~1tud ente 

besig om te verkleur. Op groen grastapyte word wye somerrokkies uitgesprei, jong harte bans van pur~ nuwe verw:::gting. 
ogies skitter gevoelvol in ander ogies, kuiltjies verskyn op blo:1~nde wange . . . 

Die somberheid maak plek vir die gelatenheid, die bedruktheid vir die uitbundigheid, die suurknolligheid vir hoflikheid. 

In die strate en lane en voor 
en agter die hoofgebou is dit 
weer lente. Maar oor hierdie 
groenrooi lente troon soos 'n 
kolos hierdie hoofgebou~teken 
van rekenskap gee. Die stu~ 
dente loop rond met 'n lente~ 
gevoel en bonsende harte en 
bree glimlagte en hou ~elfs 
konferensies in laat nagte by 
die visdam tydens dames~ 
serenyttyd, maar ook die prof~ 
fies ,is behep met hierdie ge~ 
voel. ook hulle is vol van 
glimlagte en 'n .. lekkerkry~by
voorbnat"~gevoel by die blote 
gedagte aan die donderwolke 
van die naderende eksamen. 
Dit is weer die liewe lente op 
die Puk. Alles en almal leef 
na buite - die altrulsme ver~ 
dring die egolsme, daar heers 
'n gees van kameraderie, 'n 
gees van: Ek v.ir jou en jy 
vir my. Alles gaan so lente
rig, alles lyk so kleurvol. daar 
is nuwe verwagting: dit is 
weer lente! 

Maar, o wee: 
Sal die singende voeltjies 
Met die somer verdwyn? 
Sal die koue die blare 
En blomme laat verkwyn? 

• • • 

,Somer en son en saffier vir my" - Is dit die gedagtes van hierdie vrolike Puk-dametjies? Geen wonder dat die 
mans mymer: ,Tannie ons pluk rosies 

• IS 



BLADSY TWEE , D I E W A P A D '· Donderdag, 9 Oktober 1958 

DIE ROEPSTEM EN 
•• e • DIE ANTWOORD 

In al ons wandel, spel en werk, 

Hoor ons jou roepstem, magtig ~terk, 

Oit is die roepstem van ons Alma Mater wat so tot ons 
kom , en hy kom in baie verskillende gedaantes. Maar nou , as die 
roepstem van die saak wat hy lief het tot die Afrikaner kom, 
is dc.ar altyd een refrein in sy binneste : Op jou roep se ons nooit 
nee nie. 

U mag miskien dink dat ek baie idealisties is , maar tog 
glo ek dat die ware Afrikaner graag die saak wat sy g oed~ 

keuring wegdra met liefde wil dien. Miskien le dit diep in sy 
Calvinistiese opv&tting opgesluit dat die mens aileen die ant
woorder i ~l op die vrae wat God stel: elke daad van die mens 
is 'n duidelike antwoord op 'n vraag van God aan die mens. 
Die mens is gewoond om te gehoorsaam aan die v raagstem, 
aan die roepstem van God. 

Op die oog af lyk hierdie dienende karakter van die Afri~ 
kaner baie mooi. Ook in ons studentelewe sien ons dit en dit 
laat 'n a&ngename gevoel van warmte en trots .in die hart op
wel. Ons het gese op die oog a£, geagte Ieser. Moet my nou 
a~seblief nie kwalik neem as ek vir die optimisme wat ek tot 
dusver kwytgernak het gaan vergoed met 'n bietjie pessimisme 
n ie. 

Graag wil ek daardie dienende karakter waarvan ek reeds 
gepraat het , on der die soeklig neem . E n dan is die vraa g: wk 
dien die student? Laat ons eerlik wees. O:e:~ hy in die eerste i n~ 
stansie God , en dan ook die saak w at die Depstem la : t wezr~ 

klink , of dien hy homself? Kan u insien ge2gte Ieser dat as die 
mens homself dien , dje refrein steeds luider deur sy hele wes~ 

sal weerklink: Op jou roep se ons noolt nze nie. 

Elders in hierdie blad staan die spreuk: Hy wat slegs v.an 
hom~elf geleer het , het 'n dwaa~1 v:r 'n lee rmeester gehad. D ie 
mens wat aileen homself gedien het, het dan ook a ileen van 
homself geleer. Aileen deur diens leer ons, leer ons om te gee 
en te ontvang ; nie net aan onsself en va:~ onsself nie, maar 
om met opregtheid en in die ware diensgestalte te se: Op jou 
roc;J se on::J nooit nee nie . 

Geagte Pukke, ons Alma Mater roep hard, roep magtig 
stcrk. Daar is baie terreine waarop daar gewerk moet word . 
Daar is baie terreine waarop ons steun kan verleen deur ons 
<:s w nardige studente van hierdie universite.it te gedra . Laat 
ons uiterlikc en innerlike 'n antwoord wees op die roepstem 
wat tot ons uitgaan , en nie om onC~;self te dien nie, want dan 
gaan ons die weg van die dwase op. 

Viral u 

TRAPFIETSE, N.S.U.-BROMFIETSE, 
BROMPONIES, ONDERDELE, en 
HERSTELWERK, 

besoek- PARK FIETSWINKEL 
(F. F. Tranter) 

Hj v. Van Riebeeck~ en Lombardstraat. Foon 995 
Asook : KRUIDENIERSW ARE EN VARS PRODUKTE. I 

:.bie <'Wapad 
Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 
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BROKI(IES UIT DIE PERS 
, DIE VOORLAAIER" berig dat 

op die jongste ve rgaderin g van die 
Hoofb es tuur van die A,S .B. besluit 
is o m ' n afgevaard igde na die Een• 
d rachtskommissie e vyfde jaarkongres, 
wa t vanj aar in Belgie gehou word, 
te stuur . Daar sal dan nie meer 'n 
persoo n na die Konferensie van die 
I.S.K. gaan nie. 

