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Agt Nuwe Gesigte op Studenteraad DIE ,,FEDERASIE" HE1 
'N BEGINSEL! 

-~ 

,S.R.-fooie moet verhoog word!" -Pgm. 
IN BAlE OPSIGTE WAS DIE PAS AFGELOPE VERKIESING 

VAN DIE STUDENTERAAD OP DIE P.U. EEN VAN DIE IN
TERESSANTSTES GEWEES. DAAR WAS ETLIKE GEVALLE 
WAAR NIE~'D EERS 'N VOORSPELLING KON OF WOU 
WAAG WAT IN BEPAALDE GEVALLE DIE UITSLAG SOU WEES 
NIE. DAAROM IS 'N SPLINTERNUWE STUDENTERAAD SAAM
GESTEL AGT VAN DIE S.R. IS Nl1WE GESIGTE MET MNR. 
PHLIPPIE SNYMAN AS VOORSITTER. DIE PENNINGMEESTER, 
MNR. J. H. VAN NIEKERK IS HERKIES N A 'N SKITTERENDE 
FINANSI£LE VERSLAG WAT DIE VAN ALLE VORIGE JARE rN 
NOUKEURIGHEID OORTREF, TERWYL MNR. JOHAN BUY'S 
VERKIES IS TOT SEKRETARIS-'N POSISIE WAARVOOR HY 
RYP IS NADAT HY ETLIKE SOORTGELYKES GEVUL HET. 

W AAROM BESKULDIG SOMMIGE DIE S.A.F .S.U 
VAN ,BEGINSELLOOSHEID"? 

By die viering van. die 60-jarige bestaan van Korps V. V. was 
daar drie sprekers. 

Een sentrale g.edagte is deur aldrie beklemtoon: die Calvinis 
mag nie passief wees nie; hy mag nie sy Calvinisties.e beginsel 
troetel met 'n valse gerustheid nie, maar altyd dit aktief uitleef 
en uitdra. 

Die voorstanders van S.A.F.S.U. het die ook beklemtoon! 
Hoe nou? 
Waarom beskuldig sommige die S.A.F.S.U. van ,beginsel

loosheid", terwyl hulle kreet juis is: ons moet ons lig laat skyn 
vir andere. 

Waar le die verskil? 

Behalwe die massavergadering moes reeds aansoek doen vir ver
wat nie 100% bygewoon is nie, hoogde studenteraadsfooie. In 
troon hierdie verkiesing bo aile I hierdie saak kan DIE W AP AD 
andere uit w~t persentasi: ste~- nie anders as om sy steun aan die 
me betref. D1t wou aan d1e begm saak te gee nie. Geld is skaars. 
van die verkiesing voorkom asof I En ons weet dat die afgelope jaar 

Mnr. J. H. Buys (S.R.-Sekretaris). di9 entoesiasme ontbreek, maar 1 spaarsaam gewerk is. DIE 
dit kan aan die feit toegeskryf WAPAD hoop dat hierdie aan
v·ord dat die eerste liggame wat vraag die simpatieke oor van die KAN sELlER v:rkiesings geho~ bet kleiner is. belanghebbendes sal geniet. 

Die verskil le in die beginsel! . wat handel soos 'n beginsellose, 
Die S.A.F.S.U. het beslis 'n be- 1 terwyl dieselfdes met groot bo

ginsel. ~aar dit is nie die Chris- haai ter ver'dediging aanvoer 
telik-Nasionale beginsel nie! dat bulle wel tog 'n uitgesproke 

Ter verduideliking haal ek aan beginsel besit." 

l\.nap Voorsttter. Telefoon. 
DIE W AP AD verneem met goeie Met die wegspringslag was die 

gesag dat die nuwe kanselier met sloe! in 'n onbenydenswaardige 

aan uit die Hoofartikel ,Teorie I Die sentrale gedagte van die 
en Praktyk" in DIE WAPAD sprekers by Korps V.V. was: die 
van 7 Mei 1954: ,.. · · · selfs die Calvinistiese beginsel (in die ge
~eginsellose se be~insel le .da~r- ~ val van die A.S.B.-Christelik-Na
m dat hy geen begmsel bestt rue. sionaaD moet dinamies uitgedra 
Maar dit val . .te ... betwyfel of word. 

die volgende Raadsvergadering I 
gekies sal word. 

Die Raad het voorts besluit op 
sy onlangs gehoue vergadering om I 
Dr. Jan Steyn, L.V. \fir Potchef-\ 
stroom, te nader om as spreker I 
tydens die gradeplegtigheid aan-

1 staande jaar op te tree. Die gra
dedag is bepaal vir Saterdag 26 1 

~aart 1955. I 
Die hoof- en hulp-invigilator ty

dens die aanstaande eindeksam~ns' 
is onderskeidelik Dr. J. P. ~alan 
en Dr. J. S. du Plessis. 

VERTEENWOORDIG P.U. 

Die Rektor, prof. J. Chris. Coetzee, 
en mnr. D. J. Eloff, die uitbrei
dingsamptenaar van die Univer
siteit het op 18 September op 'n 
kort toer na Bmgersdorp en Ven
terstad vertrek waar beide die 
Universiteit sal verteenwoordig op 
T.S.U.-aande. 

