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Colloquium noodsaaklik ! 
W eereens die grondslag van die A.S.B. 

'- ANGESIEN die Studenteraad oortuig is daarvan dat die artikel on
a der die opskrif: Die Grondslag van die A.S.B., wat in die Wapad 
van 23 April verskyn het, ,direk indruis teen die karakter van die P .U. 
vir C.H.O. of 'n persoonlike aanval bevat c:ip die Studenteraad .. ... " 
(Studentehandboek, p. 78, 17), is ondergetekende as skrywer daarvan 
gevra 0111 die betrokke stuk in ooreensten1n1ing met die grondslag van 
die Studenteraad te bring, of te verduidelik wat daarmee bedoel is. Ver
al gaan die beswaar oor die gedeelte onder die opskrif: 'N ANKER. 
Hierdie sogenaan1de ,indruising" is t ien dae na die verskyning van die 
blad deur Mnre. Tjaart van der \Valt en Peet Duvenhage onder die 
aandag van die Studenteraad gebring. 

Die doel van die artikel was nie om 'n breedvoerige u it~ 

eensetting van die grondslag van die A.S.B. te gee nie, maar 
slegs om te probeer wys op die noodsaaklikheid van gedurige be
sinning oor die algemeen~aanvaarde opvatting en manier van 
dink. lndien die leser uit die artikel nie kon wys word wat daar-: 
mee bedoel is nie, is gehoop dat reaksie (hetsy skriftelik, h.etsy 
deur persoonlike skakeling en by voorkeur deur besinning) sou 
volg. 

die handel te begin. Let wei: hy moet 
nie sy anker in die vorige hawe laat 
le nie, maar dit ophaal en saamneem . 
Dit is dan die waarborg dat hy steeds 
kan ankcr werp wanneer dit nodig is. 

naamlik die C.N. ·beginsel die A.S.B. 
verbied om te probeer inskakel, berus 
op 'n verkeerde opvatting van die be
ginsel en siening van die werklikheid 
soos later aangetoon sal word. Hier is 
dan 'n geval waar die skip (die 
A.S.B.) deur die opvatting dat hy 
deur sy anker (die C.N.) te lig, sy 
beginsel prysgee, verhindcr word om 
'n nuwe terrein van handel (die in
ternasionale stud entewereld) te betree. 
Dit is die logiese voortgang wat die 
A .S .B. tans moet maak. 

W AAROM INSKAKELING? 
Die redes vir die inskakeling by 

I.S K. kan soos volg saamgevat word: 

Dat die beeld wat gebruik is in vc le 
opsigte gebrekkig wa en vatbaar vir 
misverstand, is by hierdie tyd al tclke
male onder my aandag gebring. Graag 
word hieronder verduidelik presies 
wat bedoel is en hoop ondergeteken
de dat die verdere beredenering van 
die saak sal berus op wat hier uiteen
gesit is en nie op 'n kritiek van die 
beeld sal neerkom nie. 

'N ANKER. 

D ie antwoord van die Studenteraads=:--1 

verskyn op bladsy vier. 

~~ 

Die beswaar het gekom teen die 
slotwoorde van die paragraaf onder 
bg. opskrif: ,'n Skip wat nooit sy 
anker lig nie, kom nooit vooruit nie," 
asook ,die grondslag van die A.S.B. 
kan werk indien dit 'n anker is wat 
so-nou-en-dan opgehaal kan word so
dat steeds nuwe gebiede gesoek kan 
word waar weer anker gewerp en met 
die handel begin kan word." 

Indien die beeld te gebrekkig is: 
hier volg 'n verdere uitecnsetting. 
Wanneer 'n skip in 'n sekere hawe 
voor anker gele en sy handel daar 
verrig het, moet dit 'n anker Jig en 
na 'n volgende hawe vaar om daar 
weer opnuut anker te werp en met 

Ook bly die anker dieselfde: van 
goeie staal, en verander nie - of dit 
gewcrp is of opgehaal. 

Die praktie e toepassing op die 
A.S.B. is dit: op die jongste kongres 
is besluit dat die A.S.B. sal poog om 
itting te verkry op I.S.K. sander 

prysgawe van sy beginselgrondslag. 
Die P.U. vir C.H.O. het minderheids
notulering teen hierdie besluit aange
vra en sal nie die uniale A .S.B. steun 
wanneer 'n verteenwoordiger na die 
volgende I.S.K. gestuur word met die 
opdrag om inskakeling te probeer 
verkry nie. Die beginselbeswaar wat 
die P.U.-afvaardiging aangevoel het, 

( l) Die wese van die C.N.-grond
s'ag van die A.S .B.: 

