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A. S. B. nuwe gaan 
Geslaagde 

fase hinne. 
kongres te Stellenbosch. 

Tans skyn dit asof die lede van die A.S . B. voel dat die organisasie lank genoeg besig was 
om hon1self te orienteer, organiseer en te konsolideer en dat die tyd vir groter ak ie aangebreek 
het. Ten spyte van ~·e kille wat op ·eduik het op die kongres, staan die .S.B. beg op sy Chri te
lik-nasionale grond lag en dien voortreflik as verteenwoordigende liggaan1 van die Afrikaanse 
studente. 

Ongeveer 250 afgevaard1gdes het d:e kc ngres, fakulteitskonferen sies en kunsfees byge
woon. 'n Tipiese studentcgces het geh ers en d :c persoonlike kontak wat gem ank is met diE: 
studente van d1e verskillende inri gtm gs, kan van onskatbere waarde wees. 

KONGRES: 

Mobilisasie: 

Wanneer j:!ese word dat die kongrcs 
in dte teken van mobilisasie gestaan 
het, sou dit nie verkcerd wee nie. 'n 
Groot gedeeltc van die besprekings het 
gcgaan oor metodes wat aangewend 
kan wo rd om meer aksie uit die BonJ 
te laat voortkom. Onder andere is be· 
sluit om voort te gaan om pogings aan 
te wend om sitting op die I.S.C. te 
verkry. Ook sal saamtrekke tus en vcr· 
skillende takke georganiseer word en 
'n tikster deeltyds in diens gencem 
wo rd ten eindc die Sekretari in staat 
te stel om hom voltyd aan die A.S .B. 
te wy. Metodes wat aangewend kan 
word vir die insameling van fondse vir 
die A.S .B. is bespreek (want gebrek 
aan geld bly een van die mees belem· 
merende faktore in die uitvoering van 
die planne van die A .. B.). H ierdic 
strewe na groter aksie het ook tot 
uiting gckom op die kongre bcslutt 
dar die Bond hom po tticf gaan be· 
ywer vir 'n rcpubliek in S.A . Verdcr 
is besluit dat die regcring gesteun 
moet word in sy daar-telling van af on· 
derltke universiteitsgeriewe vir nie·blan· 
kcs. Hopelik sal ook aandag gcgcc 
word aan hoe om die fakulteitskon• 
ferensies meer suksesvol te kan maak. 
Die Hoofbe tuur ,a! ingaan op verderc 
maniere hoe om die A.S.B. te mobilt· 
seer. 

Besoekers: 

Mnr. Harry Bnnkman (Voorsittcr 
l'an die Nederlandse Studcnteraad) en 
Jr. Johan Flecrackcrs (Voorsitrer van 
dte Verenigtng \'tr Vlaatmc stlldent ) 
bet dtc kongres as besoeke rs bygcwoon 

en kon dikwel po•iliewe wenke aan 
die hand docn by bespreking . Mnr . 
Prin loo van \Vits het die probleme 
en srryd van d:e Afrikaanse student 
aan dte Engelsgcsinde untversttctte 
aan die kongrcsgangers gestel. Ook 
mnr. Gco. Golding. 'n kleurlingleier, 
het 'n insiggewende le ing voor die 
kongrc gangers gchou. 

Kongrcstcma: 

Ver killcnde inspircrende en in ig· 
gewende bespreking oor ve rskillende 
aspekte van die verhouding van die 
Af rikancr en die Buiteland, is gehou. 
Ween gcbrek aan tyd kon aan die 
belangrike tema egter nie reg geskied 
nic. H opelik sal die lesing onder die 
takke ge irkuleer word. 

Hoofl:estuur: 

Aan mnr. Johan van cler Yyver 
war hcrkies i to• President van die 
A.S.B ., ons harthkste !(elukwensinge 
en ook stcrkte vir wat voorle. M nr. 
r. \V. de Klcrk i ook verkies op die 
H oofbestuur. Hartltk geluk. 

KUNSFEES 
p dte kunsfcc~ wat gelyktydig met 

die kongrcs te tcllenbosch plaasge· 

vmd her was d1e Puk. vanjaar beson· 

cler gocd vcrtccnwoordig. Hoewel 'n 
baic hoc standaartl gchandhaaf is, het 
ons stutlcntc hullc pick dccglik vol
gcstaan. Met di grootste vrymoedig
hctd kan on• clu' c: ,Gcluk met julie 
prcstas1cs, Pukkc ." 

THALIA: 

Hierd ie vercntg tn g was vanjaar be· 
soncler aktief tydens die kun fee en 
het dan ook gesorg vir die grootste 
getal insk rywings vanaf hierdie univer· 
siteit. 

Vir die eerstc keer in die ge kiedc· 
ni van die A.S .B.ku n 'ees i 'n Engel· 
•e drama ingcskryf en wei vanJaar 
cleur Thalia. ,Sunset in September" 
is volgcns die kritiek 'n stuk met baie 
tegnie c probleme, en tog i gevoel 
dat rcdelike ukse daarmee behaal is. 

M et die Afrikaanse drama, , Die 
Bitter Pad" , was Thalia nie baie suk· 
scsvol nie. Die standaard was besonder 
hoog: ons dink hie r vera! aan die 
Normaalkollege van Pretoria wie c 
spel kop en skouer bo die van die 
ander uitgestaan het. 

Die tyd hct aangcbrcek dat Thalia 
moet begin aandag gee aan cleeglike, 
en i'ndien moontlik, gekwa!ifiseerde af· 
rigting. Die ta1ent hct on wei, maar 
dit moet nog ontwikkel word en dan 
kan hoe gehaltc toneelspcl berctk 
word. 

Die voordragkunstenaar hct egte~ 

baic meer uk es gehad. Ook hier is 
die ei e besonder hoog gestel. Die 
munimu m persentaste om 'n plek te 
behaal is byvoo rbceld op 80'7<- gestcl. 

In die afdeling VOORDRAGTE !s 
die eerste plekke dcur Bets Coct:ee 
en Thos Liebenbcrg verower. Met die 
DRAMATIESE VOORDRAGTE i• 
die twccde pick gcdcel deur Tho> 
Liebenhcrg en Andries Myburg. Maar 
ook Pcct M alan hct . y mcrk gemaak 

(Vervolg op bladsy 5.) 

Mnr. ]. D. van dcr Yyver. 

Mnr. F. W. de Klerk. 
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W. J. SPAVINS & SEUN 
vir aile 

Elektriese Benodighede 
KOELKASTE e RADIO'S 

Kerkstraat 101 - Potchefstroom. 
Telefoon 185. 

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

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETWARE. 
Kom besigtig ons nuwe WINTERVOORRAAD 

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

POTCHEFSTROOM 

• 

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

POTCHEFSTROOM. 

• 
KOM BESOEK ONS VIR .. DIENS"! 

S. A . N • L • A • M. 
Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Tomstraat 63 - Telefoon 1247, 

POTO-IEFSTROOM 

Vir al u Assuransiepolisse en V ersekerings. 

• 

G. l-1. Juweliers 
Kerkstraat 129. 

Herstelwerk Deskundige 

Horlosien1aker en Juwelier 

PUKKIES!! 

SPAAR JULLE ENERGIE 
VIR GROTER DINGE 

BESOEK: 

KOLLEGE 

0 PUKKIES!! 

N VIR: 
T • TOILETWARE 
A e SKOONHEIDS~ 

N 
I T 

MID DELE 
e SKRYFBEHOEFTES 
• VULPENNE 

W • HORLOSIES 
e EETWARE en aile 

I • STUDENTE-
N BENODIGHEDE. 

K 
E 
L 

Hierdie is die winkel 
waarna julle a! jarelank 
smag. 

H / v Tom- en von Wiellighstrate. 

Central News Agency 
Ltd. 

ml 
Ons Voorsien in aile Univer

siteitsboeke, skryfbehoeftes, 
Plaaslike en Oorsese 

Tydskrifte en 
Koerante. 

Kerkstraat 139, - Telefoon 114 

POTCHEFSTROOM 

PRESIDENT CAFE 
and 

GRAND CAFE 
FOR.: 

• S'VVEETS, 
• GRILLS 

and 

• COOLDRINKS 

LOOCK & KEENEY 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 

Kerkstraat 150 - Telefoon 855. 

POTOiEFSTROOM. 

Drink S & S en Geniet 

DIE BESTE 

SUPER ORANGE 
TING-A-LING 
PEP-A-DILLA 
TOP HAT 

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. !MINERAL WATER 

FACTORY 

Phones 16 & 1144 P.O. Bo" lH 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 205, 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 380 

Die Apteek vir Diens!! 

AJ~F CURADO 
(VOORHEEN VAN BEYERS CLAASSEN) 

maak met genoee bekend dat hy nou sy eie fotografiese 
ateljee 

ALF'S STUDIOS 
KERKSTRAAT 92 (Langs die Grand~teater) 

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

kinderstudies. 

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

word ook vir die gerief van amateur-fotograwe aange
bied. Ontvang nog diesel£ de dag as dit voor 10 vm. 

ingegee word. 

As u met net die beste tevrede is, kom 
gerus na ons toe. 
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'DiE IWapad 
Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir CH.O. 

HOE ? STU DEER ONS • 
Die antwoord op bostaande vraag is: swak. Daar is natuurlik 

uitsonderings, maar · die deursnee-Suid-Afrikaanse student het 
nie 'n duide.like. besef van wat hom as stucent verwag word en 
hoe om dit uit te voer n1e. 

Telkens kom die oproep tot ons: studeer hard en wees alleen 
tevrede by die verwe.rwing van kennis so wyd en wel-deurvors 
moontlik. Met Gradedag verlede jaar het min. Jan de Klerk dit 
genoem ; met sy besoek aan die P.U. het die Eerste Minister dit 
beklemtoon; onlangs het n groep le1ers onder die Afrikaanse 
studente d1e voorreg ge.had om uit die mond van 'n Kleurling te 
hoor: ons is me ontevrede omdat ons aan die gemengde uni ersl
teite nie in dieselfde sportspanne mag speel as die blankes nie. 
wantons het nie tyd vir sport nie- daar is 'n groter taak wat wag 
'n Vooraanstaande persoon in die V.S.A. het verklaar dat die 
groot gevaar van Rusland nie skuil in sy honderd-miljoene. mense 
n1e, maar in die 70,000 ingenJeurs, skeikund1ges, fisici en ander 
wetenskaplikes wat jaarliks met die hoogste kwalifikasies hul 
universiteite. verlaat. 