Voorts sal prof. Coetzee die P.U. 
vir C.H.O. op die eeufeesviering 
van Rhodes Universiteit verteen
woordig. 

MNR. PH. C. SNYMAN. 
(S.R.-Voors.) 

posisie geplaas. Maar juis in bier-
die kritieke oomblik toe sake han
de wou uitruk het Mnr. Snyman 
getoon dat hy 'n ontplofbare situ 
asie meesterlik kan beheer. Hier
mee het hy die simpatie van die 

. massa net verder gewen. Die be
lange van die studente is in vei
lige hande vir die soveelste keer. 

Die nuwe lede van die Stu
denteraad is Mej Terese van 
der Merwe, Dewey de Wet, 
Phlip Kruger, F. J. Labuschagne 
P. B. de Klerk, Arrie van der 
Walt, Johan Buys en Danie 
Erasmus. Lede wat herkies is, 
is ~lej. Edna Kruger, en Mnre. 
\V. F. Steenkamp, Gert v.d. 
Bergh, Phlippie Snyman, Jack 
Strydom en J. H. (Winties) van 
Niekerk. 
Uit die jaarverslag van die af

tredende voorsitter het dit duide
lik geword dat die aktiwiteite van 
die studentelewe besig is om toe 
te neem. Die finansiele sy van 
hierdie toename !ewer reeds pro

MEJ. EDNA KRUGER (A.B.K.K.) bleme op. Die penningmeester 

laasgenoemde hom onder ons 
Die langgevoelde behoefte en 

die probleme wnt daarmee ge
paard gt>gaan bet bet verdwyn 
met die verkryging van 'n tete

. foon vir die studenteraadskantoor. 

bevind. Tog is dit treffend dat Die sentrale gedogte van die 
mt>ns in die daaglikse omwan- 1 voorstanders van ,.Federasie" 
dt"ling wei diesulkes raakloop daarenteen is : die Calvinistiese 

beginsel (in die geval van die 
A.S.B.-Christelik-Nasionaal> moet 
prysgegee word, om dit te kan uit-Geagte Medestudente, 

Die Studenteraad van 1955 spreek nogmaals sy hartlike dank 
teenoor u alma! uit. Ons is bly dat ons u mag dien en daarmee saam 
is ons innige begeerte om u op waardige wyse te dien. Maar daarvoor 
het ons u onverdeelde steun en liefde nodig. Ek herinner my dat die 
Engelse digter Bourdilin dit ook eens mooi gese het: 

"The mind has a thousand eyes, 
And the heart but one; ; 
Yet the light of the whole life dies 
When love ls done." 

Pukke dit is wat ons van u nodig het, dis wat alma! van u, van 
elkeen van u, nodig het in die jaar wat voorle. Dit is nie 'n liefde 
OMDAT ons dit waardlg is nie, maar 'n liefde ONDANKS die feit dat 
ons dit nie waardig is nie. ~ag ons harte vir mekaar s6 verruim 
word deur Hom op Wie ons hoop ook in die volgende jaar. So wil 
ons u bedank vir u vertroue en u 'n hartlike sterkte toewens vir die 
eksamens wat voorle. 

MNR. J. H . VAN NIEKERK 
(S.R.-Pgm.) 

Die uwe, 

PH. C. SNYMAN <S.R. Voors.> . 

RAADSMEDALJES. 
Die Raadsmedaljes vir 1954 is 

vanjaar toegeken aan Mej. Selma 
\·an Schouwenburg en Mnr. Jan 
Visser. DIE W AP AD wens hierdie 
twee studente hartlik geluk met 
die onderskeiding. 

STUDENTERAAD. 
NUWE 

Voorsitter: Mnr. Ph. C. Snyman 
0/Voors.: Mnr. M. J. Strydom. 
Sekretari : Mnr. J. H. Buys. 
Penningmeester: Mnr. J. H . v. 

Niekerk. 
Lede: Mnre. Dewey de Wet. 

W. F. Steenkamp. 
Gert v.d. Bergh. 
Ph. Kruger. 
Danie Erasmus. 
F. J. Labuschagne. 
P. B. de Klerk. 
Arrie v.d. Walt. 

~ejj.: Edna Kruger. 
Terese v.d. ~erwe. 

dra. 

Wat wil bulle dan uitdra? 

P.G.W. 

MEJ. TEJRESE v.d. MERWE 
(S.S.B.) 

MNR. M. J. STRYDOM 
(S.R.-0/Voors. 



BLADSY TWEE 

€bie Wapad. 

Offisiele Studentekoerant van die P.u. vtr C.H .0. 

REDAKSIE. 
HOOFREDAKTEUR ................ . 
SUB-REDAKTEUR~: Sport. 

Nuus ... . 
Varia ... 

... D. F. Erai;mus. 
Koos Hugo. 
Mej. B. Botha. 

_ .... D. F. Erasmus. 

Kuns .. .. .... 
Mej. Ponie du Plessis. 
G. v.d. Bergh. 

FOTOGRAAF .... .. 
SPOTPRENTTEKENAAR .. .... 
ADMINISTRASIE ..... 