Volgens die uiteensettin g wat mnr. 
Tjaart van der Walt op die jongste 
A.S.B.·kongres oor die C.N. gegee 
het, is een van die ken merke daarvan 
die .. ~endingkarakter". Die C.N. is iet:; 
wat dicgene wat dit liefhet dring om 
dit uit te dra en te verkondig op 
soveel terreine moontlik. Vera! as in 
aanmerking geneem word dat elemen
te van C.N. ook voorkom by die 
mceste Iande met 'n Wes·Europese be
skawing, maar dat dit slegs in S.A 
(en op studenteterrein slegs by die 
A.S .B.) nog 'n redelik omskrewe en 
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algemeen geldende begrip is, is die 
taak van die A.S.B. nog duideliker : 
hierdie skat mag nie net vir homself 
gehou word nie. Indien hy lid is van 
die I.S.K. kan die A.S.B. hierdie roe
ping uitleef en steeds 'n suiwer klank 
laat hoor. Natuurlik sal ook deur an
der middele van kontak hierdie roe
ping uitgeleef moet word. 

Geen wonderlike resultate mag ver· 
wag word nie, maar slegs in die ge· 
durige stelling van die eie standpunt, 
word die roeping van die A.S.B. tot 
'n groat mate al uitgelee£. Bowendien 
mag die uitbly van resultate die oor
tuigde Christen nooit afskrik van die 
uitlewing van dit waarvan hy in sy 
hart oortuig is nie. 

Die hooding van die P.U. is dus 
in stryd met een van die wesensken· 
merke van sy beginsel. 

(2) Versterking van C.N.: 

Die ploeg wat nie gebruik word nie, 
roes. Die arm wat swaar vragte dra, 
word ~terk . So sal die beginsel van 
die A.S.B . ook werklik groei indien 
dit meer gebruik word. Tans het dit 
tot 'n groat mate sy taak vervul in 
die eie geledere en 'n nuwe werk
terrcin sal daarvoor 'n stimulus wees 
wat aileen tot sy groei en versterking 
sal hydra. In die geledere van die 
A.S.B. is dit in die verlede miskien te 
vee! vertroetel, maar in die interna
sion ale studentewereld sal dit direk in 
antitese kom teenoor vee! wat vyandig 
daarteenoor sal staan. Dit sal nood
wendig tot 'n noukeurige ondersoek 
daarvan aanleiding gee en omdat ons 
glo dat hierdie beginsel 'n diepere oar
sprang het as die brein van die mens, 
glo ons dat dit sal staande bly en 
steeds sterker sal word omdat moont
liek leemtes wat ons nie nou raaksien 
nie, wei aan ons getoon sal word en 
tot hernude deurdenking aanleiding 
sal gee. 

(3) Indruk op buitewereld: 

Die redes vir die terugtrekking van 
die A.S B. uit die terrein van die in
ternasionale studentewereld, sal onbe· 
grypbaar wees vir die I.S.K. Hulle 
kan dit nie begryp, en sien vee! eer
der daarin die houding van dat ons 
besef dat ons nie juis iets te se het 
nie - m.a.w. 'n papbroekige manier 
van optrede. 

Aan die ander kant sal 'n volgehoue 
aanspraak van die kant van die A .S.B. 
die indruk skep van oortuig·wees van 

(Vervolg op bls. 4) 
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• Vars VlS te koop 
n Ywerige besigheidsman het 'n viswinkel geopen en die 

bg. kennisgewing voor sy winkel aangebring. 
Toe kom 'n klant daar aan en vra: .. Waarom ,vars'? Jy sou 

tog imme.rs nie daaraan dink om ou vis te verkoop nie?'' 
Die woord ,vars' is toe verwyder. 
Daarna daag 'n ander klant op. 
.. Waarom ,te koop'? 'n Mens verwag mas nie dat jy die vis 

verniet sal weggee nie!" - Dus, weg met ,te koop'. 
Nog was n 'derde klant nie tevrede nie: .. Is daardie ,Vis' 

daarbo werklik nodig? Mensig man, mens kan dit 'n myl v~?.r 

ruikl" 
Hierdie bekende aanhaling uit Fleet Street bied inderdaad 

baie om oar te dink. Aangesien dit slegs 'n uitgelese. groepie ge~ 
niee is wat die hoofartikel lees, laat ek dit grootliks aan u oor. 

Dit verg vandag 'n byna ensiklopediese kennis om iets van 
waarde te se - oar enige onderwerp. En wanneer onvoldoendc 
of vae kennis beskikbaar is, dek mens maar jou terugtog met 'n 
rookskerm: .. Dit mag miskien wees dat ... ", of .. Dit wil soms 
am per: lylq asof dit voorkom as of ... ", of dit neem die vorm aan 
van 'n betoog reg random 'n probleem. 

En oak die kernagtige pittigheid van die student - daardie 
paar woorde wat 'n saak op n satiriese wyse tot in sy kern oop~ 
vlek - hang in die rook. 

