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• ONS SE TOTSIENS - - - Maar nze Vaarwel. 
REDAKSIE EN ADMINISTRASIE LE DIE TUIG NEER 

D AAR is 'n tyd vir kom en daar is 'n tyd vir gaan. Hierdie redaksie 
en adrninistra ie het o-ekom op Vrydag 7 Maart 1958 toe die eerste 

van die dertien uito-awes van hierdie jaar verskyn het. Maar hierdie 
datun1 is nie die geboortedag nie, nee, die geboortedag dateer reeds 
teen die einde van 1 9 57. Die koms was aangenaan1 en die ideal e vir 
die jaar van werksaamhede wat voorle was baie. En nou het die tyd 
vir gaan gekon1, en dit is ook aano-enaam. 

By diie skrywe van hierdie laM~e berig vir Die Wapa::l 
gaan die gedagtes onwillekeurig. terug na vele berigte en verslae 
wat in die loop van die jaar geskryf is. Helder en duidelik ver~ 
skyn elke uitgawe voor die geestesoog, en die talle probleme 
wat elke uitgawe meegebring het kan ons nou in hierdie na~ 
be~agting met 'n glimlag oor'dink. 

Geagte le ers, ons se tot iens, maar 
eintlik moe ons vaarwel ge e h t, 
want volgende jaar al on ook maar 

net yweri!(e lesc rs wee van die bla<.l, 
en dan vera! omdat ons uit ervaring 
wect wat dit vra om die netjiese finale 

pro<.luk aan ons lesers voor te le. 
J uis daarom se OilS nie vaarweJ nie , 
want ons sal altyd geesverwante van 
enige redaksie wees. 

Die uittrede i aangenaam omdat 
ons glo dat on ideale gedeeltelik ver· 
we. enlik is. Daar i hierdie jaar baie 
nuwi ghede in die Wapad ingesmokkel: 
on dink maar aan spesiale uitgawes 
wat aan lntervarsitie en Lentedag ge· 

Agter: J. H. v. Zyl (pgm.), J. H . S. v. d. Walt (fotograaf), De Wet Kruger (sportred.), D. C. Coetzce 
(inter•universitere aan~:eleenthede), E. Howalc ( adv. best.), J. A. V . v. d. Scbyff (nuusred.). 

Voor: J. J. du Toit (onder·hoofred.), mej. E. Rautenbach (kunsred.), A. Myburg (hoofred.), mej. S. S. 
Roets ( va riared .), A. G. C. Yssel (tegnieEe adviseur). 

wy is. Ook die inkleding van die 
blad verskil baie van die van die 
verlede . Maar dit is nie nodig om 
alles op te noem nie want u bet dit 
alles reeds waargeneem. Ons hoop 
maar alleen dat ons u tevrede kon 
stel want daarvoor het ons gewerk. 
U tevredenheid is ons boogste belo· 
ning. 

'n Studentepublikasie het met baie 
probleme te doen. Daar kan nie na 
die algemene joernalistiek gegaan 
word vir Ieiding nie, want bier het 
ons met 'n besondere soort joernalis· 
tiek te doen. Die berigte word me 
deur men e geskryf en gelees nie 
maar deur studente . . . u sal be· 
gryp . 

Soos 'n magtige dreuning klink die 
roep temme om meer tudenteskerts 
in ons blaaie. Maar het u al gaan it 
en "whit" probeer neerskryf? Sodra 
dit op papier moet kom is dit altyd 
gedwonge! 

Ons lek nie wonde nie , geagte 
lesers, want as u hierdie uitgawe lees, 
is die wonde lanka! reeds genee . Ons 
jaag ook nie spoke op vir die nuwe 
redaksie nie, die spoke sal hulle jaag 

dag en nag! 
U skryf reeds eksamen en or.~ 

skryf nog steeds Wapad, maar u taak 
i belangriker, en daarom se ons sterk· 
te, en baie dankie vir u samewerking. 
En aan die nuwe redaksie se ons: 
Skuif die standaard op, daar is baic 
plek vir verbetering. 

Nuwe 
Plantkunde-Lab. 
Die sierlike nuwe Plantkundelabo• 

ratorium nader vinnig voltooin!(. Van 
buite beskou, sou mens se dat dit 
reeds gereed is. Binne egter moet die 
nodige afronding en instrumente nog 
aangebring word. 

Die hoeksteenleggin!( en ampte· 
like oopsluiting van hierdic gebou 
vind op 20 November plaas Die 
gedenksteen sal gele word deur die 
voormalige voorsitter van die Raad, 
ds. H. J. R. du Pie sis. Die ampte· 
like oopsluiting sal waargeneem won.l 
deur sy edele, mnr. M. C. de Wet 
Nel, mini ter van onderwys, kuns en 
wetenskap. 
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DIE LEIERS VAN MORE 
Die student van vandag is (lie leier van more. 

H oeveel keer het ons nie a! hierdie uitspraak gehoor nie? 
En het ons a! een keer gedink wat dit alles inhou? V ir baie van 
ons studente is daardie .. more" voor die deur . Ja, ons praat met 
u geagte studente wat v ir die laaste keer die penne opneem om 
eksamen te skryf en vir wie die jaar 1959 nie meer studie be~ 
teken nie. 

U het die voorreg gehad om aan 'n christelike universiteit 
te studeer. Toe u etlike jare gelede hierheen gekom het was dit 
nie maar sommer omdat hierdie universiteit net so goed soos 
enige a11der is nie . Nee, u het hierheen gekom omdat u geglo 
het dat die wetenskap in die lig van Gods W oord bestudeer 
moet word. En wat het u gevind? En wat gaan u as die Ieier 
van more in die buitewereld verkondig ? Daar rus voorwaar 
'n moeilike taak op u skouers! 