F. Botha. 
J. Smith. 
C. Schlesinger <Voors.) 
A. Hechter. 
A. E. Makkink. 
L. Swart. 
V.d. Dissen. 
H. Swanepoel. 

DIE ANTITESE WO~RD 'N 
IMP ERA TIEF! 

Die afgelope aantal dekades bet dit al duideliker geword dat die 
mensdom mekaar opsoek: ons dagblaaie en nuus~iienste berig soos 
klokslag van alliansies tussen volkere met gemeenskaplike belange 
om mekaar te beskerm ingeval die vyand een van die lede sou aan
val; ons lees van ons eie politieke partye waar een kort kort met 'n 
kompromie-voorstel voor die dag kom om een of ander konstitusionele 
vraagstuk sg. vreedsaam op te los; ons moes so pas weer verneem van 
'n Federasie van Studenterade om kontak te soek met andersdenken
des. Die voorbeelde is talloos. . Samewerking, die kreet van ons 
dekade. En dan samewerking as jy bereid is tot kompromie tot gee 
en neem, afgee en onvoorwaardelik aanneem. Samewerkirig gevra 
met 'n gemeenskaplike doe! of ... met 'n gemeenskaplike vyand; 'n 
brug span waar dit voorheen nie bestaan bet nie en nou akuut geword 
bet. Die gevolg? Ons skrik so groot vir die gevaar dat ons in ons 
alliansies alles raap en skraap wat die geur of kleur bet naastenby 
identiek aan onsself; en dat ons per konsekwensie met meer vyande 
en gevare in ons midde sit as die wat ons bedreig. Per slot van sake 
lyk jou verbond soos 'n lappieskombers. 

Hierom en om nog baie ander redes bet 'n antitese 'n imperatief 
geword. As ons voortgaan met hierdie genoemde sinteses, middewee 
en kompromiee sal u saamstem dat die born van beginseluitwissing 
reeds gelos is; dit moet nog net tref ook. Daarom sien ons uit na die 
dag waarop die antitese ook in die praktyk tot sy reg gaan kom. Die 
dag waarop elke Afrikaner in die arena sal moet tree om sy beginsel 
te bely. Die dag waarop elkeen openlik moet kies vir die waarheid of 
die leuen, 6f vir die Calvinisme 6f vir die bewer!dng van die waar
beid. Die dag wanneer 'n Ieder verplig sal word om homself te ant
masker en wanneer die manteldraers hulleself sal moet ontbloot sodat 
mens kan weet watter jakkalse skaapvelle om gehad bet. Want die 
proses van verwatering en valse verbroedering bet reeds die grense 
van die Christendom binnegesluip en sommige van ons medebroeders 
word lotgevalle. 'n Federasie sonder 'n ideologiese grondslag (oor 
hierdie misgewas sal ons onophoudend apologeties raak totdat ons die 
kiem wat by in hom ronddra ryp bet). U sien. Die weg van die 
antitese is die moeiliker een. Ons weet dit. Maar ons moet 
bereid wees om die moeiliker weg te betree as ons wil he 
dat ons beginsel suiwer bewaar moet bly. Ons getalle sal krimp, maar 
ons soek kwaliteit. 

Die antitese van geloof en ongeloof loop radikaal deur. Dit vra 
na die instelling van die hart. Dit ken net een waarheid. Dit eis 
aktiwiteit van oortuiging. Dit verplig konsekwentheid. Dit kompro
miteer nie. Dit brug nie oor botsende beginsels nie. Dit kies altyd 
eenders. Dit buig slegs vir die ordinansies van God en tot Sy eer. 

HIER IS LOF VERDIEND. 
Dit is met gemengde gevoelens dat o~s van die Studenteraad van 

1954 bier afskeid moet neem. Hulle bet bulle taak met geloof vol
voer. Hulle bet soos pilare van vastigheid onwankelbaar die eise van 
ons Alma Mater gedra. Hulle werk was deuglik en bulle idealisme 
praktiese idealisme. Hulle talente was nie onder 'n maatemmer ver
steek nie; dit kan ons van bulle Ieiding eerlig getuig. En ons gee 
graag aan bulle die eer wat bulle verdien bet en toekom. Hulle bet 
geen getuigskrif nodig nie. Die aftredende voorsitter, Jan Visser, se 
Ieiding was te aile tye koersvas. Hy bet geweet waarheen hy wou, 
en by bet sy boot soos 'n ervare stuurman met die grootste selfver
troue deur a! die verraderlike gevare been gestuur. Aan u, Mnr. 
Visser, ontvang die dank van u hele massa deur middel van DIE 
W AP AD. U was 'n grootse Ieier;; u kon verstaan en begryp; u was 
werklik ons Ieier in woord en daad. En u weet dat ons slegs die 
oortuiging van ons hart in bierdie kolomme uitdra!! Ook aan Piet 
Peiser, die ondervoorsitter, getuig die studentegemeenskap sy inner
like dank. Die groot lewensbeginsel wat uit u optrede soos 'n belder 
diamant skitter was: die weg van die grootste weer stand is die regte 
weg; wanneer else opoffering vra dan daardie pad volg en nie die 
van ingee en toegee as die beginsel gaan skade Iy nie. Ons loof u ook 
... en ons is weereens eerlik . Wys ons die rrian wat vanjaar se pen: 
ningmeester kan oorskadu. Die lof wat u van boer kr~nge toegeswaai 
is is verdiende lof. U bet die skatkis met onderskeiding en insig 
bebeer. Die rente wat u biervoor ontvang is rente op u kapitaal wat 
uit deursig, wysbeid en kennis bestaan, Mnr. van Niekerk! Die 