* * ;;: 
N adat aa ngekondig i dat die wet· 

gewin g op aparte universiteite uitgestel 
is, skryf VARSITY: "It seems that 
we have a breathing space in which 
to rally our forces for the final stage 
of th e stru gg le to remain universities 
in the full sense of th e word . 
On the campus there has been an 
increasin g tendency for students to 

lose interest in the interfere nce of 
th e State into our affairs . . . T he 
prese nt lull in hostilities must not be 
regarded a a chance to forge t about 
th e whole affair and to sin k deeper 
wd deeper i nto apathy 

Daar bestaan steeds noue same· 
werkin g tussen die A .S.B. en die 
S.A . Fcderasie van Joodse en Sioniste 
Studenteverenigin gs in S.A . I n d ie 
H and boek van die Joodse Studente· 
verenigin g aan U.K. staan oa.: "With 
rega rd to the University, we believe 
the onl y way to enchance the uni
ve r al is through intensification of the 
particular . . . ". Di t is taal wat die 
A .S.B. ve rstaan . (Die Voorlaaier) .... 

MOENIE SOEI( NIE! 
'n Oud-P.U.-Kaner 

het dit REEDS gevind 

J.P. VANDER WALT APTEEK 
EK VOORSIEN ALLES W AT U VAN 'N APTEEK 

VERLANG 
Kerkstraat 118. 

WESTVAAL 
Studente! 

VIR KW ALITEIT 

DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

WESTVAAL 
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RADIO NEDERLAND ROEP U! 
Graag wens die redaksie om hierdie brief onder die aanJ 

dag van ons lesers te bring. Dit is 'n besondere paging. om konJ 
tak met Iande en studente oorsee te maak en ons S/amewerking 
kan alleen wins wees. 

Die adres waarheen u wenke en voorstelle stuur, is: 

RADIO NEDERLAND WE:RELDOMROEP, 
Posbus 137, 

Geagte H eer, 

Met die kom. van u bekende Stu· 
dentevarialeier Frikkie Kraamwinkcl 
na Nederland, het ons die moontlik
heid be>preek om deur middel van 
Radio Nederland W ereldomrocp, 

ederland aan die Suid-Afrikaan e 
tudente voor te . tel en hulle ook 

verder deur opname in ons uitsen
ding met hulle studies behulpsaam 
te wees. Ons dink hier byvoorbeeld 
aan onderhoude e.d.m. met .krywers 
en kom poniste en~, asook geselsies 
oor p~ekke van betekeni in die stu· 
dente se studie. 

Ons het in gedagte om met die 
aanbieding van die materiaal waarin 
'n Studentevana van Radio ederland 
Wereldomroep genoem sal kan word, 

Hilversum, 
NEDERLAND. 

ook aantreklike gcskenke as pryse aan 
te hied. 

Alvoren ons egter definitiewe be
slag aan die saak gee, sou ons graag 
dcur middcl van u Studenteblad die 
saak onder u studente se aandag wil 
bring en uggestie en voorste lle van 
u ontvang wat on in so 'n studente· 
program vir die Suid-Afrikaanse stu· 
dente kan verwerk. Ons loaf om mee 
tc begin, a! 'n mooi pry uit vir die 
student met die beste voorstel in die 
verband. 

On kan net hier byvoeg dat ons 
uitsc nding elke weeksaand om 7.30 
Suid-Afrikaanse tyd in die 13, 16 en 
19 mele rband gehoor kan word. Daar 
word natuu rlik ook gereeld deur on 
maandelik.e bydrae uit Holland vir 
Studentevaria, kontak met die Suid
A f rikaanse studente gehou. 

Dit sal baie waardeer word as u 
so vriendelik kan wees om ons met 
voormelde saak behulpsaam te wees, 
en by voorbaat bedank ons u vir u 
welwillendheid en medewerking. 

H oogagten d, 

Radio Nederland Wereld-
om roep . 

H . Kn ap, 
H oo f, Afrikaanse Afdelin g. 

CLAUSTRO 
PHOBIA? 

* IS U BEKOMMERNIS 
DIEWOORD 

" S TUD IE " ? 

* Maak daardie woord INTERESSANT en 
DUIDELIK 

KOM NA 

PRO REGE PERS (( 
<90 DIE ;-.."'?-~ 

~1"-<$>: POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL~"'?-~ 
~1);0 Kerkstraat 95 - Tel. 1164 0..~ 

~< ~~ 

~· .................... .... ....................... ....... nnn-~~ 

t ...... _ ............... ... <D nrbtnking 
... ... ... ... ... ... ... =t ......................... 

JESUS, DIE CHRISTUS, OP BESOEK~ 
Lukas 14: : 15 v.v. 

En toe een van die wat saam aan tafel wa::1, dit hoor, s~ 
hy vir Hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk va:1 
God. Maar Hy antwoord hom: 'n Sekere man het 'n groot maalJ 
ty•J gegee en ba~e mense uitgenooi. En op die uur van die 
maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die gi!.J.ooides 
te sz: Kom, want alles is nou gereed. En hu~e het hul almal 
eenparig begin verontskuldig . 