Baie eeue gelede het Augustinus, die kerkvader, reeds gese : 
credo ut intellegam .•. ek glo sodat ek kan verstaan. En van~ 
dag glo ons op die christelike un iversiteit dat geloof noodsaaklik 
is voordat ons tot enige wetenskapsbeoefening kan kom. H et 
dit enige verdere verklaring nodig ? "In U lig, sien ons die lig." 
Ons moet dus glo in die Orie~enige God wat H om in Sy W oord 
en in die natuur aan ons geopenbaar het. Geagte Ieser, as ons 
hierdie geloof as basis, voorwetenskaplike uitgangspunt gaan 
neem, staan ons nie bevooroordeeld voordat ons met die weten~ 
skaplike ondersoek begin nie: wys my die man wat nie glo nie! 
Daar kan geen atei:s wees nie. AI moet hy dan net aan homself 
glo, bly die geloof tog 'n noodsaaklike voorvereis te. W aarom sal 
ons dan nie aan die God glo wat vir ons die aanleg en ta len te 
gee, en by wie geen teespraak is nie? 

Geagte studente wat ons v erlaat, geag te leiers van more, 
u weet wat christelike onderwys is, u weet dat die enigste red~ 
ding van ons land teen die duisternis wat van die ooste a f toe~ 
sak, daarin gelee is dat ons sal terugveg met die Lig van die 
evangelie . Wat gaan u houding more wees? G aan u die kern 
v an u stu die, die christelike stem pel, vir uself hou? Dan is a lles 
tevergeefs, want dan hang u kennis in die lug , en dan is u 
leierskap doelloos. 

As u van plan is om u beginsels uit te lee£ en altyd op die 
platvorm van die credo te staan as u lei en as u leer , wees dan 
maar gewaarsku: hier het u in 'n beskermde omgewing gestu~ 
deer. U gaan teekanting kry en u gaan neerlae ly , maar op die 
neerlaag moet die oorwinning volg w ant die waarheid sal altyd 

seevier. 
U gaan die leiers wees, in 'n klein of 'n groot kring; bou 

op die enige fond ament sodat u u volk d ien en u God verheer~ 
lik. Laat u arbeid 'n simbool wees van di t wat hierd ie universiteit 

aan u geleer het. 
ANDRIES MYBURG. 
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MOTORFIETSE, 
TIKMASJIENE, ENS. 
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V akansie - met of sonder God? 
Psalm 139:7: ,Waar sou ek heengaan van U Gees, en waar~ 

heen vlug van U aangesig ?" 
Vers 9: , Neem ek die vieuels van die dageraad, gaan 
ek by die uiteinde van die see woon." 
Vers 10: ,ook daar sou U hand my lei en U regter~ 

hand my vashou." 
Dawid, die man na Gods h art, be

sing in h ierdie loflied die Persoon van 
God. H y loo£ eers God se alweten
heid (verse 1-6) , dan d ie alomteen 
woordigheid van God ( verse 7-12) 
en daarna die A lmag van G od ( verse 
13-18) . In verse 19-24 smeek h y God 
om Ieiding. 

So bring die pein encle vraag van 
die digter in vers 7 hom tot die 
bcsef van God se alomteenwoordig· 
heid. , eem ek die vleuels van die 
dageraad," begeef ek my du na waar 
die weste ophou, waar gcen men ooit 
nog was nie ; ,ook daar sou U hand 
my lei en U regterhand my vashou." 

Dawid preek ook namen s ons. As 
ek wil wegvlug van God vanwee my 

sondeskuld, waarheen, ja, waarheen 
sou ek gaan? God sluit my in van 
agter en van voor en le Sy hand op 
my. AI oek ek die duisterni op, dan 
nog is vir God die duisterni soos 
die Jig . Die ganse skepping i van 
Sy teenwoordigheid vol, en tog is Hy 
oneindig groter as die heelal. So se 
Paulus ook aan die Athener (Hand. 
17:28): , W ant in Hom !ewe ons, 
bcweeg ons en is ons." 

Geagte Leser, die ek amen het reeds 
begin. Ervaar u die nabybeid van 
God, Sy alomteenwoorcligheid? Ver· 

geet net nie om H om daarvoor te 
dank nie. En traks is die eksamen 
ook verby, 'n heerlike vakansie staan 
voor die deur. U vakansiereC!ing is 
eker reeds agtermekaar. H et u, soos 

in die akademie, daarby gese: as die 
Here wil en ons (ewe, sal on dit en 
dat do en? ... of het u God vergecc, 
het u dalk Sy Ieiding gedurende die 
vakansie nie noclig nie? 

Die Skrif se by monde van Dawid 
dit aan on : God is met al ons wee 
goed bekend; H y weet waar ons ons 
gcdurcnde die vakansie sal bevind, 
want Hy is orals. Moct dus nie dink 
clat Hy u nie sien waar u Sondag· 
oggend op die trand le tcrwyl u in 
die hrk hoort nie. Hoc gaan u Ker • 
fees deurbring, en Oujaarsdagaand? 

Maar tenslotte i die wcte van God 
alomtcenwoordigheid ook ons rykste 
troos. On is nooit aileen nie, nooit 
>o nder God nie . Aileen j esus Christu , 
on Verlo se r, wa soncler God; aan 
die krui het God Hom verlaat sodat 
on nimmermeer cleur Hom verlaat ou 
word nie. Daarom kan u ook gedu· 
rende hierdic tyd van rus van u vei· 
ligheid verscker wee omdat God altyd 
met u is ; ons Bewaker sluimer of slaap 
nooit. 