Daar het in die jongste tyd 'n kreet opgestyg teen die stu~ 
dent in die algemeen, en in besonder teen die student van ons 
eie Alma Mater. Hierdie kreet het die vorm aangeneem van 'n 
geroep na die uitgestorwe ,intelligentsia'' - die mense wat in 
staat was om iets te se - sontler 'n rookskerm. 

'n Saak spreek vir homself - dit word net van jou verwag 
om die woorde te voorsien. En as jou woorde of woord~gebruik 
vaag of lafhartig is, dan het jy die saak vaag of lafh.artig inge~ 
sien. So oak met studenteskerts en ~pittigheid. Dit is 'n gevolg 
en nie 'n doel nie. Dit is nie 'n objek van studie en toewyding 
nie. Dit is die gevolg van eerlike studie en toewyding. Ek gebruik 
die woord ,eerlik' omdat die kern van die saak grootliks oneer~ 

lik is, en wei teenoor jouself. Erken eerlik dat 'n saak vir jou 
vaag is, en doen iets daaraan. 

En moet tog nie dat onkunde jou daarvan weerhou om 'n 
saak reg in te sien en te waardeer nie. Nesco du Toit. 
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~iefdi~oo~winnaa~ 
DR. SCHUTTE WAARSKU TEEN LIEFDELOOSHEID. 

JESUS SAL NETSO KOM. Tydens Korps V .V . se tweede programvergadering op 
Uonderdagaand I Mei, het dr. J. A. Schutte, leraar van die 
Gereformeerde Ke.rk, JohannesburgNoord, opgetree met 'n le
sing oor: .,Die Christelike liefde in 'n wereld van nood." Dit 
was woorde wat diep getref het, want dit het die skreiencc 
gebrek aan liefde in ons hedendaagse wereld, in ons land, selfs 
in ons kerke en ook in ons studentegemeenskap duidelik aan die 
kaak gestel. 

Hemelvaart se nie alleen Jesus is weg nie, maar dat Hy ook 
weer kom. Soos Jesus opgeneem is, netso kom Hy weer. 

Galilese manne, waarom staan julie 
en kyk na die heme!? Hierdie Jesus 
wat van julie opgeneem is in die 
heme!, sal net so kom soos julie Hom 
na die heme! sien wegvaar het. -

(Hand. 1 : 11). 

Die spronge waarmee die gebeurte· 
nisse plaasgevind het nadat Jesus 
deur Judas Iskariot verraai is, bet die 
groepie dissipels meer a eenkeer in 
verwarring gebring. Na Jesus se op· 
standing kom daar by hulle eintlik 
nog meer onbegryp!ike dinge op. Jesus 
het so anders geword. 

Hulle het seker ook gewonder 
waarheen hul Meester op hemelvaarts· 
oggend met hulle op pad was toe 
hulle die Olyfberg bestyg het. Nog 
meer duister word bul korte gedagtes 
toe hul Meester op pad in sy afskei• 
dingsgesprek spreek dat hulle nie van 
Jerusalem moes weggaan nie, en om 
daar te wag op die vervulling van 
die belofte van die H eilige Gee&. 

Deur die krag van God word Jesus 
onder en tussen sy dissipels opgehef 
terwyl Jesus die beloftes uitspreek. 
Lukas se dat Jesus Sy hande seenen d 
opgehef het. Vol verbasing en alge· 
heel verslae volg bulle oe Hom, ter· 
wyl Hy boer en hoer styg. 'n Wolk 
skuif tussen bulle en hul M eester in. 
Met spanning soek hul oe wat van 
verlange glinster, in die wydtes 
sal hulle H om nogeens sien waar Hy 
nounet verdwyn het? 

Dit was so skielik. 'n Oomblik te· 
vore was Jesus onder hulle, nou i:; 
Hy weg. 

Die stem van die twee rnanne in 
wit klere ruk hulle geheel en al na 
die aarde terug. ,Wat staan julie na 
die heme! en staar?" 

In hierdie vraag hoor ons duidelik 
nou die verwyt teenoor die dissipels. 
Hulle weet immers van Sy weggaan, 
waarom dan so verbaasd en 'n ver• 
langende gesoek na Jesus waar Hy 
ve rdwyn het. 

Die twee manne voeg ook troosryk 
daaraan toe : Hierdie Jesus sal net so 
kom soos julie H om na die heme! 
sien wegvaar het. 

Hemelvaart gryp dwarsdeur die tyd 
heen na die onbekencle tockoms toe 
- na die wederkoms van Jesus. 

Soos die hemelvaart was, nctso cal 
die wederkoms wees. 

Je us het opgevaar terwyl Hy bulle 
seen . Verheerlik in Sy oorwinnin g. 
Hy is Oorwinnaar-Triomfator. So kom 
Jesus w~er. Maar omdat Hy die 
Enigste Oorwinnaar is oor heme! en 
aarde, kom H y nie net as die seen• 
ende Triomfator nie, maar ook as die 
bestraffende en vergeldende Remune• 
rator·Regter. 