(Vervolg kolomme 3 en 4) 

,DIE WAPAD" VBYDAG,2t SEPTEMBE~~ 

,, ~TER~ ~ .~·R1 •• ,::~~~.:rt_ ... ,,, ,.I 
VAN ROOY: ook andersinds, wil die Studente-

Op Sondag 29 Augustus 1954 om I 
2.07 nm. is deur die dood van ons raad sy hartlike gelukwense oor-
weggeneem ons geliefde Kanselier, bring. Mag u daardie ere-toeken
prof. Joon van Rooy. Ons treur nings in die toekoms waardig wees 
r>aam met die familie, en reeds het 

soos wat u dit vanjaar waardiglik 
ons die geleentheid gehad om per 
telegram en ook persoonlik aan verdien het. 

die naasbestaandes ons meegevoel Eksamens: Aan elke P.U.-Kaner 
te betuig. Ons wil nou· oolc graag 
in ons amptelike blad die familie wat moet rekenskap gee met die 
verseker van ons diepgevoelde naderende eind-eksamens wens 
simpatie en m elewe in hierdie ons sterkte en voorspoed toe. As u 
donker dae van !'mart en rou. Oom . h d t d't k 

. voorbere1 oop ons a 1 oo .Joon was v1r on almal en veral j 
\'ir diegene van ons wat hom so aangenaam sal wees. Sukses met 
intiem geken bet en so baie met I die uitslae. 
hom in aanraking gekom het I 
soos ' dierbare' vader en daar: <Get.) J. VISSER <Voors. S.R.) 

MNR. D. F. ERASMUS 
(A.S.B.-Voors.) n ' I 

om voel ook ons as studente die ------------------------------~-----------------------------
afsterwe \'an ons Kanselier sol AfSKEJDSWQQ·RD 
diep. JAN VISSER SING die besef te staan dat ons die werk 

1\laar ons wil God dank vir so'n wat ons gedoen bet en die dinge 
man wat Hy aan ons Universiteit 

geskenk bet; ons is dankbaar dat 
Oom Joon feitlik sy hele lewe aan 
ons Alma Mater so vrugbaar kon 
arbei. Die Universiteit was altyd 
sy eerste liefde, en hy bet inder
daad ook daardie eer te liefde van 
hom gedien tot sy dood toe. 

Ons wil ook graag, ter kennis
name van al ons studente, die vol
gende brief publiseer: 

Molenstraat 24, 
Potcbefstroom. 

Die Voorsitter, 
Studenteraad, 

7 September, 1954. 

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

Geagte Heer 
Namens my "en my kinders wil 

ons u en al die P.U.-studente van 
harte bedank vir die blyke van 
meegevoel wat u betoon bet met 
die afsterwe van my man. 

Slf/ A. E ..,ANG f wat ons gebou bet, netso aan an-
Dic Studenteraad van 1954 bet der moct oordra, om te dink dat 

gekom aan die einde van sy amps- dit wat so'n onlosmaaklike dee! 
termyn; hoewel daar nog so baie \·an ons !ewe geword bet, opeens 
is wat ons wou doen, bet ons nie weggeneem word, en om te weet 
meer daardie voorreg nie--ons bet dat daardie intieme kring van 
ons geleentheid gebad. vriende, waar begte vriendskaps-

Ons is besonder diep getref deur " 
die wyse waarop u, nadat al die 
verrigtinge verby was. die Iaaste 
eer by die graf aan Oom Joon be
wys bet. 

Ons waardeer dit bale. 

TANT LETTIE VAN ROOY. 
(Get.) 

Ons kan u verseker, Tant Lettie, 
dat daardie laaste daad by die graf - · - - . • - - . -----~IL...=--.--'-'""-'....:....Cc--.... 

die eer van ons studente was, en En waar ons nou gekom bet by bande geknoop is, nou verbreek is, 
oqs bet dlt met groot dankbaar- die Iaaste amptelike daad, naam- dit alles is dinge wat 'n mens 
heid gedoen. In ons droefheid was lik om afskeid te m;em as Studen- ' treurig en hartseer maflk. 
ons ook bly dat ons op so'n manier temad, is dit met gemengde ge I Maar dan bet ons ook daardie 
die nagedagtenis van Oom Joon vol!lens; om te dink dat daardie gerusstelling en tevredenbeid dat 

geweldige verantwoordelikheid en 

1

• bulle wat na ons kom om ons we~k 
die groot pligte van ons skouers voort te sit, om voort te bou op d1e 

Aan alle persone wat ere-toe- af is_ vervul ons met vreugde, I fondam~nt, netsoos ons . voe.l o~r 
kennings vir die afgelope jaar maar om aan die ander kant voor ons begmsels en netso hef 1s vu 

kon eer. 
2). ALGEMEEN. 

ons Alma Mater as wat ons is, en 
dat bulle moontlik grater be-

''OO
M JQQN" H£T H££NGEGAAN kwaambeid en belderder insigte in 

sake bet as ons. Daarom is dit 

Wyle Prof. Joon van Rooy. 