] apie Venter. 

MOENIE SOEI( NIE! 

'n Oud-P.U.-Kaner 
het dit REEDS gevind 

J.P. VANDERWALTAPTEEK 
EK VOORSIE N ALLES W AT U V AN 'N APTE EK 

VERLANG 
Kerkstraat 118. 

Viral u 
TRAPFIETSE, N.S.U.-BROMFIETSE~ 

BROMPONIES, ONDERDELE, en 
HERSTELWERK, 

besoek - PARK FIETSWINKEL 
(F. F . T ranter ) 

Hj v. Van Riebeeck~ en Lombardstraat. Foon 995 
Asook: KRUIDENIERSWARE EN V ARS PRODUKTE. 

VAN [)1£ REDAI<Slf-

Geagte Leser , 

Von Wiellighstraat 39, 
Potchefstroom. 

20 Oktober 1958. 

Vergun my om fangs hierclie wcg 
u te bcdank dat u hicrdie jaar le cr 
van Die Wapad was. Ons het die 
blad geskryf odat u dit kon lees en 
on i baie bly dat ons kon taatmaak 
op u samewerking. 

Daar het miskien vanjaar uit my pen 
dinge verskyn waarvan u nic gehou 
het nie of wat u as een ydig beskou 
het ; dit het egter aile 'n goeie be· 
doeling gehad! Die doe( heilig in elk 
g val nie die middel nie en a die 
middel oorskadu is deur die goeie be· 
doeling, hied ek hiermee my versko· 
ning aan. 

M aa r vera! wil ek van hierdie ge· 
leenthcicl gebruik maak om my dank 
uit te spreek teenoor die redaksie en 
administrasie wat onvermoeid gewerk 
het om elke uilgawe 'n sukses te 
maak. Die samewerking was hierdie 

jaar wonderlik en aileen d it het dit 
moontlik gemaak dat ons a! die ver• 
pligtinge kon nakom en selfs in die 
eksamen nog 'n uitgawe die !ig kon 
laat sien. 

As men e so saamgewerk het dan 
verstaan hulle mekaar, en daarom is 
dank ook oorbodig. Ons het almal 
saam ged ien, en vir ons Alma Mater 
gee ons alleen die beste. 

As redaksie en administrasie van 
die Wapad vir 1958 buig ons in stille 
eerbied ons hoofde om ons dank toe 
te bring aan die Almagtige God en 
Vader wat on deur hierdie jaar gelei 
het. In nood het ons leg in gebed 
die hoofde gebuig en Hy het uitred· 
ding geskenk. Hy is 'n Almagtige God 
maar Hy i ook die Vader van elkc 
kind van Hom op aarde en voorsien 
elke dag . . . ook in die klein 
dingetjies. 

Aan alma! saam bid ek die seen 
van die Here toe. Mag Hy u lei in die 
ek amen en verder op u lewen pad 
u Beskermer wees. 

Totsiens, 

Andries Myburg. 
Hoofredakteur. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 24:4 ~ Foon 167 & 1086 

• 
BROOD. KO EK en 

PASTEITJIES 
Bakkers en Banketbakkers vir 

aile geleenthede. 
TROU-. V ERJAARDAG 

en DOOPKOEKE. 

• 
Kerkstraat 60 ~ Potchefstroom 
Spoorwegstraat ~ ~ Klerksdorp 

!\.lie Gekysdes en V er loofdes! ! ! ! 

Bevorder U Sake ..... 
Kon1 na 

MALAN MEUBILEERDERS 
Kerkstraat 112 T elefoon 2157 
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UIT DIE STUDENTEPERS Hieroor en Daaroor 
Joodse Studente en NUSAS: 

Mnr. Beyers Roelofse, Matie•waar· 
nemer op die jongste NUSAS·kongres, 
het in Die Matie 'n artikel geskryf 
oar sy indrukke op die Kongres . O .a. 
het mnr. Roelofse verklaar dat 
NUSAS feitlik beheer word deur 
Joodse studente. In die jongste Voor• 
laaier verskyn 'n brief van mnr. 
Bernard Medint2<, Nasionale Voorsit· 
ter van die S.A. Federasie van Joodse 
en Sioniste Studenteverenigings, waar· 
in hy daarop wys dat mnr. Roelofse 
'n ,completely misleading" verklaring 
doen. Hy gaan ·selfs so ver om te 
verklaar dat die 1,000 lede van sy 
Federasie ,have nothing whatsoever 
to do with NUSAS." Aan die einde 
van sy brief verklaar mm. Medint2<: 
"Only if he (Mr. Roelofse) has seen 
the totality of the Jewish stu dent life, 
will he appreciate how really out of 
step with the rest of the Jewish 
student community are those students 
who are such ardent protagonists of 
assimilation and integration with 
its loss of identity, heritage and tra• 

clition." 
Die Aard van 'n Universiteitsblad: 

In die ,Swanesang" van die Re· 
dakteur van Die Perdeby maak hy 
die volgende opmerking: ,Die Percle• 
by het vanjaar 'n rustige jaar beleef 

DAVY ROBERSON 
vir 

en 

* BETER 
FOTOGRAFIESE 

DIENSTE 

* KUNSRAAMWERKE 

Tel. 317 " " " " " " Posbus 99 

Uit die mond van die 
Suigeling 

Dameth 1en 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 Tel. 3091 

en miskien oak 'n rustige voorkoms. 
Dit was dan oak geensins die redaksie 
se bedoeling om met sensasie·opskrif· 
te en windberigte die blad se popu· 
lariteit te probeer verhoog nie. Dit 
pas nie n univers1te1t se nuusblaid 
om hierdie metodes aan te wend wat 
ander blaaie met vrug gebruik om 
hul si~kulasie mee op te stoat nie." 
Nog Studentehoofpyne: 