Vervolgens sal die wederkoms van 
Je us geen geheime gebeurtenis wees 
nie. Alma! sal H om sien soos bulle, 
die dissipel , hom sien wegvaar het. 
,Kyk, Hy kom met die wolke en elke 
oog sal H om sien." (Openb,. 1 : 7). 
Dit bet Jesus self ook in daa rd ie nag 
van Sy veroordeling aan Pilatus ge• 
se: ,Van nou af sal u die Seun van 
die mens sien sit aan die regterhand 
van die Krag van God en kom op 
die wolke van die heme!." (Matt. 
26 : 64) . Jesus noem hemelvaart en 
wederkoms bymekaar sodat hemelvaart 
die voorspel word in die feeslied, 
, Daar kom die Bruidegom aan." 

So al Jesus kom net soos Hy op• 
gevaar het. 

Hemclvaartboodskap dus, om nie na 
die heme! te bly staar nie, maar tog 

op Sy koms te wag. Jesus kom net 
roos Hy weggevaar het - tot 'n ver· 
wyt vir die wat nie in die weder• 
korns•verwagting !ewe nie, tot troos 
en een vir die wat H y deur Sy 
bloed vrygekoop het en op Sy koms 
wag. 

B. D . C. Prinsloo. 

BELANGSTELLING. 

H oewel ' n weinig swakker as die 
vorige vergadering was die opkoms 
nogtans bemoedigend en dit was dui· 
de lik dat daar groot belangstelling ge· 
heer het. Diegene wat dan ook teen• 
woordig was, het nie met lee hande 
daarvandaan gegaan nie . Hiertoe het 
die sanggroep onderleiding van mnr. 
Peet Duvenage met hul vertolking 
van , Die Onse Vader" beslis ook hul 
deeltjie bygedra . 

W AT IS LIEFDE? 

A an die hand van die vraag: , Wat 
is lief de?" het dr. Schutte aangetoon 
dat liefde bo-kosrnies, d.i. van God is, 
want God is liefde. Gods liefde in 
Christus was onvoorwaardelik, en dit 
ondanks die houding wat die mens 
ingeneem het. Teenoor die grootheid 
van Gods liefde blyk dus die vuilheid 
van die mens. Dit is aileen deur die 
wedergeboorte dat die mens 'n nuwe 
wereld binnetree en dat ons verstaan 
dat buite God geen liefde is nie ; want 
ware liefde is uit God. 

LIEFDESOFFER. 

0 mdat daar egter so 'n groot ge· 

))Begenadigde Pro feet" 

Mnr. G. A . Watermeyer het 'n interessante lesing voor die 
plaaslike A.S.BAak gelewer. Hy het naamlik 'n leersame toe
ligting oor die roeping van die volksdigter gegee en daarna van 
sy eie werk, met nadere besonderhede oor sy jongste bundel 
.. Die Republiek van Duisend Jaar'', voorgedra. Uit hierdie bun
del het hy van die beste verse gelees. wat opgeval het deur hulle 
mooi simboliese inhoud en die effektiewe wyse waarop hy hulle 
voorgelees het. 

Mnr. Watermeyer het eers iets ter 
inleiding oor die ontwikkeling van die 
volksdigter ge e en daarna gewys op 
die roeping van die Afrikaanse volk , 
digter, as begenadigde profeet wat in 
die oomblikke van inspirasie die toe· 
koms van sy volk voo r hom sien le. 
Dit, tesame met die voorgelese ge· 

deeltes, het sy tema tot 'n mooi har• 
rnoniese geheel omgevorm. 

Die vergadering is verder aange· 
vul deur 'n klavier· en sangsolo en 
die lewering van die Kon gres-versllg 
deur die voorsitter van die A .S.B., 
Mnr. Chris Coetzee. 

J . M. Kruger. 

brek aan liefde is, is die woorde van 
Christus: ,Jy moet jou naaste liefbe 
soos jouself." 'n NEE in elkeen se 
lewenshoudin g. Liefde immers dwing 
tot die daad , en juis die gebrek aan 
liefdesdade is die g root behoefte van 
ons wereld - ook van ons eie stu· 
dentegemeenskap . Want hoe swaar 
weeg die dade van liefde op teenoor 
onderkruipery en onderlinge swart· 
smeerdery? Die offer wat die liefde 
van ons eis word so weinig gevind . 
En as liefde verdwyn het, maak vr,es 
sy verskyning . Die teendeel is egter 
waar: Die liefde dryf die vrees !:!a 
buite (1 Johannes 4 : 18) . 

ALARMSEIN. 