Gesien teen hierdie agtergrond, asook die kritieke posisie 
waarin ons land verkeer a.g .v. die kleurvraagstuk, wil ons hier 
pleit v ir 'n gees van groter toewyding met betrekking tot ons 
studies. 

Wanneer ons sing: 

, Op jou roep se ons nooit nee nic, 
, Se ons a ltyd, altyd ja!' ' 

dink ons nie altyd aan die inhoud van daardie woorde nie. W at 
ons land vandag om smeek, is soveel wetenskaplikes ( geneem in 
die bree sin van d1e woord: aile stud en te) en spesialiste as 
wat uit ons universiteite kan voortkom. D ie wedloop 0111 

getalle het ons lanka! verloor en die weclloop om gehal te kan 
ons ook verloor indien die. student van vandag nie onder indruk 
kom van sy taak teenoor sy land in nood nie. 

In die huidige toestand hoor ons steeds die verskoning: .,Ja , 
maar my studenteaktiwiteite laat my nie toe. om my plig teenoor 
my studies ten volle na te kom nie". Dan word vergeet dat die 
eerste studenteaktiwiteit is om te studeer. Wanneer dit waarlik 
die geval is dat die studentelewe en sy verpligtinge die studies 
in die wiele ry nadat die deelname aan studentelewe tot bv. 
twee vere.nigings beperk is, is die enigste moontlikheid om 
studentelewe met sy aktiwiteite links te laat !e. 

Argumente soos: ,.Die gees sal weg wees as ons heeldag met 
die neus in die boeke sit;" .. )ou studentedae is die lekkerste dae 
van jou lewe- geniet dit; " en ander gelykluidende verskonings 
sal gehoor word. Hierteenoor moet ons weer antwoord: indien 
meer intensiewe studie sal meebring dat ons studentegees sal 
verdwyn, ( ek glo nie dat dit sal gebeur nie) en dat baie van die 
aangename dingetjies van studentedae skade sal ly, moet dit 
maar gebeur. Opofferings ten opsigte van-en indien nodig prys
gawe van-studentelewe, is maar die minste wat van ons studente 
verwag kan word. 

Daarom: laat ons studeer soos 'n student behoort: met volle 
toewyding. So sal ons onsself. ons vaderland en ons God die 
beste dien . 

I ®nrhtnkinJJ 
I 
·''----------------------------------·--------------------------· 
DIE BRUILOF IS GEREED, MAAR 

Teks: Mat. 22:8. , Daarop se hy vir sy diensknegte: Dte bruilof 
is wel gereed maar die genooides was dit nie werd nie." 

Die bruilof is gereed. Elke blom
metj ie lief devol gerangskik. Elke ge· 
rcggic keurig berei. Elke gas uitgenooi . 
Niks skort nie . Alles is klaar. Die brui· 
lof i gereed . 

Die bruidspaar nader die feessaal. 
Vol verwagting. Dis hulle dag . Op die 
drumpel huiwer bulle 'n oomblik

Hulle tree binne. 
Die aal is leeg. 
Nie een gas bet opgedaag nie. Geen 

dierbarc broer of suster nie ; geen 
vriet,d of familielede nie. Net lee stoe
le. 

So iets klink byna onmoontlik. nie 
waar nie? En tog- dit bet gebeur
met Jesus Cbristu . 

Sy bruilof was gereed. Die bruilof 
wat die ve rv:oekte mens met wie God 
niks te doen wou gebad bet nie, weer 
uitnooi om te kom aansit-aan die 
hcmelse bruilofsmaal van Jesus Chris· 
tus en God die Vader. 

Die bruilof was gereed. Dit bet 
duur gekos. Jesus moe met Sy lewens
lyn afdaal na dte diepste dieptes van 
verdriet om daarvoor te betaal. H y 
is deur Sy Vader verwerp soos 'n 
afskuwelike uitspruitsel. En toe eers 
was Sy bruilof gereed en kon Hy Sy 
gaste nooi. 

Die bruilof was gereed, maar nie
mand bet opgedaag nie. Geen Fariseer 

Ons harte is gevul met 'n 
warme dankbaarheid teenoor 
die Rektor en sy personeel so· 
wei as elke student wat ons ge
dra het deur die danker tyd 
toe Willem van ons geneem is. 

Mag ons die studente en lede 
van die personeel wat na die 
begrafnis gekom bet, spesiaal 
noem-sowel as die onvergeet
like Marthie en Tjaart. 

D. H artzer en gesin. 
Posbus 164, 

Wolmaransstad. 
Ook vir Oom Dirk Hartzer 

en alma! wat vir Willem na aan 
die hart was, sal ons studente 
nie ve rgeet nie . Vir wat u ge· 
doen het toe ons na u kon 
oorkom, ons opregte dank. 

of Saddusccr nie . Die hoeproester en 
ty volk bet die bruilofsfee van Jesus 
Cbristus nic dte moeite werd geag nie. 
Hulle was dit nie werd nie. Daarom 
bet bulle die brui of van Jesus nie die 
moeite werd geag nic. Daarom bet 
Jesus Sy dissipels bevecl en ge•c : 
, Gaan dan been, maak dissippels van 
a! die nasies", dat bulle kan kom aansit 
aan my bruilofofee en 'n allesoortref· 
fende cwigc gcreg van beerlikbeid kan 
ontvang. 

Die bruilof van Jesus is nog steeds 
ge reed. Dit wag. Niks skort nie . Alles 
is klaar. En a Sy diss ippels a! die 
gaste vergader bet uit a! die nasies, 
dan begin die fees . Maar nou wag 
dit nO!'. AI die gaste is nog nie daar 
nie. Maar die dag sal aanbreek dat 
daar n ie meer eers lee stoele is nie. 
Dan begin die fees. Daarom is die 
geraas van bulle wat teen sending is 
soo3 die sk uim van die see-d it slaa:1 
magteloos te pletter teen die bruilof 
van Jesus-wat gereed is en wat wag. 
Daarom is bulle wat teen sending is 
wos die Fariscers en die Sadduseers: 
H ulle wil Jesus se bruilofsfees verhoed 
om te begin want bulle weier om al 
die gastc bymekaar te maak-vir die 
brui!of van Jesus wat gereed is en
wat wag. J. L. Aucamp. 

REDAKSIE VAN 
,DIE BESEMBOS'' 

1956-57. 
Handelsweten kappe (Mej .) M. Wil · 

lemse. 
Kuns en musiek P. Snyman. 
Le:terkunde en geskiedenis (Mej.) 

F. M. trydom . 
atuurwetenskappe (en Sekr.) P. G . 

Thiel. 
Opvoedkunde D. H. Steenberg. 
Proeflese r E. J. Smit. 
Regswetenskappe J. L. Venter. 
Sakebestuurder A. B. Prollius. 
Sosiale wctenskappe (Mcj.) E. R. 

Booyscns. 
Teologie H . G . Kruger. 
Varia (Mej.) H. E. Dekker. 
Wysbcgecrte W. J. van dcr West· 

buizen. 

REDAKSIE 

Hoofredakteur : D . C. Coetsee ; Onder-Hoofredakteur : A. Myburg ; Nuus: F. J. 
du T. Lessing, H . Dykstra, Mej. M . Willemse: Kun ~: Mej . R . Dekker, J. B. du 
Plessis; Sport: P. Rickert, Mt:J. R . Bru yns; Varia : I. van der Walt, J. A. du 
Plessis, Mej. B. van Rooy; Aflos : Mej . L. H e linga; Fotograaf: C. Harrington. 

ADMINISTRASIE 

D. Yssel (Sakebestuurder) ; ]. B. W. le Raux (Atlverlcnsiehestuurder): M ej j. C. 
Kruger, E. M. Kruger, A. Dave!, Mnre. E. J. dr Villi r:, E. I-IowalJt, W . J 
van der Merwe, J . P. Marais, L. J. Swart, R. G. P. Vorsler, A. J. Pretorius. 
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Die Naturellevraagstnk in verlede en toekoms. 
Dr. H. Verwoerd met Gradedag; A .C.B .-Kongres. 

Sal daar in die jaar 2000 nog 'n Afrikanervolk bestaan? 'n Beves
tiging van hierdie vraag, sal volgens dr. H. F. Verwoerd, Minister van 
Naturellesake, die volledige samewerking van die akademiese geskool
des van die Suid-Afrikaanse universiteite yerg! 

'n Krisistoestand staan voor die deur, die tyd is daar dat di ::: 
blanke sy houding jeens die Bantoe grondig moet hersien, is die n1ening 
van Prof. L. J. duPlessis, ds. Hugo du Plessis, prof. dr. J. H. Coetzee en 
ds. Benoni Duvenhage. 
GRADEDAG EN A.C.B.-KONGRES: 

Tydens gradedag, gebou op Sater· 
dag, 13 April op die Olen·sportterrein, 

bet Sy edele, die minister van Nature!• 

lesake as geleentbeidspreker opgetree . 
In hierdie hoedanigheid het dr. Ver· 
wocrd die 248 graduandi toegespreek 
oor bulle bouding jeens die vraagstuk· 
ke van die land en wei in besonder 
die naturellevraagstuk. 

Die tema wat op die A.C.B.·kongres, 
in die Totiusgedenksaal tydens die kort 
vakansie, bchandel is, naamlik; ,Is die 
Kleurvraagstuk besig om vanjaar in 'n 
krisis te ontwikkel?" hied ons die ge· 
lcentheid om die vraagstuk te beskou 
vanuit die beginselstandpunt van ons 
Universiteit. 