Volgens Varsity bestaan aan U.K. 
naas die naderende eksamens 'n ander 
saak wat groat hoofbrekens besorg 
aan die studentegemeenskap. 'n Petisie 
en memorandum is opgetrek om te 
vra dat ondersoek ingestel word na 
verskillende leemtes in hul studente· 
!ewe. Dit kan soos volg opgesom word: 
Die V.S.R. het verklarings en be· 
leidsverklarings uitgereik wat blykbaar 
nie ooreenkom met die gevoelens van 
die massa nie; in die V.S.R.•verkie· 
sings het slegs 40% studente gestem 
("which means that 60 % of the 
students apparently have not sufficient 
interest in or respect for the S.R.C. 
to cast their vote ... "); die V.S.R. 
het ondervind dat sander die agting 
en steun van die massa, bulle nie 
die studente behoorlik kan beheer nie 
en "as a result, it had to appeal to 
the University Council and Senate for 
extra disciplinary powers . . . " 

KAN NIE SAAMWERK: 
N.a.v. pogings deur NUSAS om n 

rugby-span van S.A. studente na Nu· 
Seeland te stuu r, bestaande uit stu· 
dente van aile rassegroepe, het die 
Hoofbestuur van die A.S.B. die vol· 
gende besluit geneem: ,Die A.S.B. 
het kennis geneem van N.U.S .A.S. se 
besluite om die samewerking van die 
A.S.B.·sentra te versoek vir verskeie 
aangeleenthede, waaronder 'n oorsese 
rugbytoer en ontse sy steun daaraan 
tot tyd en wyl N .U .S.A.S. deur sy 
optrede binne en buite S.A. bewyse 
gelewer het dat die Afrikaner•stu· 
dent hom in dieselfde kamp as die 
N.U.S.A.S.·lede kan waag as gemeen· 
skapl ike prysenswaardige ambassadeurs 
van ons geliefde Vaderland." - Die 
Voorlaaier. 

Van der Vyver na Buiteland: 
\Vaarskynlik sal J ohan van der 

Vyver die A.S.B. verteenwoordig op 
die vergadering van die Eendrachts· 
kommissie wat eersdaags in Belgie ge• 
hou word . 

Die ene oar die kritici het laas nog· 
al byval gevind. Dankie. Hier's nag 
'n paar: 

'n Baie ambisieuse toncelskrywer het 
'n manuskrip voltooi. Dit was 'n prag· 
stuk. Die fynste nuanses in toneel· 
kuns is na vore gebrin g deur 'n 
geniale brein. Dit was die toneelstuk 
van aile eeue. Daar sou nooit weer 
presies so 'n meesterwerk kon ver· 
skyn nie. 

Hy het sy handcwerk na die kriti· 
kus J. M. Barrie gestuur, en han• 
skriftelike toestemming verleen om sy 
opinie daaroor uit te spreek. H y sou 
nie kwaad wees nie. 

Barrie het dit gelees, en gesk ryf: 
, My liewe Meneer, 
Ek het jou toneelstuk deurgcblaai. 
0, my liewe Meneer!" 

* * * 
En dan is daar hierdie bydrae deur 

Olin Downes: 
,Die Blank kwartet het laasnag 

Brahms gespeel. Brahms het verloor." 

* * * 
Ek het nou die dag 'n baic inte· 

ressante beskouing uit die mond van 
proffessor W. Melville Arnott 
Universiteit van Birmingham, Enge· 
land - raakgeloop . 

Werk, selfs harde werk, is goed 
vir 'n mens, terwyl rus baie nadelige 
gevolge kan he. 

Die professor verklaar dat geen een 
van die bekende effckte van werk 
skadelik vir die liggaam kan wees 
nie . Inteendeel, dit is goed vir die 
liggaam. 

Rus, daarenteen kan baie skadelike 
uitwerkinge he. Die bloedsomloop, 
bloedvate, en die niere toon hierdie 
effekte. Spiere verloor bulle krag, 
verbindings verrek, en gcwrigte raak 
uit posisie a.g.v. te vee! rus in die 
bed. Terselfdertyd verminder die eet· 
Ius, en word die spysvertering ook 
nadelig be"invloed. 

Ek voel dat mens alles wat so 'n 
man se met 'n knippie sout moct 
neem. 

* ;;: * 
En hiermee se Die Uwe tot~ icns 

vir die jaar. Dit was lckker om met 
u te gesels, en as die au lcwe mooi 
be :endig voortgaan (en as ons weer 
' n gawe redakteur kry), kry ek mis· 
kien weer volgende jaar ' n woordjic 
in. Sterkte vir wat voorle. Ons hoop 
maar die Proffies het raakgespot! 

-JAN RAP. 

Ai, die Liefde! 
Hulle se as mens gekys is mag jy darem al handjies vas~ 

hou - soen, is eers een van die voordele van die verlowing! 
Ons sal nie nagaan wie hier oortree het nie. As u egter wil 
sien hoe jong gekysdes handjies vashou kyk dan maar na: 

Elize du Toit en Koos van 
Niekerk; 

Marieke de Weert en Paul 
Kruger (jnr.); 

Judy Kleynhans en Pieter du 
Plessis. 

Aan hulle alma! se ons: hart~ 
lik geluk, mag dit mooi en goed 
vorder. 