Met die alarmsein: , Ons mag nie 
vreesagtig word niel" het die geagte 
spreker sy toespraak tot 'n einde ge· 
voer, en daarop gewys dat ons dit 
kan regkry - slegs deur lief te he. 
Die wereld verwag van ons eerlik· 
heid, en daarom moet ons nie een 
ding se en 'n ander doen nie. Ons as 
Christene moct wees soos sterre wat 
die Jig van die son weerkaats. D ie 
grootste struikelblok tot die uitvo!:· 
ring van hierdie roeping is egolsme. 
Maar in die gebed is die weg tot 
oorwinnig vir ons aangedui. 
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Eindelik: Die toepassing van 
die grondslag van die A.S.B. 

U moet nie in hierdie skrywe, geagte le.ser, soseer kommen~ 
taar verwag op Mnr. Coetsee se beeldryke uiteensetting van die 
grondslag van die. A.S.B. nie, (Sien die voorblad van die 
, Wapad" van 23 April 1958) want Mnr. C. bedoel, blykens sy 
verduideliking, nie meer wat hy toe gese het nie, en se ook nie 
meer wat hy toe bedoel het nie, altans, soos dit vir die Ieser, 
wat aangwys is op dit wat op skri£ staan, sal blyk. Ons sal wei 
terloops aandag gee aan die hele beeldryke uiteensetting, maar 
meer spesifiek ons bepaal by die nuwe ,.Weereens: die grondslag 
van die A.S.B." 

Dus: Die beeldryke uiteensetting in 
die ,Wapad" van 23 April en: die 
nuwe ,Weereens : .. " Kan u die 

(Vervolg van bladsy 1) 

die eie standpunt en deur die A.S.B. 
gedurig op die agenda van die I.S.K. 
te hou kan geen kwaad doen nie. 

MET ODE: 

Die metode wat gevolg gaan word 
om inskakelin g te probeer verkry, is 
van die allergrootste belang. Op die 
huidige stadium lyk dit nie of enige 
aansoek van die aard van die kant 
van die 1\ S.B. sal slaag nie. 

Die fcit dat die I.S.K. 'n deur-en
deur liberalisticse instelling is, verhoed 
dat hy van die A.S.B. kan eis om sy 
beginselgronddag prys te gee voordat 
hy as lid toegelaat kan word: die 
I.S .K. wil die middel tot samewerking 
wces van aile studente-organisasies af
gesien vim hulle uiteenlopenle siens
wyses. Die A.S.B. moet dus daarop 
aanspraak maak dat ook hy - a! ver
skil hy in groot mate van ander -
reg het om sy vryheid van denkwyse 
te handhaaf binne die I.S.K. Daardeur 
word verhoed dat hy sy eie besondere 
identiteit sal moet prysgee. 

Die voorbereiding wat aan hierdie 
aansoek moet vooraf gaan, kan nouliks 
genoeg beklemtoon word. Daar het 
in die verlede die groot swakheid gele 
van aile pogings wat in die verband 
aangewend is . 

Samevattend: die gedagte dat inska
keling by die ~ S.K. sal neerkom op 
die verloening van die grondslag 
van . die A.S.B. is ongegrond. Die be
weegredes wat dring na inskakeling, is 
swaarwigtig. n Onverantwoordbare 
vasklou aan die tot dusver gehand
haafde be!eid van die Studenteraad, 
is sekerlik nie in belang van die 
A .S.B. nie en berus op 'n foutiewe 
siening van die grondslag van die 
A.S.B.: dit dien wei om hom in bier
die wereld te onderskei, maar nie te 
skei nie. Deur die S.R. se siening 
van die anker van die A.S.B. word 
die skip net op een plek gehou en 
wo rd ander terreine waar hy ook 'n 
roeping hct, verontagsaam. 

D. C. Coetsee. 

twce bymekaar bring? M.a.w. het u, 
geagte Ieser - op grond van dit wat 
u gelees het - Mnr. C. se artikel 
s6 verstaan, logies s6 gelnterpreteer 
as wat hy in sy ,Weereens ... " 
dit verduidelik? U so u negatief ant
woord en wei om die eenvoudige rede 
dat Mnr. C. twee sake verwar nl. 
,beginsel" en ,toepassing van die be
ginsel". Hy omskryf en kritisee r eers
genoemde in sy beeldryke uiteenset
ting, terwyl hy in sy ,Weereens: . . " 
laat blyk dat hy dit teen die , toepas-
ing van die beginsel" het, en wei aan 

die P.U,. vir C.H.O., soos by dit stel. 
Uit die hieropvolgende bespreking 
mag waarskynlik meer Jig op hierdie 
otellin g gewerp word. 

Gemeld dien te word dat in beide 
gcvalle, d.w.s. kritiek teen die begin
sci, sowel as kritiek teen die toepas
sin g van die beginsel, colloquium 
noodsaaklik i . (Vgl. Reglement van 
die , Wapad", Art. X). 

a. Beswaar is inderdaad geuiter teen 
die grondslag. 