DIE TRADISIES VAN DIE 

VERLEDE: 

Die geskiedenis van die Afrikaner· 
volk gedurende die jare van 1870 tot 
1920 is 'n ,worsteltydperk". In so'n 
worsteltyd het die volk die Ieiding, 
hulp en steu n van sy leie rs nodig! 
Sommige leiers bet bulle rug toe op 
die volk gekeer en die vreemde boer 
geag, maar ander leiers het saam met 
die volk deur die woestyn getrek 2n 
d1e volk gelei tot staatkundige, kerk• 
hkc, ekonomie e-tot geskiedkundige 

triomfe. Die tradisie van die verlede 
i; die leuse van die hede en die toe· 
koms, en hierdie leuse sluit die voort• 
bou in: Die akademiese geskooldes 
moet onder die volk arbei en steeds 
kom met nuwe bydraes! In die komer.· 
de ,wor te ltydperk" sal die jeug van 
vandag die leiers wees, onder bulle 
sal ook diegene wees wat nie bulle rug 
op die volk sal keer nie. ,Eendrag 
maak mag", eendrag van alma! (die 
akademiese geskooldes vera!), sal be· 
paal of die Chri telike blanke beska· 
wing bier in Suid·Afrika gaan verdwyn 
of voortbestaan. 

BANTOENASIONALISME: 

Die, aan alma! bekende, jongste ont· 
wikkeling op die Bantoefront is in 
kiem die openbaring en voorbereiding 
tot Bantoenasionalisme. Die verenig· 
de wcreldfront eis die vryhcid van dle 

nie-blanke. Die Bantoe ontwikkel in 
die rigting van die eis tot selfregering, 
selfbeskikking en volkome onafhank· 
likheid. Die blanke moet homself nie 
bedrieg, deur met die smalende lag 
van die moeilikheid van 'n ,eie·Ban• 
toe·self· regering" as 'n illusie te he· 
skou nie! Let maar op, hoe georgani· 
seerd bulle is, hoe hulle 'n eenbeids· 
front openbaar-die busboikot! 

WERELDHOUDING-EN ONS .. ? 

Die groot wereld magte, met Ameri· 
ka en Rusland aan die spits, wedywer 
om die hand van die nie·blanke. Moet 
ons ons beginsels prysgee, toekyk of 
. . . . . ? Die wereld eis die vryheid 
van die nie·blanke en vanuit ons eie 
beginsels beskou kan ons niks teen 
h.ierdie eis inbring nie. Op grond van 
die standpunt van nasionalisme is ons 
moreel verplig om die nie ·hlanke sy 
vryheid, sy selfstandigheid te belowe, 
v66rdat een van die wereldmagte iets 
kan bereik. Prof. L. J. du Plessis bet in 
hoofsaak gekonkludeer: , Belowe en 
trewe vi r vryheid van die nie·hlanke", 

want fi sies en moreel staan ons volk 
magteloos Leenoor die eis! 

GESINDHEID VAN DIE BLANKE: 

Die gesindheid van die blanke jeens 
die nature! belnvloed die naturelle• 
vraagstuk in hoe mate. Ds. Hugo du 
Plessi het dit beklemtoon dat 'n gocie 
blanke· sowel as 'n goeie nie·hlanke· 
Christendom noodsaaklik is. 

Die tradisionele Afrikaanse opvat· 
ting oor die probleem is dat blank en 

CORNER 

FRUIT STORE 

* , U KEN ONS!!" 

nie·blank nie vermeng moet word nie. 
Maar dit is tog duidelik dat vermeng· 
ing nie gelyk is aan samewerking nie! 
Die nie-blanke is gewillig tot same· 
Werking as hulle sien dat die blanke 
besiel is met die regte gees-streef vir 
hulle afhanklikheid op alle gebiede. 
Die blanke moet besef dat die pro• 
b!eem 'n gemeenskaplike probleem is. 
Wanneer daar 'n goeie (beter) ve r· 
houding tusse n blank en nie·hlank he· 
staan, hocf ons nie te vrees vir die 
toekoms nie .... die toekoms is in 
Gods hand . 

EN NOU? 

D is 'n warboel van gegewens, teen· 
strydig met die tradisie . . . . en nog 
vele ander besware sal u opper!? Dit 
is ons oortuiging dat die toesprake 
van dr. Verwocrd, Prof. L. J. du 
Plessis en genoemde andere, in der 
waarheid 'n hegte eenheid vorm, wat 
tog verski l van persoon tot persoon 
met betrekking tot wyse van bena· 
dering en aksentuering. 

Prof. Coetzee wys ons op ommend 
in 'n rigting: ,Apartheid in die sin 
van 'n durende borisontale skeiding 
met die blanke bo en die Bantoe on· 
der die skeidingslyn is prakties al min• 
der boudbaar ...... in benadering 
en in praktyk moet ons oorslaan na 
'n toestand waarin die skeid ingslyn 'n 
vertikale sal wees," d .w.s. die nature! 
moet langs ons staan vry en onafhank· 
lik in plaas van ,in die kombuis". 

Gaan u in die toekoms onder die 
volk arbei en steeds kom met nuwe 
bydraes?! 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat (teenoor Geref. Kerk.) 

oo*oo 
Vir FIETSE. 
Vir ZuNDAPP Motorfietse. 
Zundapp model KS 601 £348 
Zundapp model 200S £183/ 2/ 6 
Zundapp Combinette £81 / 10/ · 
Zundapp Combimot 

Fietsmotors £39/-/-
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A. T. LUKE & KIE. 
APTEEK 

ook 
• GRAMMOFOONPLATE 

Gewone- en 
Langspeelplate. 

J.P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 161 Potchefstroom 

,ONDERSTEUN 'N OUD· 
P. U. KANER!" 

Ek voorsien ALLES wat van 
'n APTEEK verla..ng word. 

J. TOO SUTIIE. 
Komplete 

Mansuitrust-ers 
Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 
Kerkstraat 177 Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von Wiellighstraat 46, 

Foon 2025. 

KRUIDENIERSWARE, 

SIGARETTE en LEKKERS 

RUDGE FIETSE en FIETS
ONDERDELE 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 
Kerkstraat 220 - Telefoon 1293 

Potchefstroom. 

• 
Voorraadbouers van aile 

Onderdele en bykomstighede 
vir u Motor, Trekker, ens. 

KOM SIEN ONS-

vir al u 

en 
• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 



BLADSY SES .,DIE WAPAD" 

Vreugdedag verloop suksesvol 
Studente ondersteuning 

teleurstellend 
27 April en die Pukke sak Klerksdorp binne om V reug

dedag te vier! Goed afgewerkte sierwaens, lagwekkende kos
tuums, kl inkende kollektebussies en die publiek moet wegkruip 
of hulle word leegg emelk. 

vir Bruynskoenwin kel) 
Maar Vreugdedag is nie net 'n vlot· kendste vlot. 

die lagwek· 

optog nie. Kan 'n mens H ennie e be· 
kommerde gesig van die afgelope paar 
dae vergeet? or kan jy help om te 
glimlag as Maarten so knaend vrag· 
motors soek? 

So het die Pukke die afgelope week 
vlotgrbou en kostuums gemaak en 
Saterdagoggend vroeg·vroeg in die 
pad gespring Klerksdorp toe. By die 
Padkafee 1; die vlotte vir oulaas op· 
geknap en dit was werklik 'n mooi 
gesig om ons sierwaens so in 'n ry te 
sien staan.Dan voel jy volwaardig 

P~! I 
N ad at die vlotte en kostuums beoor

deel is, het die optog onder Ieiding 
van mnr . L. A. S. van Wyk, onder~ 
voorsitter van die Yreugdedagkomitee, 
die dorp binnegegaan. Gedurende die 
proses van uitskud het alles goed ver
loop en die Puk kan heeltemal tevrede 
wees met 'n baie suksesvolle Vreugde· 
dag. 

Ook die Pukkieverkope het baie 
goed afge loop en hier kan 'n mens 
seker nie nalaat nie om, behalwe die 
Pukkieredaksie, die name te noem van 
mnre. Casper Lessing en Johan van 
der Yyvcr, asook die Voorsitter van 
die Vreugdedagkomitee, mnr. H ennie 
van der Walt. D1t was te mooi om te' 
sien hoc ywerig alma! meegehelp het 
om 'n suk es van die dag te maak. 

Drie gclykwaard1ge pry5e is toege· 
ken aan die drie beste vlotte, nl. aan 
Arnie van Wyk (Sentraal-Wes·Koiipe· 
rasie) v1r die bcsafgewerkte vlot; 
Bouke Spoelstra (C. J. van der West· 
huizen , algemene handelaars) met sy 
Tiger Oat advertcn ie vir die oar· 
spronklikste vlot; en die Aptekers (De 

Die beoordelaars was van mening 
dat die vlotte oor die algcmeen baie 
goed was en dit was vir hulle baie 
moeilik om drie uit te kies aangesien 
die adverten ies van du Rai's Bloemis· 
te, De Winter's Garages en Jan ens 
; Motoronderdele die pryswenners op· 
draend gegec het. 

Ook die kostuums is baie moeilik 
beoordeel en die paar wat daar was, 
was werklik oorspronklik. Dit is baic 
jammer dat soveel studente in gewone 
drag gekollek teer het. H ier i vier ge· 
lykwaardige pryse toegeken, nl. aan 
mej. Adelaide le Raux, Piet van H ey· 
ningen, Kruger van Niekerk en Frans 
Steyn . 

Volgens mnr. A rnie Venter, pen• 
ningmeester van Vreugdedagkomitee, 
het die straatkollekte 'n bedrag van 
£2 50 opgelewer. Dit gaan gedeelteilk 
aan die Kl erksdorp Kinderhawe en ge• 
decltelik aan die Trans·Oranje Skoal 
vir Dawes. 

Die kollektebriewe wat aan die eer· 
stejaars uitgedeel is het 'n totale be· 
drag van £1020 opgelewer. 

So het die Pukke nog 'n suksesvolle 
Vreugdedag van stapel gestuur. 

MAAR WAT SE DIE PUKKE 

DAARVAN? 

Mnr. H ennie van der Walt, voorsit· 
ter van die reugdedagkomitee is van 
mening dat alles baie vlot ve rloop het. 
Die sierwaens en kostuums W!J.S baie 
oulik. 'n Mens kon sien dat die vlot· 
hoofde baie moeite gedoen het en hul· 
le het beslis grotendeels bygedra tot 
die sukses wat behaal i . Dit is egter 

'n Netjies afgewerkte sicrwa tydens die optog. 