Donderdag, 23 Oktober 1958 

Dagse Pa en Ma! 
Die volgende Pa's en Ma's het die 

paal gehaal vir die jaar 1959: 

DA WIE DU PLESSIESHUIS: 

1. Frans Lessing, 
2. Arnie van Wyk. 

KOMPLEKS: 

1. Rennie Coetzee (nogal hoofpa)! 
2. Gert H attingh, 
3. Francois Steyn, 
4. Lood van der Merwe. 

DAMESHUISKOMITEE: 

Onderhoofdames: 

1. Lien Fiva:, 
2. Irma Schoeman. 

Lede: 

1. Liesbeth Britz, 
2.. Bets Coetzee, 
3. Bets Kruger, 
4. Adelheid le Roux, 
5. Lucia Raubenheimer, 
6. Corrie Scheepers, 
7. Marthie Steyn, 
8. Wouda Toxopeus, 
9. Lie beth van der Merwe, 

10. Hendrien van der Walt, 
11. Sandrina Veenstra, 
12. Joan van Zyl. 

Ons wil bulle alma] baie hartlik ge· 
lukwens. Ons voorsien egter net een 
groat probleem: die helfte plus twee 
van die dames sal nie kan aanspraak 
maak op die titel ,Ma'' nie, want 
daar is slegs ses ,Pa's!" 

Ons is oortuig dat hulle waardige 
vaders en moeders sal wees - maar 
dan moet hulle nie die roede spaar 
nie ... en die Ma's nie die ligte te 
vroeg , fliek" nie. 

Vir daardie Hoi 
gevoel op die maag 
bak ons die heerlik-

s te Vleispasteitjies 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 
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Aanbieding van 'n Program van 

van Kersfeesmusiek 
Op Sondag. 19 deser, het die Collegium Musicum in same~ 

werking met die Potchefstroomse Volkstea terkoor 'n program 
van Kersfeesmusiek aangebied. Die pu bliek het die uitvoerings 
baie gewaardeer, vera! omda t die jaarlikse vreugdegevoel by 
die koms van Kersfees nou weer gevoed en verkwik is. 

(H ierdie verslag is gebaEecr op die 
4.00 nm.-uitvoering in die N.G.
Kerk). Die program ter aanbieding 
was mocilik en vcelcisend gewees. 
lndien die tyd wat beskikbaar wa vir 
oefening, in aanmerking geneel"l word, 
kom mens tot die gevolgtrekking dat 
hierdie uitvoering verdien_tclik w1s. 

DIE SOLISTE: 
Die soliste het h ulse· f baie gocd van 

hul taak gekwyt. Vera! die so praan, 
Karinie van Ren burg, verdien besun
dere lof. In haar vertolking van die 
sopraan aria in die Bach Kantate was 
dit 'n genot om te lui<ter hoe suiwer 
~n berustend haar stem voortgevloei 
bet. Sarie Lampbrecht se aantreklike 
altftem het effens dik en versluierd 
voorgekom in die .,Drie Kershedere 
vir Alt" en meer klankkkur ou 
,. nslik gewecs bet. Die ander soliste, 
1\r.hur \Vegelin, Luther Backer en 
J. P. Duvenage het hul, elf baie goed 
gcbv 1 t v.1n hul taak en grotendeel· 
bygeura tot die alo-emcne gcslaagdheid 
van die uitvoering. 

DIE KOOR: 
Die koor, o.l.v. P1etcr Jc Vil!Jer>, 

het getuig van goeie afngting en 
harde werk. D1e koor :;ou egter as 
'n groter geharmoni~ccrde ecnhc1J 
voorg, kom hct, as die kleredrag mecr 
cenvormig kon gewees het. In ,Dank 
fage n wir alle Gott" (vir sewestem· 
migc dubbelkoor) het die koor aangc
toon waartoe dit in staat kon wees, 
maar ong lukkig was daar soms 'n 
aarscling gewee tus en die Hemme. 
H inderlike asemhalingseffekte het by
gedra tot 'n heesheid van toon in 
die mannekoor se vertolking van 
,Silent Night". Die vertolking van 
,Mary's Song," deur die dames van 

die Volk teater wa gevoe lvol en sui· 
wer en bet 'n ware Kersfeesa tmosfeer 
geskep. Die jong en yler stcmme van 
die dames van die Collegium Mu ·icum 
was baie goed van pas vir dit rit
micse en opgeruimde vertolking van 
,Can you hear the choir of Angel ?" 
In die vertolking van die twee korale 
het die koor se verdienstes vera! na 
vore gekom en bier was dit 'n gc not 
om te luister. Die koor kan gelukgc
wens word dat hulle ten spyte van 
die drukkende en uitputtende hitte 
hulleself nog so goed van hulle taak 
gekwyt het. 

DIE BEGELEIDING: 

Die orrel en trykinstrulllcnt<" hct 
meestal die begeleiding waargeneem 
Ongelukkig was die samewerking van 
soliste, koor en begeleidin gin<t rumcn 
te nie altyd baie goed nie. In d.c 
solodele was die orrcl sumo bietjie uur
verdowend. Die Bach KJntate het ba;c 
van sy vertolkingswaarde verlo r Jeu r 
ondoeltreffcnde b. geleidin!(. So bv . 
hct die swak samewerking van d1e 
viool en orrel meegebrin g dat chc ba, •s 
of bodem uit die kantate geval hct, 
daar die es ensiele Bach-ritme so s 
ontbreek het. 

Ten slotte vocl mens dan dat hicr· 
Jie uitvoering vcrdienstelik w.1s, mJa~· 

dat die fyner afwerkin!( tot 'n alge · 
mcne harmonisering van solistc, koor 
en begeleidingsinstrumente ontbrcek 
het . Dit was 'n baie mooi gebaar om 
die !(ehoor te vra om saam te sing 
in die slotkoraal uit die Bachkantate. 
Ten spyte van die gebreke van hierdie 
uitvoering, moet men nogtan se dat 
dit 'n prysenswaardige poging was en 
dat die poging hoog op prys gestcl 
is deur die publiek. 