Ten spyte van Mnr. C. se kort 
vcrduideliking van die ,anker"-beeld 
in sy ,Weereens : .. . ", le dit nog 
voor die hand, uit die artikel in die 
,Wapad" van 23 April, dat die saak 
as volg gesien kan word: In die eer
ste gedeelte van die afdeling wat han
del oor die ,Anker" gee by 'n posi
tiewe uiteensetting van wat die anker 
is, d.w.s. die C.'N; .-grondslag: In kort, 
dit wat die A.S.B. vaswortel. Dan be
sluit by die artikel met klem: ,Die 
grondslag van die A.S.B. kan werk in
dien dit 'n anker is wat so nou-en-dan 
opgehaal kan word sodat steeds nuwe 
gebicde gesoek kan word waar weer 
'n anker gewerp en met die handel 
begin kan word." Die logiese konse
kwensie is dat die anker, die C.N.
grondslag, opgehef moet word vir 'n 
tydlank - en buitendien, as 'n anker 
gelig word , is dit nog 'n anker wat 
dicns doen as anker, of is hy dan 
cintlik waardeloos? Hier is kritiek teen 
die grondslag . 

b. Beswaar word geuiter teen die 
toepassing van die grondslag. 

Uit Mnr. C. se , Weereens: .. 
blyk duidelik dat hy die siening van 
die Studenteraad insake die grondslag, 

of dan wei die wyse waarop die Stu
denteraad die grondslag toepas, kri· 
tiseer, ja, aanval. 

In die Jig van bogenoemde, mis· 
kien nog des te meer omdat die ar· 
tikel nie onder die naam van Mnr. 
C. gepubliseer is nie, en dus as die 
Studenteraad se siening gelnterpreteer 
kan word, is colloquium 'n noodsaak
likheid. 

Mm. C. verkies blykens sy ,Weer· 
eens: .. " dat dit nie hier as kritiek 
teen die beginselgrondslag gesien moet 
word nie, maar wei teen die toepas• 
sing daarvan. Ons voldoen aan sy 
versoek en sal dit meer spesifiek sien 
as kritiek teen die toepassing. Dit 
ve rklaa r ook die opskrif van hierdie 
skrywe. 

In verband met die verdere be
handeling wil ons probeer om ons 
te bepaal by die kern van die saak, 
en sal dus nie alles in die besonder 
onde r oe sien nie. 

Mnr. C . noem drie redes vir in
skakeling by die I.S .K..: 
1. Die wese van die C.N.-grondslag 
van die A.S.B. 

Ons stem volkome met hierdie uit
eensetting saam, ook wat die ,sen· 
din gkarakter" betref, waar sekerlik 
niemand enige twyfel kan he nie. Ons 
vestig ook die aandag op die tweede 
sin en veral die woorde ,op soveel 
terreine moontlik". , Die C.N. is iets 
wat d iegene wat dit liefhet, dring om 
dit uit te dra en te verkondig op 
soveel terreine moontlik" . Let wei: 
Nie op alle terreine, op allerlei wyse 
en te aile tye nie. Die Studenteraad 
voel nie ten gunste van inskakeling 
by d ie l.S.K. nie ( vgl. die gekursi
veerde woord hierbo) om redes wat 
later sa l blyk. 

Net dit: Moet ons so voorbarig 
wees soos Mnr. C . om reeds noual 
'n gewaagde konklusie te trek nl. , Die 
houding van die P. U. is dus in 
stryd met een van die wesenskenmerke 
van sy beginsel?" Dieselfde wat be
tref die samevattende slotparagraaf 
van Mnr. C. se ,Weereens: 

2. V ersterking van C.N. 

Hier stem ons ook volkome met 
Mnr. C. saam en wys ook weer vera! 
op daardie ,soveel terreine moontlik" 
in verband met bogenoemde punt. 
Ernstig word egter gewaarsku teen die 
onderliggende gedagtegang wat ook 
al vroeer geblyk het, maar nou nog 
sterker na vore kom by Mnr. C. -
die gedagte van aksie - reaksie. Eni
ge jare gelede nog het die Studente
raad in die lig van omstandighede 
kitlik aile skakeling met andersden· 
kendes veroordeel en bv. geen brief 
van N.U S.A.S. ter tafel gereel nie. 
Daardie tyd is egter verby. Mnr. C. 
moet oppas dat hy nie nou te sterk 
in reaksie wil optree nie. In 'n poging 
om verder te herstel kan mens mak
lik die slin ger te ver na die ander 
uiterste laat swaai. 