'n ederboom het gevaL Die ook met 'n gevoel van tevreden
wind uit die ewigheid bet hom uit beid dat ons nou kan afskeid 
ons mid de weggeruk. Die jare wat 1 neem. 
hom uit die ewigbeid toegerol bet, I In die jaar wat verby is bet ons 
het by met mooi erfenisse vol ge- groot vreugde gesmaak, maar ook 
maalc om aan ons oor te laat as · cliepe clroefheid deurleef; ons was 
'n voorbeeld wat navolgenswaar-J eens op die son-beskene bergtoppe 
dig is. In ons h.arte weerklink di~ 

1 
van geluk en blydskap, maar ons 

roerende melod1e van hartseer en is ook van daardie hoogtes neer
verlange, .... en berusting: Die I gedruk en gewerp in die duister 
HERE het gegee, die HERE bet , dieptes van smart en droefheid: 
geneem, die Naam van die HERE ' Gods hand bet ons langs wonder
sy geloof. like wee gelei. Ons berus in Sy 

N am ens die leerlinge wat eens 

aan die voete van hierdie wyse 

leermeester gesit het betuig DIE 

WAP AD sy innige deelneming 

met Tant Lettie en haar kinders. 

U sal die balsem van Gilead er

vaar in u wonde want ons 
VADER is 'n genadige God. Die 
Heilige Gees sal u altoos vertroos. 

wil, en ons dank Hom vir die on
telbare seeninge wat Hy ons nog
tans so onverdiend laat toekom 
het. l\lag Sy N aam daardeur ver
heerlik word! 

Aan elke lid van ons Studente
gemeenskap wil die Studenteraad 
besonderlik sy dank toebring vir 
die pragtige samewerking gedu
rende die afgelope. 

sekretaris, Mnr. W. F. Steenkamp, moes die notuleboek oorneem op 'n 
stadium toe verwarring gedreig bet. Daarom moes u ook oorneem. 
U bet van u erfenis iets moois gemaak. Hartlik geluk met u sukses. 
En aan al die ander lede betuig DIE WAPAD dank en waardering. 

Vir ons as Studenteraad was dit 
'n plesier en 'n genoee om met u 
alma! saam te werk en om u as 'n 
massa te lei. Bewys in die nuwe 
jaar wat voorle net soveel lc.jali
teit teenoor die nuwe Studente
raad as wat u vanjaar gedoen bet, 

Aan die nuwe Raad se ons: Heil ... Sukses ... en Sterkte. (Vervolg bladsy 3 kolom 1). 
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VIER PUIK MUSIEKAANDE 
AGTER DIE RUG. 

WITTRISCH BEKOOR STEEDS. 
Die musiekwereld bet die Puk 

die afgelope 4 weke oorval. Sedert 
1\lej. Serah van Praag 'n paar weke 
gelede haar skitterende viooluit
voering gelewer het, het ons nog 
elke week 'n musiekaand van die 
puikste gehalte beleef. I 

Haar uitvoering in die hoofge
bousaal was 'n aangename hoogte
punt om van die saal afskeid te 
neem. I 

Toe kom die Johannesburgse 
im.fonie-orkes wat onder die stok 

van Joseph Trauneck soos 'n koel 
aandwind na 'n warm dag gestreel 
bet. Hoewel plaatopnames van 
sulke orkeste b staan, is daar tog 
iets treffends wat altyd by mens 
bly as jy so 'n uitvoering byge- ~ 
woon bet. Die klaviersolis, Pieter 
de Villier , se vertolking van Beet
hoven se Pianoforte Concerto in 
C mineur was gelnspireer. Miskien I 
was die genotvolste die drie danse 
uit "Nell Gwyn" van Edward 
German. I 

Die klanke van bierdie orkes 
was nog in die ore toe ons alweer 
geleentheid kry om na die vier 
besoekende studente, Therese 
Steinmetz, Sylvia Coezyn, Bedane 
Chertkov en Arjan Blanken te 
luister. Mej. Chertkov is student 
aan die Londense Konservatorium 
en die ander drie Hollandse stu- ' 

D
. I 

dentesangers. 1e een was so 
goed soos die ander. I 

l\1ARCEL WITTRISCH. 
Hierdie drie opvoerings is aldrie 

deur die musiekvereniging van die 
Universiteit gereel. En dit was 

1 

skitterend uitstaande. · Dit is die 
eerste keer dat hierdie vereniging 

1\laar die Wittrisch-du Toit 
uitvoering deur S.A.M.T.A. aan
gebied was die hoogtepunt van 
die vier musiekprogramme. Die
gene wat hierdie anguitvoering 
b~·gewoon het is oortuig dat 
Marcel nog steeds sy bekorende 
verhoogsper&oonlikheid van drie 
jaar g·I c!e besit. AI is die stem 
al bietjie ouer en geslyt besit dit 
tog nog dieselfde oortuigings
krag en !'tjarme. Dat sy popula
riteit nog geensins afgeneem bet 
nie het geblyk uit ontvang van 
liP ·l"ie!> soos Humoresk, Volga
lied, en sy eie liedjie, Violetta. 