INGRAM 
SE BOTTELSTOOR 

iNGE VOERDE 

en 

K OLONIALE 

D rink die beste! 
c.;) PEP-A-GUAVA 
e PEP~A-DILLA 

e TING-A~LING 

~ TOPHAT 

SPIRITUALIEE 
en 

• WYNSOO.RTE 

Drink 
e SUPER ORANGE 
• FRESH ORANGE 

en 1144: ~ ~ ~ ~ Posbus 134: 

POTCH MINERAL WATERS 

Saul am 
DIE W AARBORG VIR UITKOMS 
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W yksbestuurder: W. J. S. COETSEE. Tel. 106 
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Die mooiste 

GESKENK 
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DAAR GAAN UIT VERGANGE 
SE DAE 

Terwyl ek hier heerlik in die sonnetjie aan my pyp sit en 
trek, gaan my gedagtes terug na net sulke dae. Met die verskil 
egter, dit was 'n bose tyd, eksamentyd. Meteens is ek weer 
terug tussen 'n klompie vreesbevange wesens wat kruppel~ 

kruppel soos 'n klomp brandsiek skape saamdrom voor die ek~ 
samenkamer terwyl die eksaminator met glinsterende oe soos 'n 
bokooi wat weggelam het handewringend teen die deur aanleun. 

Vanuit die donker 5pelon k wat my eer5 die ,.5ak en a5"·optog plaasvind. 
brein moe5 hui5ves kom statig en ,.Sak en as" - so het die anne stu• 
waardig, penorent, een vir een die dente in die greep van eksamen hulle 
skimme van waardige oue vader5 wat lot bekla van die vroegste tye af. 
saam met bulle volk getreur het oor Verskeurd, verflenterd, verfonkfaai, 
die d uister tyd van eksamina. a! skreeuende trek die stoet van die 

Ja, so was dit, bier voordat die kosbuise weg. Martelare vir bulle 
eksamen geopen kon word moe5 daar oortuiging. 

So kom hulle aan, singende, met 
'n weeklaag op die Iippe. Dit gaan 

DIENS! tot in die hoofgebousaal waar die 
skimme van al die ek5amenbelu5tigdes 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

Mooirivier
Apteek 

Kerkstraat 
205. 

Telefoon 
380. 

vergader is saam met die vreesbevange 
menigte wat gerecd maak om op die 
vraestelle toe te sak. 

Ek boor die Ieier van die kow 
tamina ie keel5koonmaak. Weemoedig 
klink 5Y stcmmetjie soos die kreet van 
'n waan5innige aapwyfie, diep uit 5y 
harige binneste. Guitig loer die ek· 
saminatore na die slagoffer5 met 'n 
bloeddors wat 'n mau•mau na 'n 
lammetjie laat lyk . Tot groot vermaak 
van die skare steek die Ieier 5y toe· 
5praak af en met 'n laaste vermaning 
daal by van die verhoog neer. 

Stadig, 5005 'n vark deur 'n doring• 
draad, bietjies·bietjies, maar kort·kort, 
verlaat die jammerlike stoet die saal 
en aileen die vree5bevange skare bly 
agter om die eksaminatore met bulle 
kennis te vcrbaas en te verstom. 

'n Stilte stuif neer en net die ge· 
kras van penne is boorbaar. Die ek· 
samen bet begin. 

Deur S.P.B. 
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(Vervolg van bladsy 8) 

TENNIS 
Hier spog ons met oorwinnings oor 

Pote, Garnisoen, Wo!maransstad , 
Klerksdorp en Park. Vera! is dit 
merkwaardig dat ons mans selde of 
ooit 'n wedstryd verloor, en dat hullc 
een van die sterk spanne in die Wes
Transvaal is. Ook die dames het 
dwarsdeur die jaar goeie tennis ge
speel . Die p!aaslike klubkampioenskap 
was 'n reuse sukses, en aan ons nuwe 
kampioene baie geluk. Ons verloor 
weinig van ons staatmakers en aan die 
wat ons verlaat ons dank vir wat hu!!e 
vir ons sport en vera! tennis beteken 
het. 

ATLETIEK 
Met ons atletiek het dit in 1958 

go.d gegaan in die opsig dat dit 
nuwe lewe gekry het en dat ons vir 
die toekoms groot hoop koester. 
Pukke, vo!gende jaar vind die Dal
rymple hier by ons p!aas, kom !aat 
ons maar die !uibeid laat staan en 
daardie at!etiekbaan vo!gende jaar oor
stroom, 

Die ou lnterfakulteit byeenkoms is 
nie weer vanjaar gehou nie. In die 
plek daarvan het ons die Interkosbuis
byeenkoms gekry en wat dit vir ons 
At:etiek beteken bet is al d uidelik 
sigbaar. Alle sterkte aan ons atlete vir 
vo!gende jaar. 

SWEM 
Ook hier was die uitslae nie van 

die gunstigste gewees nie , maar die 
gees was goed. Ook hierdie klub het 
in 1958 geweldig swaar gekry van
wee die gebrek aan belangstelling, 
want 'n klub kan net wees wat die 
belangstelling is . Die klub bet 'n druk 
seisoen agter die rug met 'n hele 
aantal galas en deelname aan die S.A. 
Universiteite Swemtoernooi te Bloem• 
fontein. Aan die persone wat uit die 
klub uittree en in besonder aan Hennie 
v. d. Merwe ons bartlike dank. 