Op die Sabbat van die Jode nuttig 
Jesus op uitnodig in g saarn die brood
rnaaltyd in die huis van 'n owerste 
van die Fariseii rs. Hy i ook 'n gas. 
Maar wanncer Jesus kom, i Hy nie 
'n besoeker oo a! die ander nie. 
H y is anders. D ie Fariseer nooi Jesus 
waarskynlik met opset . . . om sy 
ander heid. Meermale het wetgeleer· 
de en Fari eers met Jesu kontak ge
soek, nie omdat hulle y andershe id 
waard cer nie; hulle oek geleentheid 
om Hom te laa t voel hoe sy andersheid 
hulle erger. A hulle kan , sal hulle 
H om probeer va trek, byvoorbeeld op 
die feit dat H y op die Joodse Sabbat, 
teen die reel in, siekes genees. Oor
treding van een van die reels en ge
booie waarmee die Fariseer die !ewe 
omklee het. 

Jesu i ook wesenlik anders, M eer 
nog: Hy i die Ander Een wat in die 
gesel kap van wetgeleerdes en Pari
seers die vryheid neem om 'n reguit 
lyn te trek deur konven ie>, reels en 
gewoonte , dwarsdeur die lede van 
die mense. Hy kom met 'n oordeel. 
En wie is daar wat H om buite luit, 
want Hy kom met die waarheid, die 
diep te, die allesde urdrin gende waar
heid. Jesu , die Christus, kom met die 
goddelike waarheid. Hy kom ook met 
krag. Op sy uur kan niemand H om 
weer taan nie, dan kom Hy met y 
woord ons hart binne . 

So genees J esu onder die oe van 
die gese!skap Fariseers en wetsgeleer
de die siek man se liggaam wat 
geswel is van die watEr. Liefdebe· 
toon op die Sabbat, is dit verkeerd? 
so vra Je us. A s u esel of os in die 
put val, sal u dit nie op die Sabbatdag 
uittrek nie? Hulle kon H om nie daar
op antwoord nie. Nog enkele ander 
dingc : A ga op 'n bruilof moet u 
die agterste plek inneem in plaas van 
die voorste, want wie homself vcr· 
neder, sal verhoog word, en omgc
kee rd. Jesus kou ook diep in die 
hart van die ga heer . Hy se vir 
hom: As u 'n feesmaal gee, nooi die 
armes en die verminktes, kortom, die 
wat niks het om te vergeld nie, en 
u sal gelukkig wees . . . 

A. Jesu besoek afle, spreek H y 
altyd 'n woord met ge ag. Die skarrs 
wat H om aangehoor het, het dit ge
voel: koninklike gesag! Koninklik. 
Konin kryk! W anneer een van die aan· 
wesiges die gesprek wil bring op die 

maaltyd wat God a! aanrig op die 
berg Sion vir a! die volke - salig 
i hy wat brood eet in die koninkryk 
va n God! - dan verkondig Jesus 
hoe dit met die maal tyd sal toegaan. 
Alles sal ge reed wees. Alma! word 
gcnooi . M aar wat in s~room, is ve r· 
skonings van allerlei aard. Die ge
nocides is te besig met hulle eic 
dinge om te luister na die uitnodiging. 
Die cen moet na y stuk grand gaan 
kyk, 'n ander moet sy osse probeer, 
'n derde het 'n vrou get rou en daar· 
om kan hy nie kom nie. Jesu dui 
met hierdie mense eerstens die lsraeliet 
aan wac van n koninkryk praat, 
maar wat die roep tern van die no· 
digende Koning vcrag. Israel wil hom 
elf nie verneder en ingaan tot die 

maal tyd van Konin g Jesus Christu 
nic. Daarom sal die Evan gelie uitgaan 
nJ ander wat geen heil kon verwag 
nie, die armes, verminktes, kreupeles 
en blinde , die hulpeloses wat in 
hu' le self ellendig is, die sal aansit 
vir die maaltyd . Die heidene tot wie 
Ch ri tus H om gewend het. Die Ko
ning stel H om nog voor elkeen van 
ons met 'n oordeel en 'n uitnodigin g. 
Sy woord tref on diep in ons !ewe, 
in ons hart . Geen onde en gebrek 
is vir H om verbo rge nie. M aar Hy i 
die Saligmaker van elkeen wat in 
H om glo. H oe dan, ~a ! ons ons ver· 
skoon van sy maaltyd? 

- Simon v. d. Bijl. 

WES-TIMNSVAAL 
SPORTWINKEL 

--0--

vir a lie 

* Sportuitrusting 
en 

* Sportbenodigdhede 

* Hardeware. 

DAVY ROBERSON 
vir 

* BETER 
FOTOGRAFIESE 

DIENSTE 
en 

* KUNSRAAMWERKE 

Tel. 317 J - J - J - Posbus 99 
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A.S.B. t\N DAAR SKOOLGAAN 
D IE GESEGDE: ,DIE PEN IS MAGTIGER AS DIE SWAARD", WORD BLYK~ 

BAAR DEUR NUSAS NA WAARDE GESKAT EN VOLGENS DAARDIE OORTUI~ 
GING GAAN HY OOK TE WERK. DAT SY PROPAGANDAMASJIEN GLAD GE~ 
OLIE IS EN ALLES VERRIG WAT DAARVAN VERWAG KAN WORD, IS BAlE 
DUIDELIK, AL WORD HIER NIE GEPOOG OM 'N VOLLEDIGE UITEENSETTING 
DAARVAN TE GEE NIE. 

Uit die mond van die 
Suigeling 

MASSA: 

Die rna sa publikasies wat die lig 
sien, i verbysterend. Deur die stu
dente van die mngttngs waar 
NUSAS·takke bestaan, word omtrent 
11 nuusblaaie gepubliseer. Die joer
nalistieke gehalte van die artikels is 
hoogstaande en vera! opmerklik is 
dat hulle met 'n heelwat skerper 
stem spreek teen die dinge waarvan 
hulle nie hou nie, as hulle kollegas 
aan die Afrikaanse sentra. Publika ies 
wat betrekking het op spesifieke sake 
ver kyn ook van tyd tot tyd. Een van 
die merkwaardigste publikasies in hier
die kader is die , USAS NEWS· 
LETTER", ::a monthly digest of press 
comment on South African education
al affairs." Dit bevat perskommentaar 
van oor die hele wereld en bereik 
soms die indrukwekkende omvang van 
2 7 getikte folios. 