Mnr. Hen r,ie van dcr Walt. 

n betreurenswaardige feit dat so n 
mmimale getal kollektante opgedaag 
het. Beide d1c gcsindheid van die pu · 
bhek en studente sal moct vcrander 
om Vreugdedag 'n suk,es te maak. 

Mnr. van der Walt 1 oortuig dat dit 
baie duidelik gcword hct dat daar rc• 
wolu ionere Yeranderings aangebring 
moet word in die mctode wat tot dus
ver gevolg i • aar.gesien Vreugdedag· 
komitee nie 'n onderge k1kte komitee 
is nie, mau tc doen bet met die 
insameling van geld v1r liefdad1gheid 
so wei as vir d1e U niversiteit. 

Mnr. Louw van Wyk, Onder•voo~· 

sitter van die Vreugdedagkomitee, het 
in 'n onderhoud verklaar dat hierdie 
Vreugdedag 'n le vir almal inhou. 
Die weinig wat meegehelp hct, kon 
sien dat iets gedoen KAN word (aan 
hulle ons hart! ike dank!). Die Mas5a 
wat nie wou meegehelp bet nie kan 
sicn dat sander die hulp van alma! 
nie iets groats tot stand gcbring kan 
word nie (aan bulle on, hoop vir d1e 
tockom !). 

Mnr. Dirk Postma, onder-voorsitter 
van die S.R., meen dat by die vlotte 'n 
groat mate van oor pronklikbeid aan 
die dag gclc is. Somm1gc vlottc was 
besonder net)ies afgewerk. Hy wil die 
die Vreugdcdagkomitee van harte ge· 
lukwens met die gladde verloop van 
die o rganisasie. H y betreur d1t cgter 
ook dat so min Pukkc teenwoordig 
was. Nogtans hel d1egene wat wei 
daar was, die naam van die P .U. vir 
C.H .O. hoogf(ehou. D1 t was ook op· 
gemerk dat Klcrk dorp ons so goed 
ontvang bet. 

Mnr. F. W. de K!erk . c dat allcs 
goed georganisccrd was. D ie wat dee!· 
geneem het het hulle vo ile gewig in· 
gegooi en bulle dec! goed bygcdra. 
Die benadering van die bele Studenre• 
massa wa egtcr n1c r<l wensc. Al ge· 
meen gesproke was dit nogtan n 
wkse, en hy en <y meisie het dit ten 
valle genict . 

Gert Hattingh: Alles bet gocd ver· 
loop en die publick bet ons goed ont· 
vang. Die vcrspreidmg van die kollek· 
tante was miski n nie na wcnse nie. 
Die vlotte was ouhk. 
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OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerks traat 104:-Telefoon 312 
POTCHEFSTROOM. 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

vir al u 

W etenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeftes. 

Kerkstraat 95 T elefoon 1164 

Studente ! ! 
vir al u 

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

BESOEK 0 S EN WEES VERSE· 
KER VAN GOEIE DIENS! 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

Kerkstraat 126 -Telefoon 4:97 

Rita Robertse: Die vlotte was goed, 
a.ook die kostuum .. Daar was net te 
min mcnsc en nog mmder kostuums. 

Wouter de V03: Algemeen gesproke 
wa dit 'n sukses . Ons moet net die 
gees opknap. ,Die Pukkie" het goed 
verkoop en dit was lekker om die 
Bragan:awa te be tuur. 

Ester Buitcndach: Dis net soos 
Woutcr 5e, en d1t was lekker om in die 
Bragan:awa te ry. 

H elena Kirstein: D1t wa baie lekker. 

M nriannc Stiglingh: Ek dink dit 
hang van jouself af of jy soiets geniet 
of nie. Vir my was dJt baie oulik en 
ek het dit baie geniet. 

Ten lotte wil die Vreugdedagko· 
mitee graag alma! wat deelgeneem het 
baie hartlik bedank. In besonder ons 
dank aan die P.U .·owerhede wat ons 
o tegemoetgekom het met die toetse, 
~ook Prof. Van Rooy en die huis· 
moeder vir hu ' le tegemoetkomend· 
heid tydens d1e bou van die vlotte; die 
bcoordelaars, mnr. Randles, burge· 
meester van Klerksdorp, D . A. A. 

enter, Mnr. Coert van der Walt, en 
h ulle gadcs; die ve rk cer polisie vir hul· 
le gewaardccrde hulp: en die publick 
vir bulle welwillendbeid. 

Mnr. H ennic van der Walt wil ook 
graag dtc !cdc van ' Y kom1tee en al die 
ander wat meegchelp het, verseker 
van sy hart! ike dank. 

Van ons kant dan oak a~n u ons 
harthkc dank, mnr. Van der W a! t. 
Sander u bekwame lc1ding sou Vr ug· 
dedagvierings me so suhesvol kon 
afloop nic . 

(Bcrig dcur I. van dcr Walt. ) 
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Dat die nabye toekoms die Afrikaanse Studentebond voor 
memge uitdagmg en toers gaan plaas, IS vir enigeen wat die 
Negende Bondskongres kon bywoon, al iets vanselfspreken.:ls. 
Vir die wyse waarop die a!vaardigmg van die P.U. vir C.H.O. 
bygedra het vera! tot die voorbereidingswerk in hierdie verband, 
ons opregte waarderin g. 

n Handdruk van gelukwensing in 
besonder aan more. J. D. v:m der 
Vyver en F. W. de Klerk, onderskei· 
dc.lik President en Direkteur vir Studie 
en Navorsing, vir die eer-en verant• 
woordclikheid-wat hulle te beurt ge· 
val het om in dje komende jaar promi· 
nent aan dje roer van sake te mag 
staan. En aan die Ieier van die P.U .' 
afvaardiging, mnr. D. Postma, 'n hart· 
!Ike dank·woord vir die deeglike uit· 
veering van sy pligte, binne en bujte 
die kongrcEsaal. 

Waar die studentc van die P.U. vir 
C.H.O. in die verlede dje Afrikaan e 
Studentebond steeds na aan die hart 
gedra hct, g'o en vertrou ons dat die 
offers wat die toekoms mag vra, vry· 
moedtglik gebring sal word. en dat die 
Tiende Bondskongres in April 1958 
Potchcfstroom sc deurc---en harte-in 
alle opsigte oop sal vind. 

VREUGDEDAG. 

Die ware P.U.-Kaners wat mnr. 
H. J. D. van der Walt en sy komitee 
vrug op hulle arbeid laat sien hct, 
vcrdien in so 'n mate on dank dat dir 
onbillik sou wees om hier spesifickc 
vermeldings te maak. Laat dit egter 
nie by nabetragting bly nie. Mag die 
voorbeeld van dje handjievol w1t 
werklik tot die daad oorgegaan het. 
duidelik wccrklank vind in die toe• 
kerns. Want die bou teen van on stu· 
dentelewe is en b~y die individuele 
student. 

Aan dte publick van Klerksdorp wat 
met 'n glimlag die hand in cie boe em 
ge teek bet en muntstukkc en note 
na vore gebring het: dit was 'n voor· 
reg om in u gasvrye midde 'n goeic 
saak te kon dien. 

INTER-UNIVERSITER. 

Sake van wenslikc belang- vir on~ 

stucentcgemeenskap, is tans in hicrdic 
verband onder die aandag van di.! 
Studenteraad. Hieroor later egter 
mcer. 

Dit word weldra ons voorreg om 
twee bcsockende studente vir ongevcer 
"n maand in ons midde te mag he. 
Dus vertrou dat die tyd van samesyn 
vir sowel mnr . Harry Brinkman (Ne· 
dcrland) en dr. Johan Fleerachers 
(Vlaandere) a vir ons studentcge· 
mccnskap in gelyke mate aangenaam 
en leersaa m sal wces. 

En dan, op 17 en 18 Me1, U.O.V.S. 

as ons gaste om vriendskapsbande te 
hcrnu en gesonde studente·sportman· 
skap jn ware studcntegees te beoefen. 

SPORT. 

Want in hierd:e \erband rus die 
verantwoordelikheid swaar op die 
skouers van veral ruerdie twee studen
tegemeenskappe. Oor beginsel-sake 
verskil ons se!dc---en ons benadering 
van sport bet 'n beginscl-saak gcword 
wat in woord en daad volle aandag 
verdien. Mag 17 en 18 Mei dan 'n 
prakticse illustra ie wecs van beginsel
vastc sportmanska;:>. 

Vir dit wat ons sportklub in hierdie 
opsig reed> gedoen het-en nie in die 
minste nie deur positief aan te toon 
dat beginsclvaste sportmanskap rue 
ncerlaag op neerlaag impli ecr me
ans dank en waardering. 

Dit i goed dat daar gedink, gepraat 
en geskryf word oo r hierdie saak. 
Mag die daad-en vera) dan as voor· 
beeld-egter nooit uitbly nie. Omd<Lt 
hulle dit ook in inter·provinsiale rugby 
nie nagclaat het nie, 'n besondere 
woord van gelukwensing aan H endrik 
Erasmus en Bussie Bothma. 

HAl FJAARVERSLAG. 

. Hiermee ge kied kennisgewing aan 
alle liggamc wat onder patronaat van 
die Studenteraad staan dat hulle half· 
jaarverslae 

(a) die periode tot en met 8 Mei 
moct dek; en 

, (b) in die geval van HooOiggamc 
en komitees van die Studente• 
raad, licfs voor rydag 24 
Mei by die S.R.·kantoor inge· 
handig moet wees om vervol· 

gen ten tye van 'n Spesiale 
Studenteraadsvergadering op 
Maandagaand 27 Mei om 7.00 
nm. in S.R.-kantoor deur 'n 
persoon wat deur die verslag· 
gewcnde instan ies Eelf aange· 
wys word, aan djc Studente• 
raad voorgcle te word. 

Hicrna sal dte Halfjaarverslae ter 
insae van enigc ingeskrewe P.U.-stu• 
dent in die · .R.-kantoor bcskikbaar 
wees vir 'n tydperk van minsten 7 
dac. oos reed: aan u hekend, h t die 
Swdcntcraad bcslwt om af te . tap van 
dtc gcbrLuk om teen die cinde van 

Menslike Gesag. 
Prof. L. J. du Plessis 

oor })Staking en 

voor Korps 

Boikof. 