KORFBAL 
Ook met bierdie klub het dit in 

19 58 goed gegaan en daar is vorde
ring te bespeur. 'n Groot aantal wed
stryde is gespeel, sommige gewen en 
sommige verloor. Geluk aan Ansa 
Bingle wat vir Wes-Transvaal gespeel 
het en ons dank aan a! die dames 
wat bulle vir die sport beywer het. 

KRIEKET 
Ook hicr was dit 'n baie suk es

volle jaar, daar is gewen en daar is 
vcrloor en telkens het die Pukke bulle 
ook bier getoon as sportmanne van 
'n beso ndere ge balte . Pukke, laat daar 
vir die mooi spo rtsoort ook meer be
langstelling by ons wees. 

Ten slotte kan ons as Pukke dit 
nie !aat om weer eens aan al die 
spo rtmanne wat ons gaa n verlaat ons 
opregte dank te betuig nie. As ons 
dink aan mense soos Stoney Steen
kamp, H. v. d. Merwe, Ronel Bruyns, 
Kobu Gerber, Ben Potgieter, Daan 
Ta!jaard, Monica van der Merwe, 
Koos van Wyk, Stephanie du P!ooy 
en a! die wat ons nooit van boor 
nie dan swel die hart van elke Puk, 
want bulle was spo rtman ne van n 
besondere betekenis vir ons Univer
siteit. Ons wil aan hulle die verseke
ring gee dat hulle ' n voorbeeld is 
vir elke Puk wat agt r bly. Aan die 
men e wat agter b!y dan net dit: 
Pukke, as ons in die mense se spore 
volg en die voorbee!d deur hulle 
gestcl nastreef, dan kan dit nie an
ders a om goed te gaan met ons 
sport nie. 

Aan alle persone wat leiding in 
ons spo rt geneem bet in 1958, Puk
land se opregte waardering. Dit was 
die bekwaambeid, deursettingsvermoe, 
kameraadskap en sportmangees van 
die persone wat grootliks verantwoor
delik was vir die sukses van 1958. 

Aan alle spo rtmanne van 1958 net 
een groot hartlike dankle ; !aat hu!le 
prestasies ons aanmoedig in die jaar 
wat kom en laat ons sportmanne wat 
nou 1959 tegemoet kyk, 'n voorbeeld 
stel waarop bulle met reg trots sal 
wees en die publiek van Potcbefstroom 
sal kan se dit is sportmanne van ons 
Universiteit, sportmanne van die P.U. 
vir C.H.O. W ant dit waarvoor· ons 
U niversiteit staan, mag ons nooit ver· 
gee t nie. Laat ons waar ons gesonde 
liggame opbou om 'n ge onde gees te 
buisves ons Vader altyd dank vir sy 
groo t en wye genade en laat ons a ; 
dank daarvoor ons sport beoefen , In 
U Lig". 

Ten slotte 'n woord van sterkte aan 
al ons sportmanne vir die eksamens 
wat voorle. As ons die eksamens te
gemoed gaan soos ons in die sport 
optree is daar geen twyfel dat ook 
ons studies met sukses bekroon sal 
wees me. 

E. ) . DE JAGER. 

Excelsior Meubels 
Kerkstraat 184 Potchefstroom T elefoon 743 
. ,Ons nooi Pukke, Oud~Pukke en V riende om ons Vertoon~ 
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Ons roem daarop dat ons dien~ ongeewenaard is in die 
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SPORT deur die Bril van 1958 
1958 snel nou vinnig ten einde, en daarmee ook ons sport. Die tyd het nou begin aan~ 

breek dat ons voetbalskoene, hokkliestokke, rakette, spykerskoene ens. sal begin here teneinde 
die komende ekasamens die hoof te kan bied.As ons heenkyk oor 1958 en ons dink aan sport 
dan voel ons harte bly, want in meer as een opsig· was 1958 'n baie lekker sportjaar, veral 
as ons dink aan die mooi en pragtige gees wat daar onder ons sportmanne geheers het. Dat 
die uitslae nou miskien ~ie altyd van die beste was nie is waar, maar Jdat ons ons sport geniet 
het is ook waar, en dit tel miskien meer as die uitslae. 

verlaat, ons hartlike dank want 
weet dat sy al haar krag te tot 
uiter te ingespan het. Ook aan 
ander dames wat ons verlaat, 
suk es in die toekoms . 

STOEI 

ons 
die 
die 
aile 

Kan ons manne stoei? - gaan vra 
maar vir U.O.V.S., Tukkie en die 
Pote. As daar 'n klub is wat va staan 
dan is dit die toeiklub. Ook in die 

Die meeste van ons klubs het in 

1958 getoer. Die voetbalklub na 

Noord·Transvaal, die M ans· en 

Dameshokkie na Durban, die Tennis 
na Grahamstad, die Krieketklub na 
Pretoria ens. Daar het ons alma! ons 
grappe gehad en ons dink alma! met 
aangename gevoelens daaraan terug, 
want dit is per slot van sake die 
dinge wat ons sal onthou as ons 
eendag nie meer op ons geliefde Alma 
Mater is nie. Vra maar vir Bok Fourie 
waarom hy so graag ,.Long Passion 
Fruits with water" drink, of vra vir 
Toy en lang H erman Venter waar 
hulle belangstelling in weduwees van
daan kom, en waarom eet die voet• 
balspelers wat op die toer was, nie 
meer graag ,.Apie"·grondboontjies 
nie? Ek dink hier aan Colinie Kruger 
en haar heldhaftige stryd met die 
Burgemeester van Graham ad oor haar 
jas, Surette H eyns en Kobus G erber 
se liefde vir ,.mixed grills'' en ou 
N iek T aljaard wat skielik op Graham• 
stad leer engels praat het. Vra maar 
vir Ben Potgieter en Christie Coetzec 
vanwaar die kielike liefde vir sout· 
happies, raadpleeg Ronel Bruyns of 
Annemarie Meyer as u wil weet wat 
mens op 'n hokkietoer doen. En so 
kan ons voortgaan en talle van die 
in idente aanbaal, dinge wat die toere 
aangenaam gemaak het en bulle die 
moeite werd maak om te ontbou, dit 
is a! die dinge wat ons eendag oor 
gaan gesels as ons mekaar mi kien 
oor 20 jaar of so weer raakloop, en 
laat ons hulle ontbou want dit i 
per slot van sake dee! van student 
wees. 