VERSPREIDING: 
Die publikasies word op doeltref

fende wyse versprei. Aan die P.U. 
word dit ( ongevraagd) ontvang deur 
die S.R., Die Wapad en sommigcs 
gaan ook na die A.S.B. Daarbenc· 
wens kan aangeneem word dat weens 
die noue skakeling wat NUSAS het 
met die voorgestoeltes van I.S.K., hier· 
die organisasie ook deeglik voorsien 
word van die NUSAS-publikasies. 

TEENVOETER: 
Dit lyk nie of die A.S .B. tans n 

teen voeter besit vir hierdie stroom 
van propaganda nie,. In die Afrikaan-

DIENS! 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

Mooirivier
Apteek 

Kerkstraat 
205. 

Telefoon 
380. 

e studentekoerante word min ruimte 
bestee aan soortgelyke sake. Aan Stu• 
denterade ens. word Die Voorlaaier in 
sleg beperkte hoeveelhede voor ien. 
Tot du ver het die maandelikse pu• 
blikasie van die Suid·Afrikaanse Uni· 
versttcttsper a sosta te ( tydens die 
laaste NUSAS·kongres deur 'n aantal 
Engelse en Afrikaanse Universiteite 
gestig, met mnr. Nols Bolton van 
U.O.V.S. as voorsitter) slegs artikels 
van A.S.B.·vyandige instansie bevat. 
Skynbaar le die fout vir die eensy
digbeid by die Afrikaanse lede wat 
seker nie die elfde hoogagting het vir 
die geskrewe woord as hulle Engelse 
kol]egas nie. 'n Verdere bewys van 
die floue belangstelling wat bestaan 
vir die bekendmaak van jou publika• 
sies, is dat ten spyte van herhaalde 
versoeke aan Onderwyskolleges om hul 
publikasies aan die P.U. te stuur, tans 
net van die P .O.K. 'n studentekoerant 
ontvang word . 

Blykbaar vind die meeste NUSAS· 
publikasies tans hul weg na die snip· 
permandjie in die Studenteraadskan· 
toor voordat studente hul juis onder 
oe kan kry. Dit is seker die aange• 
w"se weg om te volg indien jy die 
stem van jou teenstander uit jou 
midde wil weer - 6f omdat gereken 
word dit is nie die moeite werd om 
ag te gee op wat h y te se het nie, 
6f omdat die studentegemeenskap as 
onmondig beskou word en dus van 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 ~ Foon 167 & 1086 

• 
BROOD. KOEK en 

PASTEITJIES 
Bakkers en Banketbakkers vir 

aile geleenthede· 
TROU~ . VERJAARDAG 

en DOOPKOEKE . 

• 
Kerkstraat 60 ~ Potchefstroom 
Spoorwegstraat ~ ~ Klerksdorp 

.. W a a rom sal jy loop as jy kan 
7 .. ry ..... 

('n Vraag van Frikkie Fiets· 
ryer aan Fanie Voetganger) 

BESPAAR TYD. KRAGTE 
en SKOENE deur 'n FIETS 
aan te skaf. 

C. van de·r MERWE 
FIETSHANDELAAR 

ulke skadelike lektuur geweer moet 
word. 

Ongetwyfeld is dit 'n leemte dat 
NUSAS·sentra op die uiter belang· 
rike terrein van propaganda nie in 
gelyke munt terugbetaal kan word nic 
en dat so min van ons studente die 
geleentheid het om kennis te neem 
van wat NUSAS te se het. 

Hy wat slegs van homself geleer 
het, het 'n dwaas vir 'n leermeester 
gehad. 

* ;j: * 
Ons drink mekaar se gesondheid 

en bederf ons eie. 

* * * 
On thou, daar is nog nooit 'n stan 1· 

beeld opgerig vir 'n kritikus nie. 

.) 
Dameth 1en Heerge 

Die Bolt Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 Tel, 3091 

INGRAM 
SE BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 
en 

K 0 L 0 N I A L E • SPIRITUALIEE 
en 

e WYNSOO:RTE 

~He Gekysdes en V er loofdes! ! ! ! 

Bevorder U Sake ..... 
Kon1 na 

MALAN MEUBILEERDERS 
Kerkstraat 112 T elefoon 2157 
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DIE EINDE IS IN SIG 

Vrees, verwarring en waan 

Toe die trein Dinsdagmiddag die beroemde Cachet-stasie 
binnestoom en met 'n geknars van remme tot stilstand gekom 
het was daar seker in die gedagte van elke student op daard ie 
trein 'n ander patroon. Wat het elkeen gedink, en met watter 
verwagtings het hy of sy die , tassies" opgeraap en begin aan
stryk in die rigting van die koshuise? Wie sal weet? 

Mt ktcn tipeer die op~krifte van 
hierdie stukkie baie van die gedagtes 
Die einde is in sig . . . voorwaar 
dit is die laa te kwartaal en daar meet 
r~ken kap gegee word van wat hier· 
die jaar gcdoen is of nie gedocn is 

ja hulle gaan nie net slaag nie, maar 
daar wag nog 'n paar onderskeidings 
ook. Gelukkig is daar nie baie van 
hicrdie persone nie, want hulle le• 
wensuitkyk is pynlik vir die wat nie 
gewerk het nie. 