MNR. GERT v.d. BERGH 
<A.B.K.K.J 

deur studente beheer word. Die- I 
gene wat ledekaartjies het is dit Nellie du Toit het die gehoor be
eens dat bulle 5 sjielings goed be- koor met h~ar volume e~ drakrag. 
le is. Laat ons hoop dat hierdie Haar stem Js egter nog Jetwat on
vereniging van krag tot krag sal geskaaf maar sy sal seker met 

I verd rag een van ons mees voor
gaan in ons Universiteitslewe. 

\ aanstaande sangeresse word. 
---------------

1 
'n Gelukkige vier weke dus. Die

(Vervolg van bladsy 2 kolom 5). 1 gene ~·at daaraan deel gehad het 
en dit sal met ons studentelewe bet 'n teer plekkie vir die kuns 
wei wees. I vertroetel. Jammer dat die mees-

Aan die nuut-verkose Studen- te van ons studente verkies om 
teraad, ons opregte eenwense; tuis te bly wanneer ons musi k
wees altyd opreg teenoor me-l vereniging sulke aande aanbied. 
kaar en teenoor use If; onder-

1 
_ ___ _ 

steun u voor itter, want sonder 
u hulp en steun is sy hande af-1 teun die beginsel van ons 
gekap. Vergeet u eie persoon en Universiteit; bou teeds die 
u eie eer, want u arbei vir 'n oog op God gerig, en smeek 
saak, vir 'n kosbare beginsel; stell Hom om !crag en genade, want 
daardie beginsel vir u voorop, en daar onder is u volkome magte
doen dit altyd tot eer van God! loos. 
Ek wil namens myself, u almaJ 1 E!{ grtJet u almal, dames en 

ook bedank, geagte studente van I here. Mag u toekoms voor poe
die P.U. vir C.H.O., vir alles wat dig wees! 
u vir my persoonlik gedoen en 

1 
JAN VI SER, 

beteken het; ek kan u verseker I 
dat ek u vriendskap en onder- 1 

S.R.-Voorsitter 195-l. 

steuning nooit sal vergeet nie! U 

het weereens vanjaar getoon dat ' --~~·- ·-···· die studentegemeenskap van die 
Potchefstroomse Universiteit vir 
Christelike Hoer Onderwys vir 
Christelike Hoer Onderwys enig 
van sy soort is, en ons is doarvoor 
opreg dankbaar. 

Ook 'n besondere woord van 
dank aan die Hoofredakteur van 
,,Die Wapad" vir alles wat by ge~ 
doen het; ons was vir geen enkele 
dag skaam om te dink dat ,Die ' 
Wapad" ons offisiele blad is nie 1 

-inteendeel het ons dit met op- l 
regte trots en waardering gelees! I 

Ek neem afskeid van u, stu
dente va;n 195<1; ek neem af
skeid van my Studenteraad wat I 
my so getrou bygestaan en ge- l 
steun bet; ek neem afskeid van 
'n studentelewe wat ek graag ge- ~ 
dien bet. Om afskeid te neem, 
is swaar, maar ,er is een tjd 
van komen, er is een tijd van II 

gaan"! Vergewe my al my ge
breke en tekortkO'minge, want 
ons we~t dat daar baie was. \ 

(Venrolg volgende kolom.) 
l\rnR. ARRIE v.d. WALT 

<Korps V.V.) 

" 
DIE WAPAD" 

THALIA EINDIG MET 

'N HOOGTEPUN'F. 
Gedurende die afgelope winter

vakansie het Thalia 14 Natalse en 
Suid-Oos Transvaalse dorpe be
soek met die serio-komiese drama 

, Busman's Honeymoon" van Do-
rothy Sayers! Die spel van die 
deelnemers was deurgaans van 'n 
hoogstaande gehalte en vera! die 
gebruik van 'n vreemde taal deur 
die spelers is orals en deur voor
aanstaande kenners van die to
ncelkuns hoog· aangeprys. 

Ons verneem van die penning
meester dat die toer 'n g ringe 
wins opgelewer bet. Thalia het 

I 
die toer egter nie onderneem om 
geld te maak nie. Dit was uit
sluitlik in belang van die toneel
kuns en 'n reklametog vir 
Universiteit. In hierdie doel 
Thalia algeheel geslaag. 