Die tweede hoofstuk in die reeks oor die a rbeidsv raagstuk , 
in Woensdagaand , die 17e April , op 'n Korpsvergadering deur 
Prof. L. J. du Plessis gelewer. Die spreker het die oorspronklike 
opskrif van , Staking en Boikot'' gewysig na , Staking en Uit
sluiting", aangesien boikot as sodanig niks met arbeid te doen 
sou he nie. 

GESAG EN MAG: 

Gesag dwing nie, maar verwag dat 
iets gedoen sal word, terwyl mag eis 
dat iets gedoen sal word. Gesag soos 
dit uitdrukking vind in die samelewing 
in die gesag amp het sy oorsprong In 

God, en is dus iets wat eerbiedig moet 
word. Voor die aangesig van God is 
alle mense gelyk. Die Calvinisme er· 
ken hierdie fundamentele gelykheid, 
maar erken tewens met ewe vee! klem 
die fundamentele ongelykheid tussen 
mens en mens-dit vind ons openbaar 
in die gesagvcrhouding onder mense. 

STAKING: Verset teen gesag: 

Ook in sy gehoorsaam·wees aan d1e 
gesagsdraer is die gesagsonderdaan ver· 
antwoordelik: laa genoemde mag geen 
onreg duld nie! 

Die verset moet egter deur die regte 
kanale gelei word: persoonlike beln· 
vloeding van die gesagsd raer, propa· 
ganda teen sy verkeerde beleid, lyde· 
like verset is daarna onder sekere om· 
standighede toelaatbaar en uiteindelik 
is georgani eerde lydelike verset ( o.a. 
stakj ngs) as laaste middel soms toelaat· 
baar as uiterste rniddel. 

n Gewettigde ver et kan deur 
stem reg uitgeoefen word. Die vraag 
bly: wanneer moct gestaak word? Eers 
dan a die staking gerig i op nood· 
saaklike verbetering in werksomstan· 
dighede en aile onderhandelinge op 
niks uitgeloop het. 

Junie 'n Hal fjaarverslag aan die mass1 
voor te le. 

DRIE MAANDE. 

Vir ons studentegemeenskap het die 
werk jaar wat in September 1956 'n 
aanvang genecm het, gekruip tot wei· 
nig mcer as 'n skamc~e drie maande. 

Laat die tille werk aamheid van die 
skof wat verby is, dan in die ecn 
wat voorle tot volle afronding kom. 

Want dienaars is ons, ook 1n om 
tudentclewe. En die tyd van on rent· 

mce, ter kap sr:el ten cinde. 
En hierin dan, aile stcrkte. 

T.v. d. W. 

Prof. L. J . du Plessi . 

Posisie in Suid-Afrika: 

Die posisie in Suid·Afrika, waar die 
naturelle d1e meeste arbeiders uitmaak, 
is anders a in Europa, omdat die 
naturelle geen temreg het nie! "n Sta· 
king onder naturelle is glad nie on· 
moontlik nie. 

Vir die Calvinis geld oor die alge• 
meen die beginsel, dat die ge ag van 
God op die mens daal. Die uitoefe· 
ning en die eerbiediging daarvan be· 
teken onderwerp ing aan die wil van 
God! 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 
en 

• Spiritualiee 
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I BRIEWEBUS I 

Ui:span 10, 

Die Hoofredakteur, 
, Die Wapad". 

Geagte Heer, 

P.U . vir C.H .O . 

Het dit nie tyd geword dat ons 
onsself moet orienteer ten opsigte van 
die gees in ons studentelewe nie 7 

Moet ons nie nou poog om 'n kern· 
gcsonde studentelewe daar te stel nie? 
Dit is die groot vraag! 

Kyk maar na die gees tussen die 
mans en dames: tydens die massafliek, 
in die kafeteria . Hoe vergelyk ons 
belangstelling in ons eie studenteak· 
tiwiteite met die van vroeer jare? Ons 
moet liewer die huidige individualisme 
inboet en 'n algemene eenheid en 
saamhorigheid daarstel. 

Die verslapte gees in ons Studente· 
!ewe het weer duidelik na vore getree 
tydens die afgelope Vreugdedagvie• 
ring, en dit is betreurenswaardig dat 
hietdie verskynsel selfs bespeur is by 
die Redaksie van ,Die Wapad" . I s 
dit nie 'n aanklag teen ons studente· 
koerant as daar bv. byna geen aandag 
gegee word aan ons Vreugdedag· 

cdlii® 
P.U. vir C.H.O., 

Potchefstroom . 
29 April L957. 

Die Hoofredakteur, 
, Die Wapad", 

P.U. vir C.H.O. 

Geagte Mencer, 

Dat die Vreugdedaggees vanjaar 
enigsins te kort geskiet het, vera] 
gedurende die vlotbouery, sal niemand 
wil betwis nie. Daar bestaan natuurlik 
versagtende omstandighede, soos die 
feit dat slegs een aand hieraan bestee 
is, die dames slegs tot elfuur die aand 
kon help, ens. 

Maar juis daarom het die gees wat 
die aptekerstudente openbaar het, my 
opgeval. Die ligte luim en gesonde 
ekertS waarmee bulle die aptekervlot 
aangedurf bet, het dit vir die toeskou· 
ers baie aangenaam gemaak om 'n 
oomblik by h ulle ak ieterrein (in die 
omgewing van Uitspan) te vertoef en 
saam te skert . Maar wat vera! getref 
het, was die gesind heid wat die vyf 
dames·apteker tudente openbaar het 
op die dag van die Vreugdedag self. 
Tcrwyl die tekens van min slaap en 
min entoe iasme by die rneeste studen· 
te duidelik sigbaar was, hct bulle gc· 
toon dat bulle die Vreu gdedag geniet 

vierings nie? Dit is tog immers een 
van die studente·aangeleenthede van 
die jaar. 

Die pontane'iteit ontbreek vandag by 
ons tudeP-te. Waar i die dae van die 
,gaaipe"? Waar is die dae van die 
ware hof van Hades? Hierdie gebrek 
aan pontane handeling is die wortel 
van die kwaad. 

Laat ons 'n besliste poging aanwend 
om weer die ware gees eie aan ons 
univers1te1t in sy ere te herstel. Ons 
is en bly tog immers Studente! 

Kom, Pukke, laat ons weer 'n ee n• 
heid bewerkstellig en saam die !ewe 
geniet hier op die Puk. 

Dankie vir plasing. 
L. A. S. van Wyk. 

H . ]. D. van der Walt. 
I. van der Walt. 

(Die kwessie van ons ,Studentegees" 
geniet prominente aandag in die ver· 
slag insake moontlike ,Reorganisasic 
van die Studentelewe" . Om klaarblyk· 
like redes sal dit goed wees om na 
byna n jaar weer aandag aan hie rdie 
saak te gee. (Red.)) 

en het bulle die Vreugdedag nie aileen 
vir hulleself nie, maar ook vir andere 
wat dit opgemerk het, baie aangenaam 
gemaak. 

Ons hartlike dank en gelukwensing 
aan die aptekerstudente. Hulle is vir 
die Puk somaar 'n aanwins. 

Nie·'n·Apteker·nie . 

(Vervol g van kolom 4.) 

( 3) Hookaai se sieP-ing van die 
skeiding tussen studentelewe en die 
akadernie, staaf juis die stelling wat 
ek maak: 'n nouer verband tussen 
, tudentelewe" en die akademie, sal 
die klugtige toestand wat tans beer~. 

verhelp. 'n Goeie balans moet ons 
probeer handhaaf tussen hierdie twee 
hoofterreine van die !ewe aan die uni• 
ver, iteit. Dan eers sa l ons met reg 
,die studente jeug" genoem kan word. 

In hicrdie verband kan on 'n les 
leer van die A.S.B . ('n tak waarvan 
aan die P.U. onde r patronaat van di.! 

.R . ~taan) wat op die kon6resse 
d.m.v. fakulteitskonfercn , ie en kuns• 
f ceste, erkenning verleen a an allc as· 
pekete van die studentclewe. (Red.) 

,.DIE WAPAD" BLADSY SEW E 

BACH 
met Erekleurbaadjie. 

Die Hoofredakteu r, 
,Die Wapad", 

P.U. vi r C. H.O. 

Meneer, 

Duskantanderkant, 
P.U. vi r C.H .O. 

2 5 April 19J7. 

As reaksie op u hoofartikel van 27 
Maart jl. het in die uitgawe van 12 
April van ,Die Wapad" 'n brief ver
skyn. Maar geeneen van bierdie siens· 
wyses bevredig my nie. 

Laat ons die saak maar duidelik on· 
der oc sien: aan die P.U. vir C.H.O. 
woed daar 'n heftige stryd, 'n stryd 
tussen die student se plig t.o .v. die 
akademiese bedrywighede en wat ons 
gewoonlik as ,studentelewe" bestem• 
pel. En ek glo dat min betoog vereis 
dat e.g. bene·in·die·lug die onderspit 
delf en slegs as 'n remskoen aan die 
wa van laasgenoemde bly voortbestaan. 

Nou korn hier 'n eerstejaar aan, vas 
van voorneme om 'n sukses van sy 
vertoewe hier as student te maak. AI 
dadelik merk hy die twee sake-en 
nou kies hy ten gunste van die aka· 
dernie. 'n Ander kies ten gunste van 
die ,studentelewe". Laasgenoemde 
kom die studentehandboekeksamen 
met vlieende vaandels deur en voldoen 
ook pragtig aan die verei tes wat aan 
hom gestel word om kleure te dra
soos sake nou staan. En aan die einde 
van die jaar druip hy eweneens met 
vlieende vaandels. Eersgenoemde eer· 
stejaar kom, wanneer hy hier aanland, 
baie gou onder die indruk van die 
geweldige sprong tussen matriek en 
eerstejaar. Sommer binne 'n paar 
maande roes hy met sy neus tussen die 
boeke vas, woon geen tudenteverga• 
derings by nie, druip die studentehand· 
boekeksamen maar slaag die einde van 

die jaar. 