,Kom tassies, Baas is haastig!" 

nic. En dan kom dte onderskrif: vrees, 
verwarringe en waan. Sommige leef 
in onomwonde vrees. Dit is amper 
dieselfde vrecs as waarmee die eer• 
stejaars teen die middel van Febru· 
arie hicr aangeland het: sal ek weer 
die onlig na dese sien? 

Ander leef weer in verwarringc: 
sal ek die paal haal? Miskicn . . . 
miskien .. . Ek hct tog hierdie jaar 
probeer werk. Mi~kien sal die proffie 
tog genadig wees. Gelukkig 'i daar me 
meer 'n predikate trcin nie. As ek 
deurkom vier ek dit met 'n hele week 
van fliek en sleep. 

Maar daar is ook ander wat met 
vee! meer self vcrtrou die tasse op· 
raap en begin aanstryk na die boeke 
toe Dit is hulle wat in die waan leef. 

OUJa, miskicn is dtt 'n waan dat 
dtc bekom mcrn"~c oor the nadercnde 
donderwolke hulle me raak nie. Hulle 
het tog deur die jaar gew~rk en nou· 

So stryk bulle alma! saam aan ko , 
huisc toe. Sommige verberg bulle 
ware gevoele ns agter 'n masker van 
skcrt · en brawado, maar diep in die 
hart van elkeen is dit danker en on· 
hetlspellend; selfs in die harte van 
hullc wat in die waan leef. 

En as die keel aandwindjie Dins· 
dagaand begin waai en die slepers 
rustig dte strate begin vul, dan is 
die ge ig patrone van die middag op 
dtc tasie nie meer so duidelik nie. 
Dan is daar kalmte en rus wat aileen 
die gesel kap van die hart kan mee• 
bring. 

Graag sou ek die storie verder wou 
skryf, maar dit is lente en miskien 
sou dit in baie gevalle tragies eindig. 
En 'n tragedie en die lente weer
sprcek mekaar. Dus sal ons maar vol
staan met die keel aandwindjie en die 
rusttgheid op die gesigte, in die waas 
van die liefde. 

ONDER DIE LENTEBLOEISELS 
Was dit die naderende volmaan of was dit maar net die 

lente in die lug en die bloeisels van die borne? 
H artlik geluk Lenie de Beer en ' n man kwalik neem? Ilna Schoeman 

H ennie van der Walt, op die eerste en Gert Snyman loop nou hand aan 
trap van die leer. hand. 

Maar ook onder die eerstejaars is Verlief, verloof, maar nog nie .. 
'n wit bloeisel gepluk - en wie sal Piet Botha en Amelia Jonker glimlag 

breed , soos aileen verloofdes kan 
:(}"':C!::,.:(}"':C!::,.:(}"':C!::,.:(}"':C!::,.:(}"':C!::,.:(}"':C!::,.: glimlag. 

Voorjaar 
Geil klim jy uit die aarde op 
waar plasma van die lewe klop, 

waar uit die vrug en saad van God 
die !ewe kruip en sprietgroen bot . 

Jy plant die glasklaar, wit kristal 
van !ewe in die groat heelal 

In tintelstroom van sap en loot 
dra jy die !ewe pol end voort. 

J y hang oor vlei en waterplas 
die geur van soet, gekneusde gras. 

Jy barrel in die sangliriek 
van nanagreen en somerkriek 

Uit silwer nag bring jy die droom 
van narsing en scetdoringboom, 

Waar in loom ure, vak op vak, 
wit blomme vlok aan elke tak. 

Geil klim jy uit die aarde op 
waar plasma van die !ewe klop, 

Waar uit die vrug en saad van God 
die !ewe kruip en sprietgroen bot. 

- Koos Kruger . 

Ai die lente! 
*' * 

Mens hoor nooit dat 'n man met 
'n vrou trou om haar te hervorm me. 

PUKKE ..... . 

VIR JULLE BLBRKASTE 
EN ANDER ELEKTRIESE 

BENODIGDHEDE 

W. J. SPAVINS en 
SEUN 

Kerkstraat 101 - Tel. 185 

Excelsior Meubels 
Kerkstraat 184 Potchefstroom T elefoon 7 43 
,,Ons nooi Pukke, Oud-Pukke en Vriende om ons V ertoon

lokale te kom besigtig !" 
Ons roem daarop dat ons diem, ongeewenaard is in die 

Meubelbedryf. 

Ons reel Afbetalings wat by nuwe beginners se inkomste 
pas. 

KOM KYK BY 

FOON 364 

J. HEIDEMA 
POTCHEFSTROOM 

0 FIETSE, 
0 BROMFIETSE, 
0 MOTORFIETSE, 

KERKSTR. 48, 

0 TIKMASJIENE, ENS. 
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SANGUITVOERING DEUR 
BEROEMDE 

MIMI COERTSE 
MENSE het van heinde en verre gekom om die s;;nguitvoering 

van die beroemde vier-en-twintigjarige Suid-Afrikaanse 
sopraan, te hoor. Die sanguitvoering was ook inderdaad een 
van die hoogtepunte van die P .U.-musiekvereniging se jaarpro
gram. 

Mimi Coertse het haar pro
gram Jig maar afwisselend op
gestel. Hierdie programkeuse 
het vereis dat die sangeres en 
die gehoor gedurig moes oor
skakel van een ::.(emming na 
'n ander. Oit het meegebring 
dat die sangeres en die gehoor 
mekaar nooit werklik kon vind 
nie, en dit het 'n mens soms 
rusteloos gestem. 

Vir daardie Hol 
gevoel op die maa o· 

bak on die heerlik-
ste Vleispasteitjies 

TURI(STRA 
BAKI(ERY 

(Edms.) Bpk. 