Waar dit moontlik was, is die 
oorlede ontbaal. Die geselskap 
!·wt onder meer Amajuba, di 
Colenso-kragstasie en die Hlo-
bane-steenkoolmyn besoek. 
vermaaklikhei en genot was daar 

BLADSY DRIE 

met bulle beste voor die dag ge- U.P. kan alleen lei tot die verste
kom het. I wiging van die goeie gesindheid 

'n Hoogtepunt van die naweek- tussen die twee Universiteite en 
toer was 'n teeparty wat deur in besonder tussen Pro Arte en 
,Pro Arte"-die A.B.K.K. van Thalia. 
Tukkies-vir Thalia in die Culem-~ Die stuk is deur prof. Davies 
borg Hotel gereel is. Die daad van afgerig. 

geen gebrek nie. Op die foto verskyn Mej. LIA deur Natal. Dis mos op 

sulke toere waar die kwaai

jongstreke kop uitsteek. Hier 

was dit ook die geval ... en 

Die reeks opvoerings is die na
week van die 21ste Augustus in 
Pretoria afgesluit. Die saal van 
die Bosmanstraataatse Kerk was 
stampvol toe Thalia sy Jaaste op 
voering gelewer bet en die spelers 

Elmien Duvenage in die mid

del met Mnre. Jurie Venter 

en J. B. du Plessis besig om 

die spoorwegwa effens te ver

sier tydens die toer van T,HA-

dit is glo lekker daarby! 

in die wereld 
As u 'n sen itiewe roker is, sal u Rembrandt van Ryn Filter de Lu x 

-die wereld se eerste lang sigaret met filtermondstuk- geniet. Dit 

bied nog groter genot- die room van die Tabakoes plus die 

,Golden Tbroat"-filter met dun lagies watte tu sen 

kreukelpapier. Dit gee koel, verspreide rook 

- geen teken van tong brand nie. 

WATTE 
Prys tn Suid-Afrika: 1/9 vir 20 

Ook in standaard grootte · 
.<.em brandt Filter de Luxe teeo 

5 vtr 20, 3 ~ vir SO 

~IJIMa;zc/t:o 
• • 

VAN Rl N 
FILTER DE LUXE 

met die ,GOLDEN THROAT"-filter 
\ ·••n VRFN> 



BLADSY VIER 

~. F. J. LABUSCHAGNE 
(A.S.B.> 

J. HEIDEMA 
. 

VIr 

FIETSE 

en 

MOTORFIETSE 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat 30, 

( teenoor Geref. Kerk) 

POTCHEFSTROOM 

Drink en Geniet 

S &S 

Supei.· Dilla 

en 

Super Orange. 

. ,DIE WAPAD" 

SPORTGESEL.SIE: 
Indien 'n Proffie die vraag sou stel: , Gee 'n definiese van ver

kiesings op Die Puk ?", behoort die antwoord as volg te lui: ,Dit is 
die oorgangsperiode tussen winter- l!n somersport !" 

Ons beleef tans hierdie periode en kan ons terug-kyk op 'n aan
gename winter sport-seisoen. Ons dink aan toere wat onderneem is, 
toernooie en baie wedstryde wat plaasgevind het en wat hul spore 
diep nagelaat het, hetsy liggaamlik, hetsy geestelik. 

Baie spelers dra kentekens aan die bene of arms wat toegeken is 
toe daar met Moederaarde kennis gemaak is, andere weer, dra in die 
gedagte sommige insidente wat gedurende die jaar 1954 op die sport
veld plaasgevind het. 
..... Wie van diegene wat dit meegemaak het, sal die rugbytoer na 
die Boland -en W.P. gedurende Aprilmaand vergeet? 
..... Wie sal die spanning vergeet waarin ons op die pawiljoen ver
keer het toe Theos 'n paar minute voor die einde van die wedstryd 
nog 12- 11 voorgeloop het in die Intervarsitie teen Tukkies . 
. . . . . Wie kan die onverwagte loesing wat ons spanne op Bloem
fontein met die Intervarsitie op die Iyf geloop het so lig vergeet en dat 
Fires die enigste span is wat 'n rugbywedstryd daardie dag gewen h et? 
....• Wie kan daardie uitmuntende vertoning van Willie Nel vergeet 
teen die beste naellopers van ons land? 
..... Wie kan daardie titaniese stryd van Dawie du Plessis vergeet 
waarin hy gewikkel was in die enkelspel teen sy Tukkie-teenstan
der-'n wedstryd wat bykans twee uur geduur het? 
..... Onthou ons nog hoedat daar telkens, wanneer 'n Wes-Trans
vaalse span aangekondig is, die name van 'n paar Pukke genoem is, 
hetsy hokkie, korfbal, rugby, ens.? 
..... Wie kan die blydskap vergeet toe daar bekend gemaak is dat 
tien van ons Theos-manne gekies is vir die Transvaalse Universiteite? 
. . . .. Besef ons dat daar vanjaar geskiedenis gemaak is toe daar 
vir die eerste keer 'n swemgala teen 'n ander klub plaasgevind het? 
..... Wie voel nou nog die sweetdruppels op die voorhoof uitpers 
hier waar ons langs die stoeikryt geskaar is terwyl ons manne die 
Tukkies letterlik en figuurlik .,rol" en dan die finale uitslag- die 
Pukke wen? 

. . . .. Wie het daaraan gedink dat ons Puk-nooiens nie kan tennis 
speel nie? Ons verplaas ons terug op die tennisbane waar daar tel
kens 'n wedstryd teneinde loop met die besef dat daar slegs een span 
of speelster gewen het- 'n Puk! 