Ek waardeer dit dat Mnr. C. nie 
nou weer 'n konklusie trek nie . 
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,BESEMBOS" 

VRA U HULP 
Die ne1grng is om altyd na 'n hoer 

standaard te strewe. Vanjaar onder die 
Ieiding van Mnr. E. J. Smit pro beer 
die redaksie van die , BESEMBOS" 
om weer eens die standaard op te 
skuif. 

As publikasie beklee die , BESEM· 
BOS" 'n unieke plek in ons studente• 
lew~: . Dit dek dan ook aile aspekte 
daarvan : Die spel tree op die voor· 
grond en die werk wedywer om die 
ereposisie, as sonkant van die aka· 
damiese !ewe skitter die sosiale !ewe. 
lets oor alma! en alles. 

Maar die verskyning van die ,BE· 
SEMBOS" is afhanklik van u same· 
werking. Artikels of enige ander by· 
drae, wat handel oor enige aktuele 
onderwerp, word gevra. Laat die ar• 
tikel prikkelend populer-wetenskaplik 
wees. 

D ie name van die verskillende re· 
daksielede met bulle betrokke afde
lings kan u orals op d ie terrein op 
plakkate vind. 

H elp bou aan die struktuur van 
die ,BESEMBOS" want elke steen 1s 
onontbeerlik. 

EINDELIK: DIE TOEPASSING (Vervolg) 

3. Indruk op die buitewereld. 
Die ste lling van Mnr. C. dat die 

rcdes vir die terugtrekking van die 
A.S.B. vir die I.S.K. onbegrypbaar 
ou wees, is vir my nog meer onbe· 

gryplik. Dit blyk immers uit die ver· 
slag van Mnr. J. D. v. d. Vyver 
oor sy besoek aan die I.S .K. ·konfe· 
rensie dat die I.S .K. die deure vir die 
A.S.B. met sy spesifieke grondslag 
gesluit het. Hoe kan die I.S .K. dan 
nou nog verwag dat ons papbroekig 
sou wees deur nie te poog tot in
skakeling nie? 

Ek is bevrees dat Mnr. C. die deur 
wil skouer! 

METOD E. 
Hier kom Mnr. C. nou eindelik 

by die kern van die saak, en in ant· 
woord sal on ook hier die kern van 
die probleem benader. 

Dit wil voorkom asof Mnr. C. nog 
nie lank in besit van hierdie metode 
is nie, want as u mooi lees, sal u 
ien dat dit in baie kolle skyn, want 

daar blyk nog vee! teenstrydighede te 
wees. Hy praat nou ten gunste van 
die standpunt van die Studenteraad; 
dan weer, as die ontnugterende wete 
deurdring, moet hy iets daarteen se 
om te wys dat hy nie saamstem nie. 
Die beste illustrasie hiervoor is die 
Studenteraad se eie metode: 

a. Die Studenteraad ou sonder eni· 
ge be waar sien dat die A.S.B . in· 
skakel by die I.S .K. of enige ander 
organi asie mits hy vooraf duidelik die 
versekering bet dat i) die eie identi· 
teit van die A .S.B. na binne en na 
buite behoue sal bly en ii) die kool 
die sous werd is,. (Watter nut sou dit 
bv. he as die A.S.B. by die S.A.V.F. 
inskakel, 'n liggaam tog wat op die· 
self de grondslag staan). 

b. Die Studenteraad sou ook onder 
dieselfde voorwaardes geen beswaar he 
teen aanskakeling nie. 

Onder , inskakeling" word ver taan 
,lid word". 

Onder ,.aanskakelin g" word verstaan 
,.kontak soek van buite af." 

W aarom nou, spesifiek in die geval 
van die I.S.K. wei ,aanskakeling" 
maar geen ,inskakeling" nie? Omdat 

die karakter van die I.S.K. dit verbied. 
Ons haal aan uit die genoemde ver· 
slag van Mnr. v. d. Vyver wat oor 
eerstehandse kennis beskik:· ,Mense• 
regte is bulle slagspreuk, en alles wat 
enig ins lyk op 'n ontlermyning daar• 
van, word sumrnier afgekeur, ongeag 
die redes of selfs die inhoud van die 
betrokke beleid. 'n Gees van liberalis• 
me en selfs atei:sme maak die konfe· 
rensie vir die Afrikaner laakbaar." 
(p. 21). 