KERKSTRAA T 61 

Vanuit die staanspoor het Mimi 
Coert~c die gehoor bekoor met haa~ 
wondersoete stem. T reffend is d ie be
W:l:::ere rypheid van toon en klank
wncer die geringste inspanning het 
die sagste tone tot in die uiteindes 
van die snal getri l. D :t was 'n genot 
om te [ien n:et welke mate van ont
sp:!nn!ng Mimi Coertse die suiwere, 
ryJ:e tone voo1·tgebring het, vera! wat 
die hoe to:1e betref. D it is gewis en 
seker dat Mimi Coertse nog werelde 
~a! ontroEr met h aar vol kristalhelder 
stem. 

Die ~angeres se uitspraak was egter 
nie altyd onberispelik gewees nie, en 
sy het vera! in die Duits gesondig. 
So, bv. in ,Gretchen am Spinrade," 
het sy die eindvokale, vera! die 
s-klanke, soms 'n taamlike harde stem· 
vokaal gemaak en sodcende die lieJ 
,·an sy dramatiese ge halte beroof. Oor 
die algcmcen het Mimi Coertse die 
Schubert-liedere aantreklik verto lk, al
hocwcl nie altyd heeltemal saam met 
d1e karakter van die liedere nie. 

In haar vertolkings het Mimi 
Coertse haarself nie soseer onder
skci as Liederesangeres nie, maar 
vee! eerder as Operasangeres. In al 
die vertolkings was daar 'n ken· 
mcrkende varsheid en fri sheid. Haar 
vcrtc lkin gs was soos fyn kantsak
doekies wat kunstig en soepel met 
die delikaaste en fynste kunssy 
deurweef is. AI die vertolkings van 
ligte luimigheid was gekenmerk deur 
lcntcvreugde in die vertolkings en 
ryke herfskleure in die tone. 

(Vervolg in volgende kolom) 

HIEROOR EN DAA RO OR 
Ek lees erens in hierdie uitgawe 

dat daar nog nooit 'n standbeeld op· 
gerig i vir 'n kritikus nie. Ek dink 
egter tog dat hierdie een dit verdien 
het ... 

Heywood Broun was baie lief vir die 
teater en die groot meerderheid van 
sy kommentare was altyd geskryf in 
'n sagte en 'n bemoedigende toon. Een 
aand het 'n akteur met die naam van 
Geoffrey Steyne met 'n vertoning voor 
die dag gekom wat die kritikus heelte· 
mal dwars in die krop gesteek het. 
Broun se toe - heel beleefd - dat 
Steyne die hopcloosste akteur op die 
Amerikaanse toneelverhoog is. 

Die heer Steyne voel homself toe 
be:ed igJ en dagvaar toe vir Broun . 

(Vervolg van vorige kolom) 
In haar vertolking van die groep 

Afrikaanse liedjies het Mimi Coertse 
die gehoor heeltemal geboei. Op L'Th 
van hierdie liedjies het die sangeres 
haar eie Mimi Coert e stempel afge· 
druk. In ,Kokkewiet" van Lemmer 
het sy 'n baie goeie 111imieke spel 
gelewer van die bekende Suid -Afri• 
kaanse voeltji~. Die vier liedjies van 
S. le Roux Marai is met trillende 
eenvoud gesing: met speelse genot 
het die ,Vlindertjie" rondgefladder en 
het Klaradyn kom dans. M imi Coertse 
het hier gnlaag om 'n mens mee te 
sleur na 'n sprokiesagtige wereld van 
Afrikaan e liedjie . 

Die program i bekroon met twee 
Mozart arias. Die vertolking van die 
,.Aria van die Koningin van die 
Nag" wa uitmuntend vera! wat be· 
tre f die ongelooflike instrumentale 
kwaliteit van die sangeres se stem. 
Dit i dan interessant om te let op 
die feit dat M imi Coertse hierdie aria 
a! sewe ntig keer voor gehore gesing 
hct. Die twee toegifte wat die sange
re gegee het was ook baie goed van 
pas en goed vertolk. 

Die begeleier, Jo e Rodrigue -Lope: 
het homself goed gekwyt van sy taak, 
vera! in sy begeleiding van die Af ri
kaanse liedjies - hier was daar 'n 
roerende harmonic tus en die sange• 
res en begeleier. 

Dit is dan gewis en seker dat 
Mimi Coertse se san guitvoering vir 
menigeen nog lank in d'e geheue 
sal bly en dat h ierdie jong, aan
treklike sangeres nog groat opgang 
tn die san gwereld sal maak, vera! 
in d ie operawereld. 

Vanselfsprekend was dit 'n baie kri
tieke posisie, aangesien die hele prin· 
siepe van toneel-kriti isme op die spel 
wa . Die hof het egter die saak ,uit· 
gegooi" en met groot opgewonden
heid het die lesende publiek gewag 
om te sien wat Broun aangaande die 
heer Steyne sou se na !g. se vol
gende optrede in New York. 

Die groot aand het toe dan ook 
aangebreek, en die volgende dag het 
die mense gretig geblaai na Braune 
se rubriek: hy het niks gemeld van 
Geoffrey Steyne nie, behalwe vir 'n 
enkele sinnetjie in die laaste paragraaf. 
Dit het gelee : ,Die vertolking van 
Mnr. Steyne was onder sy gewone 
sta ndaard." 

* ::: 
Dit was sluitin gstyd in Mike e 

kroeg, en dieselfde ou vier dronkies 
het in tipie e sluitingstyd·posisies oor 
die toonbank gele. Mike het sy moue 
opgerol en die vie r kroegvlice taam
lik onsag bymekaar gemaak. Hiern a 
het hy hulle buite in 'n huurmotor 
gaan rang kik. 