..... Onthou ons nog die skitterende drie wat Kort-Bokkie..,Stoney
Steenkamp teen U.O.V.S aangeteken het na 'n pragtige lang lopie; die 
fyn korrelvat van Sophie Erasmus-aksie-en daar trek die korfbal 
deur die ring; Kierie-kort en bonkig van struktuur- met 'n yslike 
hokkiestok besig om 'n onskuldige ou balletjie te moker, gevolg deur 
Tb.erece van der Merwe om 'n ogie te hou oor hierdie kleinding? 
..... Onthou ons hoe skeef die Wits-ondersteuners op die pawiljoen 
opgekyk het toe hul makkers met 'n groot drag slae die rugbyveld 
verlaat het? 

AI hierdie lief en leed van sport maak die lewe interessant soos 
wat die rose en die dorings tesame die roostuin versier. 

NUWE BESTURE. 
Die afgelope week het verskillende besture van sportliggame tot 

'n ,val" gekom en nuw~ het hul plekke gevul-nuwe bloed wat vol
gens tradisie sal poog om nuwe !ewe in sport te blaas. Aan hulle wen s 
ons sterkte toe en vertrou dat daar in die toekoms nuwe hoogte~ 

bereik sal word. 

DEWEY RE WET. 
(S.S.B.) 

Voetbalkapt. 

MNR. PHLIP KRUGER 
<A.B.K.K.) 

J. R. vAN DER WALT 
APTEEK 

Kerkstr~t 111, 

POTCHEFSTROOM. 

ONDERSTEUN 'N OUD
P.U.-KANER. 

Ek voorsien ALLES wat van 'n 
Aan diegene wat die afgelope jaar gedien het op komitees en APTEEK verlang word. 

ander liggame rakende sport, wat kan terugkyk op groot prestasies 
ter bevordering van gesonde sport wil Die Wapad-redaksie ook sy 
dank betuig. U het die leisels werklik styf gehou en groot sukses is SAAMTREK. WINKEL, 
behaal en dit ly geen twyfel nie dat die Puk se naa·m geen oneer aan-
gedoen is die a fgelope jaar nie. Algememne Handelaar . 

Von Wiellighstraat 13, 

VRYDAG, 2( SEPTEMBER, 195i. 

KOM SIEN ONS--

vir at u 

F otogra/iese 
en 

Aptekersbenodighede. 

GEEN & YELLEMAN 

Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

LOOCK 
KLEREMAKER 

OALDERBANKSGEB()U, 

Kerkstraat 102, 

Potchefstroom. 
Foon 855. 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

VIR AL U 

W etenskaplike Boeke 
en 

Skryfbehoe/tes. 
Kerkstraat 59, 
Telefoon 1164. 

INGRAM SE 
BO'fi'ELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITU ALlEE 
Sherr & Shakinovsky 

Autolaan, 

POTCHEFSTROOM. 

ONS
1

MOOIRIVIER APTEEK ALLE BENODIGHEDE WORD======= 
ONDERSTEUN AANGEBIED. 

Foon 16. 
ADVERTEERDERS. 

EXCELSIOR MEUBELS 
Kerkstraat 132, POTCHEFSTROOM. Foon 743. 

Ons nooi Pukke, Oud-Pukke en Vriende om ons 
Vertoonlokale te kom besigtig. 

Ons roem daarop dat ons diens ongeewenaard is in die 
meubelbedryf. 

ONS REEL AFBETALINGS WAT BY NUWE BEGINNERS 
SE INKOMSTE PAS. 

(N.S.T.O., N .V.V.O. Ned.> 

OOGKUNDIGE. 
Brils pesialiteit. 

U oe geto.ets op modern-wetenskaplike metode. 

Kerkstraat 129, Foon 980, Potchefstroom. 

EIE OPTIESE SLYPERY. 
Depot: CARLZEIS-JENA. 

Kerkstraat 155, 

Potchef troom. 

Telefoon 380. 

Die Apteek vir Diens. 

J. TOD SUTTlE, 

KOMPLETE 

Mansuitruster 

vir at u 

,Kom ondersteun ons, 

Pukke!" 

S.A.V .F .-KOFFIEHuiS 

SPOEDIGE BEDIEr>.~G; 

Geroo terde Etes ; 

PUIK TUISGE:\IAAKTE 

GEBAK. 

Klerasie en ander benodighede. ============ 
Kerkstraat 127, 

Foon 1, POTCHEFSTROOM. 

MNR. H. STAVAST. 

Kerkstraat 53, Potchefstroom. 

DIE VERE MAAK DIE VOEL, 

STAVAST 

SE KLERE MAAK DIE MAN. 

TURKSTRA BAKKERY 
RAADPLEEG ONS VIR 

Bruidskoeke, Brood 

en 

Aile Koeksoorte. 

ELKE DAG V ARS. 

Gedruk deur Die Westelike Stem 
en uitgegee deur die Redaksie 
van ,Wapad". 

GROE:\"PU~T-KAFEE, 
Von Wiellighstraat. 

vir 

V ars~ maaklike Y rugte 

en Groente. 

STUDE~TE . ! ! ! 
Vir at u 

Handboeke, 

Sluyfbenodighede, 

Leertasse, 

Geskenke, ens. ! 

EBSOEK ONS EN WEES 
VERSEKER VAN GOEIE 

DIENS. 

POTCHEFSTROOM 

BOEKHANDEL 

Kerkstraat 90, 
Telefoon 497, 