Watter een van bulle het sy plig 
as eerstejaarstudent reg gesien? Geen· 
een van beide nie, maar aan die een 
wat sy eerstejaar druip word kleu re 
toegeken; hy is 'n volwaardige P .U.· 

kaner. 

D it het hoog tyd geword dat ons as 
studentegemeenskap aan die P.U. vir 
C.H .O. weereens ons deeglik verant· 
woord van waar ons roeping werklik 
le as ons onsself voortaan nog studente 
wil noem. Of, as dit wat hierdie woord 
as inhoud bet, ons dan nie meer pas 
nie, waarom huigel ons? Waarom nie 
'n woord soek wat beter pas by dit 
wat on daarmee wil uitdruk nie? 

A dit gebeur het, sal dit vir ons 
nodig wee om ons stemm c te vcrhcf 
om erkenning van akademiese pres· 

tasies op n kun£matige wy~e nie, want 
dan sal dit spontaan kom. 

}a, oor die wenslikheid van kleure 
spesifiek op Culturele gebied swyg ek 
liewer: Vondel of Bach met 'n Spring· 
bok·kleurbaadjie 

Dankie vir plasing, 
Die uwe, 

Hookaai. 

• • 
Craag vcrwys ek hier na die brief 

van rnnr. J. D. van der Vyver wat in 
die vorige uitgawe van ,Die Wapad" 
onder die opskrif , Kleure en Akade· 
mie i Apart" verskyn het. 

In verband met die hoofartikel en 
die briewe, die volgende: 

( l) I n die artikel word alleen twee 
aspekte van die verhouding van kleure 
eo akademie bespreek. Kleure en 
kulturele aangeleenthede kom nte 
ter sprake nic. lndien u reken dat dit 
eerder die saak van kleure en kulturele 
aangeleenhede is wat aandag behoort 
te geniet, kan ek nie anders as om 
dit toe te juig nie. My verskoning vir 
die blykbaar foutiewe aanhaling van 
mnr. Van der Walt se woorde in ver· 
band met erekleure en kulturele aan· 
ge1eenthede. 

(2) Die stelling dat 'n druipeling 
geen volwaardige PUK kan wees nie, 
verdien verdere verduideliking. Indien 
die stelling die inhoud het wat mnr. 
van der Vyver daarin sien, i dit nie 
regverdigbaar nie. Ter verduiddiking 
dan: Weens gebrek aan ruimte kan 
stellings in die hoofartikel nie j uis 
omskryf word nie. Daarom is dit so 
wyd gestel. Die bedoeling was aileen 
dat persone wat wei die verstandelike 
vermoens en alle geleenthede gehad 
het om die eerste jaar te !aag, tog 
druip, nie ware P.U .·Kaners kan wees 
me. 

Omdat dit egter so moeilik is om 
te bepaal watter druipeling nou el!ltlik 
sy bes gedoen en wie nie, sal dit tog 
P-odig wees om die beleid deur te voer 
om nie kleure toe te staan aan diegene 
wat die eer te jaar gedruip het nie. 
lndien 'n persoo n wat gedruip het die 
moed aan die dag le om na die PUK 
terug te keer, sa l die feit dat hy nie 
'n kleurbaadjie kan dra nie, die laaste 
ding wees om hom tc ontmoedig. Vir 
die ander tipe vir wie die studentelewe 
eerste kom, sal die vooruitsig om son• 
dcr kleurhaadjie te bly indien hy sy 
eerste jaar druip, as aansporing dien 
om meer aandag aa n sy studies te gee. 

(Ver\'olg op kolom 2.) 
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~rokkie.s 
uil hi~ 

f :S.unswir~lb 
Geslaagde uitvoering deur Collegium Musikum 

Die uitvoering van die Collegium Musicum, op W oensdag
aand 24 April het groot byval gevind 

In die eerste plek, die uitvoering 
deur die stryk-ensemble, o.l.v. mnr. 
Wegclen , van die Simfonie in A 
maj. van Tartini, en die Holberg suite 
van Grieg: alhoewel hulle soms on
seker was, en dit af en toe geblyk het 
dat hulle mekaar nie mooi kon vind 
nie, het hulle tog soms baie mooi 
hoogtepunte bereik. Vera! in ag geno· 
me dat dit nog 'n jong ensemble is, 
kan daar in die toekoms vee! van hulle 
verwag word. In hulle begeleiding van 
die twee konsc rte, nl. die viool-kon ert 
van Bach en klavierkonsert van H an· 
del, waarin Derch Ochse en Pieter 
Snyman respektiewelik die soliste was, 
was hulle baie meer seker. Hulle bege
leiding was hier werklik simpatiek, en 
hulle het mekaar bepaald ook beter 
gevind . Die soliste was albei van puik 
gehalte. Hulle spel was besonder fyn 
afgewerk, en dit was 'n genot om 
daarna te I uister. 

Drie liedere van Eugene Goossens 
is gesing deur Marie Serfontein· The
ron. H aar stembeheer was pragtig, en 

(Vervolg van bladsy 7.) 

toe hy in die DRAMATIESE MO
NOLOE die eerste plek verower het. 

REDENAARS: 

Wie se die Pukke kan me op 'n ver· 
hoog praat nie? Ook hier het Andre 
Brink met sy voorbereide toespraak die 
louere weggedra. I n die afdeling ON
VOORBEREIDE TOESPRAKE het 
Thos Liebenberg eerste gekom. 

MUSIEK: 

Met haar viool het Susan Sauer· 
mann hier vir haar Alma Mater roem 
ingeoes deur die ander alma! uit te 
stof, terwyl Ansa Opperman voor die 
klavie r die derde plek verower het. 

FOTOGRAFIE EN SKILDERKUNS: 

Met 'n paar baie mooi foto's het 
Christi Roode in hierdie afdeling 
sukses behaal en sowel die eerste a• 
die derde plek vero..,er. Jurie G. Ven· 
ter het die afdeling IMPRESSIONIS
TIESE SKILDERKUNS al die pryse 
weggeraap. Ongclukkig het hy onder
skrifte by sy skilderye gehad en ge
volglik is elkeen wat 'n prys vcrower 
het een plek af gemerk. 

die feit dat haar optrede nie so indruk
wekkend was nie, is nie te wyte aai1 
haar sang nie, maar aan die stof wat 
sy moes verto!k. Met 'n gelukkiger 
keuse van haar stof sou sy 'n hoogte· 
punte kon gewees het. 

Dieselfde geld vir , The Silver Swan' 
van Gibbons wat deur die koor o.l.v. 
Pieter de Villiers gesing is. Die bou 
van die komposisie is nie vlot nie; 
dit skep die indruk van verwildering 
wat nie aangenaam aandoen nie . Af
gesien hiervan egter was die optrede 
van die koor in een woord gese, skit· 
terend. Die afrigting was fyn, en dit is 
geen wonder dat die gehoor hulle na 
hul laaste ~ommer, ,Now is the month 
of maying", weer teruggeroep het. 
Hull e verdien dit sekerlik. Kritiek op 
die koor? Net een ding, hulle kan baic 
meer vriende!ik wee ! 

Oor die algemeen kan on dus oe 
dat dit 'n geslaagde uitvoering wa -. 
'n uitvoering wat inderdaad die aan· 
moediging van 'n stampvol saal ver· 
dien het(?)! 

FAKULTEITS
KONFERENSIES. 

A s daar 'n afdelin g van hierdie 
kongrcs is waarop die Pukke tegelyk 
met trots en tog ook met teleurstelling 
kan terugkyk, dan is dit hierdie fakul
teitskonfP.rensies. Met trots aan die 
een kant, nmdat ons so goed verteen• 
woordig was en beslis die Ieiding kon 
neem. M aar met teleurstelling aan die 
ander kant omdat die ande r inrigtings 
hieraan so min aand ag gegee h et. 

Daar was self gevalle waar slegs 
die verteenwoordigers van hierdic 
universiteit en die voorsitter op die 
konferensie (as mens dit dan nog 'n 
konferensie kan noem) teenwoordig 
was. 

Dit is werklik jammer as ons dink 
hoeveel kosbare ure bestee is aan die 
uitwerk van daardie referate. Laat ons 
egter hoop dat hierdie toestand in die 
toeko ms sal verbete r. 

Wat wei vrugte opgelewer het is 
die samesprekings oor studentepubli· 
kasies . Hier kon die publikasies van 
on onderskeie sentras vir hocr onder· 
wy met mekaar vergelyk word en ons 
hoop dat u die vrugte van hierdie 
samesprekings ook eer,daags in hierdie 
blad en in ons ander publikasies sal 
kan opmerk. Ons kan altyd van ander 
leer. 

ARCADIA 
Dames~ en Mans~ 

HAARKAPPERS 
VIER GEKWALIFISEERDE 

HAARKAPPERS TOT U DIENS. 

,Netheid en Kwaliteitswerk" 
is ons leuse. 

Rokersbenodigdhede en 
Fantasie.goedere 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 
Kerkstraat 61 . 

RAADPLEEG ONS VIR 

e BROOD 
en 

e ALLE KOEKSOORTE. 

ELKE DAG VARS. 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

,PUKKE ondersteun ons vir 

AANGENAME 

ONTSPANNING'' 

Oop vanaf 7.30 in die aand 

VAN DIE REDAKSIE 

Geagte Pukke, 

P.U. v1r C.H.O ., 
2 Mei 1957. 

Soos u seker sal merk, begin ding~ 
met u koerant nou agtermekaarkom. 
Ons waardeer u bclang telling asook 
die woorde van bemoeidging, kritiek 
en waardering wat ons van tyd tot 
tyd ontvang het. 

Van die beloofde uitbreiuing in die 
rubrieke kon nik kom nie, weens 
die gcbrek aan ruimtc. T ans probccr 
ons maar om sovcel moontlik nuu< 
te plaas en die gevestigdc rubrieke uit 
te bou en waar moontlik uit tc brei en 
die gehal~c te vcrhoog. Sohct ons in 
die laaste uitgawe die ,Van Stuucnte· 
raadswee" in 'n aantreklikcr vorm aan-

Donderdag 2 Mei 1957. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 
vir aile geleenthede 

TROU , VERJAARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 60, Potchefstroom. 
Spoorwegstraat, Klerksdorp. 

WESTVAAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 
DROOGSKOONMAAK 
STUUR NA 

WESTVAAL 

.JAY'S GARAGE 
(K. NODEL, Eienaar) 

Lombardstraat 5, Foon 175, 
POTCHEFSTROOM 

Voorra<.dhouers en Handelaars in 

e MASSEY-HARRIS TREKKERS 
e PLAASGEREEDSKAP, 
e PLANTERS en STROPERS, 
• S.A.F.I.M. en WILDBOAR-

IMPLEMENTE, ens. 

gebied. Ir:dien u nie saamstem dat dit 
'!! aantrekliker vorm was nie, e dit 
dan. Tans i die plan om hierdie ru· 
brick mcestal in so 'n ligte luim aan te 
hied, hoewel dit van tyd tot tyd nodig 
sal wees om terug te keer na die ou 
paaie-soos u we! in hierdie uitgawe 
sal sicn. 

Hoewel die besigste kwartaal van 
die jaar a! 'n endjie gevorder het, 
wens ck u hiermee aile van die beste 
toe en hoop dat u lekker sal werk en 
nog lekkerdcr sal lntervarsity hou. I n 
hicrdic vcrband sal ek graag wil meld 
dat ons voornemens is om op die aand 
van Intervarsit)' 'n intervarsity·uitgawe 
van ,Die Wapad' uit te gee. Ons hoop 
dat ons 'n goe1e afsetgebied sal he en 
dat u 'n mooi aandenking sal he van 
nog 'n segc van ons Alma Mater. 

Soos u in hierdie uitgawe sal sien. 
i daar 'n heeltcmal lywige korrespon· 
den ierubriek. So 'n reaksie op sake 
wat ons Alma Mater raak, is werklik 
bcmoedigcnd. Miskien i dit juis die 
openbaring van 'n nuwe gees. Aan 
die medcwcrkcr e ons dankie en ver· 
soek ander persone wat iet op die 
hart het, om ook van hulle te laat 
hoor. 

In hicruic verbano cgtcr 'n vriende· 
like dog dringcnde versoek: ai le stukke 
bedocl vir p!asing ( dit sluit natuurlik 
bricwc in) moct 6f gctik 6f in d ruk· 
skrif wccs. By die .•ct van die stoi 
!ewer die gcwone handskrif ontEetten
dc problcme op. 
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Persoonlike berigte nit die Republiek: 
Ag Skone Boland. 

Sy Eksellensie, die President, Dr. 
D. V. dan ver Jyver LL.D., het sy 
residensie se naam verander na 
VYVERRENBOSCH. (Hy het glo 
onder dieselfde bos gaan sit as Oom 
Simon.) 

Sy Edele, die Vise-President en 
Eerste Minister, mnr. Waan dan ver 
Tjalt, S.R., het hom weens ouderdoms
probleme aan die Staatsbeheer onttrek. 

Mnr. Pirk Dostma, Minister van on
derwys, Kuns en Wetenskap, het glo 
aandele uitgeneem op 'n nuutgekweek
te blom wat opspraak verwek het on
der die Republikeine. 

Jonkheer Balk Schuys, direkteur van 
die bekende lugvaartmaatskappy, 
POMPENVLEUGEL, was op besoek 
in ons Republiek. H y bet samespre
kings gevoer met ons eie lughoof, 
Gommandant(ie) Wokkie dan ver 
fTalt. 

Mnr. Kefwee de Lerk het 'n groat 
vissery in die Skiereiland aangekoop. 
Hy wil dit glo uitbrei na die oostelike 
dele van die Vaalrivier. 

Mnr. Wouw van Lyk is aangewys 
as reisvader vir alle toekomstige toere 
binne die grense van die Republiek. 
(Ons wag in spanning om te hoor wie 
is reismoeder.) 

Die bekende at~eet, mnr. Cirk Doet
;;ee, het ongelukkig nie 'n plek ver
ower op die onlangse Spolimpiese Ele 
nie, aangesien een van die beoord<!
laars, mej. Mathy Cortimer, van me• 
ning was dat hy maar 'n stadige kerel 
is! 

AI drie Lordskappe is toegeken 
weens dapperheid. Die aan Lord Ca
bleway weens dapperheid tydens die 
bou van die sweefspoor (Ook maar 
ban g, nc) ; die aan Lord Wellington 
vir dapperheid tydens die aanval op 
Wellington; die aan Lord Belville vir 
dapperheid tydens die groat seeslag 
van Belville waarna hy 'n eetmaal vir 
die oorlewendes gereel het. (Hy was 
die enigste wat nie verdrink het nie.) 

Verder is die titel N.K.P. aan aldrie 
here toegeken! 

DIE SOEKLIG oor 
ons sosiale Skinderkolom 

Asof gradedag nie net 'n bewys is 
van wat bulle op akademiese gebied 
kon behaal nie, het verskeie dames 
ook met tasbare bewys voo r die dag 
gekom van hulle amo reuse prestasies. 
Ons praat natuurlik van mense soos 
Magita Stoker wat verloof geraak het 
aan Johan Buys, Lea Coetzee aan 
Louis Jordaan en Mione Smit aan 
Dirk du Toit. 

Saam met die winter wat naderkom, 
kom ook die vrees dat die visdam se 
water darem baie koud gaan word, en 
daar is 'n paar paartjies wat betyds 
nog gekys het, terwyl die warm weer 
voortduur. Hulle is Colinie Kruger en 
Ferdie du Plessis, Eugenie de KJerk en 
Tinie Potgieter, Surette Heyns en 
Chris Naude, Marietjie Botha en Henk 
Denkema , Leendert van Dalsen en 
Wouda van der Walt. 

Met 'n bly laggie het Cassawali op 
die oggend van 14 April saam met 
die treinrook en roet by die treinven· 
ster ingewaai gekom. En meteens 
bevind by hom in die teenwoordigheid 
van die De Vosse en Buitendachs wat 
hulle in die gangetjie staan en ver
lustig oor die feit dat altwee saam na 
Stellenbosch gaan. Dit blyk gou dat 
twee mense hier bekwaam is om die 
situasie te hanteer en daarom verdwyn 
derdemannetjie Cassawali gou in die 
eerste kompartement. Die rondliggew 
de hoenderbeentjies en broodkorsies 
getuig van die vroulike inwoner se 
eetl us en toe Cassawali later a an hier· 
die stewige maaltyd terugdink, het hy 
gewo nder hoekom Dalene van Lingen 
dit nog nodig gevind het om die eet
salon so knaend te besoek saam met 
haar inponerende, rankerige metgesel. 

Waarlik, op Paarlstasie sien Cassa
wali hoe die verhaaltjie van die muis 
wat as weldoener van die leeu optree, 
hom voltrek: terwyl die ranke gestalte 
van Jurie Gouws-Venter begelei deur 
'n gedetermineerde dienaar van die ge
reg, in die stasiegebou verdwyn, kom 
die forse gestalte van R assie net so 
gedetermineerd agterna om reddings
werk te gaan doen . 

Op Stellenbosch na n aaklige nag 
in 'n plek waar die ,dag altyd breek" 
en die Maties dus heelnag luidkeels 
beswaar maak in holle geskreeu teen 
die vreemde indringers, klop Cassawali 
die baba van die toer, Kruger van Nie
kerk, vertroostend op die skouer as 

BLADSY NEGE. 

hy wil beswyk onder die gewig van 
Thalia se doodkiste . Dan bevind by 
hom uiteindelik op die dinee waar 
hy sien dat As Burger helaas vir die 
Pukke verlore is weens sy lojaliteit aan 
.. . ... en ook dat Dries Yssel 'n 
nuwe bron van vreugde put uit die 
ogies van 'n Mej. Pereira van Welling
ton! Schalk Buys vind die okasie so 
,zeer nais", dat hy dit moet uitsnik en 
Ma H errie voel in haar skik om 'n 
ogie oor die kabinet te hou. Daarby 
het sulke veterane soos onse Kaptein 
van die Grootraad, Oom President en 
F. W. sy hart laat swel van trots want 
hulle hou alma! wakker en tevrede! 

J a, Cassawali het bedroef gevoel toe 
hy weer met die vuil treinrokie moes 
meng om die terugtog te onderneem. 
Gelukkig het Dries Myburg, in be
knopte toestande, die goeie gees gaan
de gehou met vuri ge betogings oor 
etiese beginsels. 

Tuis in Pukland was daar weer vir 
Cassawali genoeg afleiding want hy 
kon hom siek lag vir die snaakse men· 
se met die vreugdedagoptogte. Daar 
was so 'n vet verpleegster wat vrees
lik ,shine gevang' het en Cassawali het 
hom lam geskrik vir Rooikappie se wolf 
wat nou eers sy ware kleure wys en 
Sibil kom dit nie eers agter nie. 

Deesdae jeuk Cassawali se voete so 
van al die rondswerf, daarom bet hy 
besluit om volgende keer saam met 
die toneelspeler Johnny Johnson met 
regisseur Willie van der Bank, na die 
Vry Staat te gaan . Mej. Laleen van Dingen word 

lmaend opgemerk in die geselskap van 
die bekende stiervegter, senor Wohan 
dan ver Jalt. (Hulle wil seker 'n eko
no miese skermklub stig.) 

Ons verstaan die bekende ,whis• 
pering baritone" Brans de Huyn en 
die ster uit GAY NIGHT, Cietie 
Poetsee, gaan saam die JAMAICA 
nagklub open. Worst Hiese sal J.s 
danseres optree. ( Daar sal seker ge
noeg snoo kertafels wees!) 

Ons bet tot dusver nog geen amp· 
telike aankondigings om te maak i.v.m. 
sosiale aangeleenthede wat voortspruit 
uit die A.S.B.-kon gres te Stellenbosch 
nie, behalwe dat alma! wat dit byge
woon het die week baie geniet het en 
nog lank met blink ogies daaroor sal 
praat. 

P.U. Stoeiklub 
I ewer 

Mnr. Smassie Rit en mej. Diekie 
Rekker het 'n prys verower as die 
gelukkigste paartjie in die republiek . 
Aan die anderkant het mnr. Schans 
Frutte die VROLIKE OUJONGKE
REL ·prys verower. 