Toe het hy 'n pondnoot aan die 
huurmotor-bcstuurder oorhandig, en 
begin vertel: "Gooi die een op die 
linkerkant af by 270 Parklaan, die een 
langs hom by 20 Oosstraat, die derde 
een by 1134 2 7 te Ia an en die laaste 
een gaan die hele end pad op na een 
van die Univer itcitskoshuise." 

Die huurmotor het weggetrek, maar 
was binne tien minute weer terug. 

,Haai, Mike,'' die bestuurder he~ 

met 'n gelate uitdrukking cp die 
drumpel van die kroegdeur gestaan
,sal jy asseblief weer hierdie klomp 
kerel s vir my kom rangskik"! Ek het 
oor 'n knik gery in Madison-laan!" 

- JAN RAP 

NOORDBRUG 
KONT ANTWINKEL 

(Eienaar: A. G. Botha) 
Langs Noordbrug-Poskantoor. 

• 
Vir 

KRU IDENIERSWARE, 
SKRYFBEHOEFTES, 

LEKKERS, SIGARETTE 
en TOILETW ARE 

CENTRAL NEWS AGENCY L TO. 

II 
Ons voorsien in a ile UNIVERSITEITSBOEKE. SKRYF-
BEHOEFTES, PLAASLIKE en O ORSESE T YDSKRIF

TE en KOERANTE. 
Kerkstraat 139 T elefoon 11':1: 

POTCHEFSTROOM 



Donderdag, 9 Oktober 1958 ,DIE WAPAD" BLADSY SEWE 

UNIVERSITEIT KLOP NORMAAL 
Dit wil voorkom aso£ die P ote die jaar maar nie hulle voete 

teen die Pukkies kan v,ind wat tennis en voetbal betref nie. 
Saterdag die 13de September het die groot [l lagting plaasgevind 
op ons bane en die Pukke het gewen met 112 spelle teen 48, wat 
in tennis 'n kafferpak genoem word. Daarmee het die Pukke 
dan ook gesorg dat hulle vir die derde agtereenvolgende jaar 
die Smithskild behou waarvoor jaarliks tussen die Universiteit 
en Normaal meegeding word. Die Pukke het gespeel aso£ hulle 
geen fout kan maak nie, en dit was maar 'n taamlike moedelose 
klomp teenstanders aan die einde, hoewel ge:t~ moet word dat 
ons vriende die Normaliete die pak baie goed gedra het. 

Die mam het ook in hulle afde- d•c ondervinding wat ons dames op 
ling skoonskip gemaak, wat tellmg; die S.A. Univer itcite Toernooi opgc-
soo · 10-1 en 9-2 duidelik wys . Ook doen het van omkatbarc waardc wa~ . 

die dames het in hulle afdeling ,·an die \"era! Elma Faure en S. H eyns her 
spel skoonskip gemaak en dit blyk dat haie bcstcndig vertoon. In die gcmcng

Vir : 
e GEKAPTE HOUT, 
• BESTE KOLE, 
• SKOON ANTRASIET 
e en SMIDSKOLE, 

Kom na ... 

Stander & Linder 
(Edms.) Bpk. 

• 
Leweraars vir die U nie·tenderraa.I. 
Tel. 367 en 386---Wolmaransstr. 77 

de <..lubbels wa d it ook maar weer <o 
E. de Jager en C. Kruger het hu"lc 
gem eng ondcrskcidclik 10-1 en 9- ~ 
gewen. Ook Koos Gerber en Surette 
Heyn, het makilke oorwinnings be
haal. 

* * * 
Ek . ou 'n beter men< !(ewccs hct 

as ek net nie so onLett.:nd dom W:l<; 

me. 

* * * 
D ie plig bring altyd sy eic loon 

mec .-Cicero. 

G 1-1 J uweliers 
Kerkstraat 129 

* 
DESKUNDIGE HER TEL WERK 
HORLOSIEMAKER en JUWELIER 

Die mooiste 

GESKENK 
VIR U VRIENDE 

'n PORTRET 

VAN : 

BEYERS 

CLAASSEN 

I 

Drink die heste! 
• PEP~A~GUAVA 
e PEP~A~DILLA 

• TING-A~LING 

• TOPHAT 
S&S 

Drink 
e SUPER ORANGE 
• FRESH ORANGE 

1144 - - - ~ Po3hus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

Dames~ 
Kom koop a] u benodigdhede hier op die BULT teen b::~ : e 

Redelike Pryse! 
0 OOK ALLE TOILETWARE. 

Kom besigtig ons nuwe 
0 WINTERVOORRAAD. 

CACHET M·ODES fEDMS.) BPK. 
Tomstraat 92 - ~ POTCHEFSTROOM - - Telefoon 138) 

A. T. LUKE EN KIE - - - - - Aptekers 
Vir al u MEDIESE BENODIGDHEDE e:1 

SKOONHEIDSPREPARATE. 

Agente vir : INNOXA en MARLENE Skoonheidsmiddels 

GRAMMOFOONPLATE en 

MUSIEKINSTRUMENTE. 

KERKSTRAA T 135 - - - - - - POTCHEFSTROOM 

San aDt 
DIE W AARBORG VIR UITKOMS 
VIR U EN U GESIN! 

V erteenwoordig deur -
W yksbestuurder: W. J. S. COETSEE. Tel. lOS 

Huisadres : Hoffmans~raat 84, 
Kantoor: H j v. Kerk- en Lom"!Jardstraat. 