Laat ons kortliks heenkyk oor sport 
111 1958. 

MANSHOI{KIE 
Die jaar 1958 kan .ekerlik be tern· 

pel word a een van die be te jare 
wat mansbokkie betref. Ons gedag· 
tes gaan weer eens terug na Inter· 
varsity waar ons eerste pan ge.laag 
bet om gelykop te speel met U.O.V.S. 
of laat ons die saak se soos dit is 
met feitlik 'n gekombineerde Bloem· 
fontein. Dit is voorwaar geen geringe 
prestasie nie, want in die verlede het 
ons maar gewoonlik sleg daarvan af· 
gekom. Ook was die mansbokkieklub 
baie naby aan die kroon van die We • 
Transvaalliga en is dwarsdeur die jaar 
skitterende hokkie gespeel. Ook hier 
verlaat 'n hele paar van ons staat· 
maker ons, en ook aan bulle ons 
hartlikste dank en voorspoed op wat 
nou vir hulle volg. 

VOETBAL 
Ai! daardie 20·3 en 30·6 teen Pote. 

Wie sal dit ooit kan vergeet want 
watter Pukkie se hart het nie gebons 
van trots om 'n Pukkie te wees nie; dit 
is stellig twee van die wed tryde wat 
nog baie jare hier op ons geliefde 
ou P uk van gesels sal word. Verder 
moet hier genoem word dat Liehten· 
burg, die kampioene van die Wes• 
Transvaal tevrede moes wees om die 
aftog te blaas teen ons eerste span 
met die telling 17·9 teen hulle. 
l ntervarsity - en met aile eer aan die 
Kovsies is ek nou nog nie seker dat 
die beste span nie dalk verloor het 
nie . Ons babas, die Onder·l9 het 
weer eens bewys dat hulle gelyke nie 
in die W es·T vl. aan te tref is nie, en 
a ons dink aan die toekoms met 
sulke voetbalspelers dan is alles net 
mooi en weet ons buig of bars vol· 
gende jaar gaan die Pukkies die In· 
te rvarsity wen. 

TAFEL TENNIS: 
H ierdie jong te klub van Pukland 

is inderdaad 'n voorbeeld vir al ons 
klubs. D ie Kovsies an maar gerus 'n 
paar Jesse by ons kom neem voor 
volgende intervarsity. Die tafeltennis· 
klub spog met oorwinnings oor 
U.O.V.S., Pote, Procfplaas, Klerks· 
dorp, Ko·operasie, en het ook bcsoek 
aan Wits gebring waar hulle wei ver· 
loor het, maar eers na 'n verbete 
stryd. On wens Rosier de Ville en 
sy Tafeltennisspe lers aile sterkte toe, 
en aan mense oo MonicJ v. d. 
M erwe en Gert Bester en Willie 
Grobler ons hartlike dank vir die 
aandeel wat hullc gehad het in die 
opbou van ons Tafeltenni klub, waar 
hulle ons gaan ver laat, bid ons h ul!c 
die een van die Here toe. 

BOFBAL 
H ier bet ons met ons baba te tlocn 

wat ledetal betref. Dit wil >kyn of 
die sportsoort nie juis vee! aantlag 
van on sportmanne kry nie , du~ 

weer een 'n beroep Pukkc, laat on' 
die Bofbalklub onderstcun. 'n Groot 
probleem i dat die liga op Sundae 
plaasvind en as gevolg daarvan kan 
on nie aan die liga deelneem nie. 
Aan Nic Viljoen en sy manne sterk te, 
mag u sukses he in die komende jarc 
en van die struikelblokke oorbrug. 
Aan Stoney Steenkamp wat on ver· 
laat, baie dankie vir wat hy gedoen 
het, ons weet dat waar on hom ver· 
loor dit 'n groot verlies gaan wees, 
nie net vir die bofbal nie, maar vtr 
al ons sport in die algemeen. 

DAMESHOIUUE 
Intervarsity en ons dame. speel gc· 

lykop met U.O.V.S. Dwarsdcur dtc 
jaar i daar goe ie spel gelewer en 
hoewel die telling nie altyd gunstig 
was nie, die hokkic was altytl mooi en 
koon . Een ding kan ons van ons 

Hokkiespeebtcr sc en dit is dat hullc 
nooit vergcet dat hulle steeds dames 
is nie. A an Ronel Bruyns wat ons 

Sigaret 

toetklub kenmerk 1958 be lis 'n 
bloeijaar en ons hoop dat 1959 dit 
ook al wees. Aan alma! wat die klub 
gaan verlaat ons dank en in besonder 
aan Piet Brand wat te midde van al 
sy werksaamhede die klub so bekwaam 
gelct het. 

(Vervolg op bladsy 7) 

'n Meesterstuk" 
mengsel Rembrandt is 'n 

van ryk belee virginiese 

gewaarborg I 00% tabak; 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

KURK, ONGFKURK OF FILTER 
STANDA.4.RD EN VAN RYN GROOTTES 

, Die sigaret wat u a/toos graag wou rook" 
' 
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