Die Soeklig was werklik teleurge• 
teld oor die Pukke se gebrek aan 

belangstelling en gees by die massa· 
fliek. Die Geselligheidskomitee het 
baie moeite gedoen en daar was net 
geen reaksie by die studente nie . 

twee kampioene. 

LAAT BERIG. 

Drie perso ne is bekroon met die 
Orde van die Silwerblaar. Hulle is 
mnr. Habie Elberg ( nou Lord Cable
way), mnr Ries Dyssel (nou Lord 
Wellington) en mnr. Widyll dan ver 
Alt (nou Lord Belville). 

As daar van Jool gepraat word, kry 
ons eintlik skaa m, vera] as ons dink 
aan die teleurstellende feit wat die 
Voor itter van die Vreugdedagkomitee 
genoern het, nl. dat daar maar 'n po
were 13 7 Pukke Saam gejool bet. Aan 
die wat wei KJerksdorp toe was : Mooi 
skoot-die KJ erk dorper sal julie nie 
sommer vergeet nie. 

Gedurende die interuniversitere 
stoei-Kampioenskappe wat vanjaar vir 
die eerste maal hier gehou is, het die 
P.U.-stoeiers gewys dat dit nie kwan
titeit is wat tel nie, maar wei die 
kwaliteit. Die kampioene is Wynand 
Putter en Dokkie Coetzee. Die Puk
kies kon die skild nie wen nie, maar 
het dit duur verkoop. Stoeiers wat 
mooi vertoon het is Marthyn Viljoen, 

"DIENS AAN DIE GOUE WESTE DEUR FOTOGRAFIE" 

Beyers ,-,Iaassen ~~;:s~:AckRT. MY. 
\) M.P.S.S.A. INST. P. 

(U.S.A.) 
KERKSTRAAT POT>CHEFSTROOM 

Koo van Niekerk, C. Botha en Corne
lius Steenkamp. Ons sien 'n groat toe
karns vir W . Putter en Dok Coetzee. 

A'les loop vlot onder die bekwame 
Ieiding van die kapte.in Piet Brand. 
Die stoeiklub !ewer bewys van sy ver• 
moe en hoop dit sal 'n advertensie 
wees vir toernooie wat in die toekoms 
gehou sal word. 
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VOETBALSEGE .... 
Pukkies op dreef. 

Liga~voetbal het vanjaar vir Theos op 'n hoe noot afgesit 
toe bulle eers vir Western Reefs ( 8-6) en daarna Potch.~dorp 
(9- 0) en Lichte.nburg (9- 5) onder stof geloop het. Nieteen~ 
staande die prestasies sal die Pukkies moet leer om laag te vat 
en die gapings toe te stop. Tans staan Theos bo~aan die punteleer 
met drie agtereenvolgende oorwinnings, terwyl die ander spanne 
elk reeds een neerlaag gely het. 

Hendrik Erasmus het vanjaar puik 
heelagterspel gelewer en dan ook ons 
hartlike gelukwen e aan hom met sy 
insluiting in die Wes·Transvaalspan. 
Ook aan die Kaptein,Bussie Bothma, 
gelukwense met sy 1nsluiting in die 
B·span en Piet Steinberg as reserwe 
van die B·span. Mooi so, kerels! 

NAVY. 

2-DE SPAN. 

Die tweede span bet hul eer te wed· 
tryd van die sei.oen gewe n deur met 

Viljoenskroon 3-0 af te reken. Sao 
gewoonlik aan die begin van 'n scisocn 
1 ook hierdie wed tryd gekenmerk 
deur 'n gebrek aan samcspel en af· 
ron ding. 

Die doele is aangeteken deur Pctnc 
Theron (2) en H. Dcnkema ( 1). 

~~Klein~~ Dalrymple. 
Atlete maai onder rekords 

Tydens 'n uiters geslaagde atletiekbyeenkoms wat Saterdag, 
13 April op die Park-ovaal plaasgevind het. het nie minder as 
19 junior-Dalrymplerekords gespat, waaronder vier Dalrymple~ 
rekords. Die weersomstandighede was ideaal en die mededinging 
besonder skerp. 

Bekendc dcclncmrrs onder wie WJL· 
lem van Heerdcn. Danie Burger, Ber· 
tic Oberholt~cr, Eother Rooclt, Elaine 
Barker en George Day, het deelge· 
neem en mooi pre tasies gelewer. 

Die byeenkom. is gewcn deur Wits 

(81 punte), met Tukkic (60) tweede, 

U.O.V.S. (38) derde en P.U. (28) 

vicrde. Danie Burger, Day en Elaine 

Barker hct hoof~aakhk gesorg vir Wit· 

sics c oorwinning. 

UITSLAE. 

Die rekord wat geslaan is, is die 
volgende: Hoogspring: Otto (U .P .) 
6' 1Ya" : Dameswerp kyf: E. Roodt 
(P.U.)117' 4!/z"; 100 tree (dame): 
E. Barker (Wits. ) 11.5 sek.; 1 myl: 
P. Lawrence (Wits.) 4 min. 39.4 sek.; 
Driespro ng : Buq:(cr (Wits.) 47' 2" ; 
440 tree: Day (Wits.) 48.8 sek.: ge· 
wigstoot (Dames): G. Kotze 39' 11"; 

Spiesgoo1 (mans) : W. van H eerden 
(P.U.) 196' 7Yz"; 80 meter bekkies: 

Navy was vanJaar ongelukkig om 
hul wedstryd teen Western Reefs met 
11-9 te verloor. Nietemin het bulle 
goed vcrtoon en met meer af ron ding 
en hegter spel sal bulle in die vervolg 
moeilik geklop word . 

FIRES EN TEKKIES. 

Hierdie twee spanne kry vanjaar 
swaar weens 'n gebrek aan belangstel· 
ling. Dit is betreurenswaardig om so 
min spelers op die oefenveld op te 
merk. Fires het dan oak 17-15 ver· 
loor teen Western Reefs en Tekkies 
moes dan ook d1e onder pit delf teen 
Wolmaran stad se derde span met 8·3. 

Geniet die Meesterstuk 
. .. in die Meester Grootte 

H. Venter (U.O.V.S.) 12 sek.; Spies· 
gooi (Dam es ) : Muller (U.P.) I 11' 
1 Yz"; 2 20 tree (Dames): Barker 
(Wits. ) 25.9 fc k. ; 880 tree: Oberhol· 
zer (U .P. ) 2 min. 0.7 . ek.: Werpskyf 
(mans): Mal an (U.P.) 157' 8Yz"; 220 
tree hekkies: IIcrnnn (U .P.) 24.8 sek. 
2 myl: Burgess (Wits.) 10 min. 4sck.; 
Verspring: Boon~aaier (P.U.) 22' 
I 1!/z"; 440 hckkic: Herman (U.P.) 
56.5 sek. 

ONDER-19. 

Onder·19A het weereens bulle kra;( 
bewys dcur Klerk dorp met 20-3 die 
loef af te steek. Die pannet)ie vertoon 
puik en gaan van krag tot krag voort. 

Onder I 9·B moes egter met 'n ge· 
lykopbeslissing ( 11-11) tevrede wee 
teen Strathvaal. 

Getrou aan tradisie wemel dit weer 
van Pukkies in die Wes·Tran va1l 
onder·19·span. De Wet Kruger, Her· 
man Venter, Mjch ael Hattmgh , , Ha· 
sie" Howell, Louis Fourie en Koos du 
Plooy, baie geluk met jul insluiting in 
die W es· T ransvaalspan! 

MANSHOKKIE 
In die eerste wedstryd van die )aar 

het die Pukkies Rustenburg aangedurf 
en oak die oorwinning behaal met 
vier doele teen nul. 

Gedurende die eer te helfte van die 
wedstryd wou sake maar nie vlot nie. 
Met die aanbreek van d1e ruspouse 
was die telling nog 0-0. Met die 
aanvang van die tweede helfte het sake 
egter anders gestaan en is vier doele 
ingeryg. Die manier waarop die doele 
aangeteken is dui daarop dat Hokkie 
vanjaar groat hoogte gaan bereik. 
Doele is behaal deur H orst Wiese (2). 
Piet van Wyk ( 1 ) en Paul de Bruyn 
( 1) . By tye is skitterende stukkies in· 
dividuelc spel gelcwer. Chri~ti Coetzee 
en Gert Snyman bet ook goecl vertoon. 

ME ESTERS 
FILTER DE LUXE 

DAAR IS GOEIE REDES VIR DIE MEESTER GROOTTE 

Kopiereg RMfA 5 

> Enslins Drukkery, Potgieterstraat 31, Potchef troom 

D1e Pukku!• se spa n vertrek op 2 M ei 
na Pietermamzburg waar bulle aan die 
Dalrymple . al deelncem. Aile sterkte 
Pukkie , en mag dit gocd gaan met 
julie! 

DAMES HOKKIE 
In die cer·te ligawedstryd wat op 

Saterdag 13 April , gespeel is, het 
Porch. Dorp die P.U. Dameshokkie· 
klub met 'n telling van 3- 1 geklop. 

As dit nie was dat die Pukkies a.g.v. 
'n misverstand vir 'n tyd lank met 
tien fpcc lsters klaargekom bet nie, sou 
die telling seker vee! anders gewees 
het. Hoewel die voorlyn in hierdie 
wedstryd nie heeltemaal goed gekom· 
binecr het nie vcrwag ons om hierdie 
moeilikheid bir,nekort uit die weg te 
ruim. Die verdediging was so goed dat 
on nag vee! verwag in die toekom>. 

Wcerecns kan ons die name van 
Octavia Lombard en Eli:c Louw noem 
as die uitblmkers van die dag. Die 
enigste doe! vir die Pukkies is geskiet 
dcur Elize. 

MET APOLOGIE. 
Dit i onder d1e aandag van die 

rcdaksie gcbr in g dat 'n fout in ,Die 
Wapad" van I 5 Maart ingesluip het. 
Die hccr wat d1c massa toege preek 
het as vertccnwoorcliger van die Tram· 
OranJe Skoal vir Dawes sc van 1 
Vaughan en nie Born .oos in genoem· 
de uitgawc gcmeld is nie. 

Baie dankie. 

I 