I-

l
l POTCHEFSTROOM DRANKWINKEL 

I 

GROOT~ EN KLEINHANDELAARS IN DRANK. 
(Direkteur/ Director: D . N. Smith) 

WHOLESALE AND RET AIL SPIRIT MERCHANTS 

POTCHEFSTROOM BOTTLE STORE 
Poonj Phone 214 - - - - Posbusj P.O. Box 6 

KERKSTRAAT 185 

fl 



BLADSY AGT ,DIE WAPAD " Donderdag, 9 O ktober 1958 

KRIEKET TEEN PROEFPLAAS 

PUKKE VERLOOR NET-NET 
Onder ,ideale weersomstandighede v ir krieket en op 'n 

kolfblad wat enigiets kan aanvang, het die eerste krieketwed~ 

stryd van die seisoen begin. 

Proefplaas het die loot gewen en 
besluit om te boul. In die eerste boul
beurt reeds, slaan hulle 'n gevoelige 
slag onder die Pukke, toe hul bouler 
Goosen 'n paaltjie laat kantel bet. 

Lopies het stadig gekom en 'n mens 
kon sien dat die kolwers nie heelte· 
mal op hulle gemak was nie, Metter• 
tyd het dit beter gegaan. Andries 
van der Walt bet hom deeglik inge• 
grawe om vir 'n geruime tyd daar te 
bly. 

Ben Potgieter kon aanvanklik nie 
die versoeking weerstaan om 'n paar 
wilde swaaihoue uit te voer nie. H y 
ruk later goed reg en slaan niks 
minder as vier grenshoue nie, waarvan 
twee amper seshoue was. H y het die 
meeste lopies van die dag behaal 
naamlik 27 wat redelik is vir die eer• 
ste wedstryd van die seisoen . 

Verder het Cuyler nie sleg gekolf 
nie en sy agt lopies nie-uit·nie bet 
baie vir die Puk beteken. 

Die Puk was uit vir 'n totaal van 
65. 

Ben Potgieter en Gert Snyman het 
aan die spits gestaan van die Pukke 
se boulaanval en bet soos twee ou 
veterane geboul. 

Die Proefplaaskolwers kon niks uit• 
rig teen die blitsige boulwerk van 
Ben nie. Op een stdium was sy boul
ontleding vier boulbeurte, twee paal
tj ies vir slegs een lopie. 

Stadig het die manne van Proef
plaa egter reggeruk en die agterstand 
begin inhaal. 

Die wedstryd bet nou baie spannend 
geword. Toe Proefplaas nog slegs vyf 
lopies moes behaal, was daar nog 
drie kolwers om te kom kolf. T wee 
paaltjies bet egter vinnig gespat vir 
twee lopies en die laaste kolwer het 
kom stelling inneem. 

Die spanning kon duidelik gevoel 
word, want die uitslag van die wed
stryd sou van die laaste paar lopies 
en bal le geboul afhang. 

Toe Andries van der Walt boul 
en die hal die paaltjies net nie 
raak nie, het alma] asem opgehou. 

Die kolwers van ·Proefplaas was 
egter vasbeslote om die wedstryd te 
wen en hulle het 71 lopies aangetc
ken voor hulle laaste paaltjie gespat 
he~ . Hulle wen dus 'n baie spannende 
wedstryd met vyf lopies. 

- H asie H owell. 

* * * 
Persoonlikheid is die benaming wat 

on gee aan ons ete versameling 
snaakse maniertjies. 

* * * 
Sonder ons maskers sal ons vriende 

ons nie herken nie. 

As jy alles verloor het, het jy nog 
die toekoms oor. 

* * * 
Dit is beter om eers hemin te word 

en dan verstoot te word as om gladnie 
bemin te word nie.. 

* * * 
Aan die hand wat rose gee, kleef 

daar altyd 'n rosegeur. 

MOENIE • • • • • • 

Met 'n koue pampoen om die bos gelei word . 
rue. 

KOM NA 

CORNER FRUIT STORE 
DIE VRUGTEWINKEL 

OP DIE HOEK 

Tweede Tennisspan Klop Garnisoen 
Nadat die 2de span aanvanklik baie 

swak afgesit het en die onderspit moes 
delf teen Park "A" sowel as teen 
Ko-op. te Klerksdorp bet bulle · regge• 
ruk en vir 'n verrassing gesorg deur 
Garnisoen, een van die sterk spanne 
in die tweede liga met 'n betreklike 
groot oorwinning te klop, onder die 
Ieiding van Piet Riekert. Die eind
telling was Universiteit 107 en Garni· 
soen 71. Hier het vera! L. Schoombee 
en Elize du T oit onder die dames 
en P. Riekert en Niek Taljaard onder 
die mans die oog gevang met goeie 
spel. 

Vir die tweede span le daar nog 
omtrent 4 wedstryde voor en hulle 

Geniet die 

kan maar dopgehou word. Die tweede 
pan is vanjaar besonder jonk en 

nuut met mense soos Hennie v. d. 
Merwe, Rita v. d. Wateren en Elmien 
Otto maar ons bet baie goeie hoop 
vir die jong klomp en daar word vee! 
van hulle verwag in die komende 
jaar. 

Langs hierdie weg wens die nuwe 
bestuur net alma] baie sterkte toe t~ 

wens met die ek amens en in besonder 
vir die tenni spelers en ander lede van 
ons klub. Laat ons maar altyd reg 
wees en die vraestelle met goedge
mikte dryfhoue agteruit dryf en dan 
daardie doodsteek !ewer, alle sterkte!! 

Meesterstuk 
••• in die Meester Grootte 

~ 

ME ESTERS 
FI LTER DE LUXE 

DP.A R I ~ l O LI E F;EDES VIR DIE MEES TE R G ROOfTE 

II.NFA • 