As die A.S.B. aanskakel, word hy 
nie gea sosieer met die grondbeginsels, 
ens. van die I.S.K. nie, maar as hy 
inskakel, soos Mnr. C. begeer, word 
hy lid en moet hy verder voldoen 
aan die vereistes vir die ,basis of eo· 
operation" en a an die vereistes vir 
,admision of membership". Ma.w.: 
in sy huidige hestand kan die A.S.B. 
nie inskakel nie. Mnr. v. d. Vyver 
tel o.a. in genoemde verslag, p. 21: 

,Ondergetekende bet tot die gevolg• 
trekking gekom dat die A.S.B., om 
lidmaatskap op die I.S.K. te verkry, sy 
lidmaatskap sal moet oopstel vir ai le 
studente in Suid-Afrika, daarom sy 
seksionele, kulturele aard en grondslag 
sal moet prysgee en miskien selfs sy 
rassebeleid sal moet opoffer. Is die 
I.S.K. dit werd?" U wect ook dat in 
die Jig van sy beskouing oor mense· 
regte , die I.S.K. apartheid as ,dis· 
crimination" beskou. Kan die A.S.B . 
die I.S.K. sodanig verander dat dit 
vir hom moontlik sal wees om lid te 

·word sonder prysgawe van sy begin • 
selgrond lag? Nou wil Mnr. C. nog 
dat die A.S B. lid word van die I.S.K. 
-of het hy nie hierdie konsekwen· 
sies gesien nie? 

Ten slotte ons dank aan Mnr. 
Coetsee dat by gedink bet. Ons ver· 
soek hom om egter ook hieraan te 
dink: 

a. Dat hy sal se wat hy dink ( dus 
nie te beeldryk 1n sy uiteensettings 
sal wees nie); 

b. Dat hy sal dink wat hy se 
(m .a.w. dat hy, a by met die Stu• 
denteraad in hierdie opsig verski l, dit 
konsekwent sal doen, en dieselfde 
wanneer hy saamstem). 

D. Postma. 

Debat met Piesangland 
T ydens die universitere debat met die U niversiteit van N atal 

op 9 M ei het die studente hulle op moeilike te.rrein begewe. Die 
Puk wou nie dat Suid~Afrika inskakel by die V .V.O. nie, en 
ons standpunt is verdedig deur Mnre. J. D . van der -V yver, 
G. B. C. Bester en A. N. Helberg. Natal wou dat dit wei gebeur. 

Met groot erns bet die P.U.·sp re· 
kers twee argumente beklemtoon. Eer• 
stens moet daar onderskeid gemaak 
word tussen , kontak sock" en ,ko· 
opereer." Teen eersgenoemde is daar 
geen beswaar nie, maar die , Basis of 
co-operation" waarop die V.V,.O . rus, 
is vir Suid-Afrika nie aanvaarbaar nie. 

Tweedens is daar gewys op die oor· 
treding van Artikel 2, Sub·artike l 
(VII) van die grondwet van die 
V.V.O,. Hierdie artikel bepaal dat die 
V.V.O. hom nie inmeng met huis· 
houdelike aangeleenthede nie. T en op· 
sigte van die I ndiervraagstuk, apart· 
heid, en Suidwes-Afrikavraagstuk is 
aangetoon dat die V.V.O. ontrou is 
aan sy eie grondwet, en dat by hom 
wei inmeng met huishoudelike aange· 
leenthede. 

Universiteit Natal se houding was 
baie negatief, en h ulle bet meer ge· 
poog om die argumente van die oppo· 
sisie omver te gooi. Verder bet bulle 
daarop gewys dat Suid-Afrika 'n weg 
van isolasie sou opgaan indien hy uit 

Ons debatsvoors!tter se: , Dis moei
lik as die manne dink dat jy ver:oo£ 

isl" 

die V.V.O. sou tree . Met 'n beroep op 
,Fundamental Freedom" en , H uman 
rights" beskou bulle Artikel 2, Sub· 
artikel (VII ) as ongeskonde, en nog 
nooit deur die V.V 0. oortcee nic. 

'n Gesonde gees bet tydens die he· 
sprckings geheers, en alles bet beslis 
bygedra tot 'n beter verstandbouding 
tussen Afrikaans· en Engelssprekende 
U niversiteite. 

HOE'S DAAI? 
Die Kuma i·kollege van Tegniek in 

Ghana kla dat bull e terrein nou al 
sy glorie verloor het en bulle danse 
en sosiale aangeleenthede gerulneer 
is, want - al bull e 300 dames bet 
hulle verlaat. Die Kollege bet nl. self· 
stand i~ geword en die departemente 
van musiek, huishoudkunde ens. is 
verwyder. H ul!e glo egter dat daar 
nou ,'n true university atmosphere" 
sal kom. 

* * * 
Nog ' n aanbod van n beurs aan 

'n Bantoe van S.A. is deur Studente· 
unie van die U niversiteit van Sudan 
gcdoen. Dit dek aile koste vir 3 jaa r 
studJt> in Khartoem. D it is om die 
stt:Jent.: se opposisie van die apart· 
heid heleid, wat .,die opleidings 
moontlikhede ernstig be perk," aan te 
toon. 

* * * 
Die Rangoon-universiteit met 9,000 

studente ontvang net £500,000 per 
jaar van die regering. 

* * * 
Die studente·unies van Wes· en 

Oos·Parkistan, wat deur 1,000 my! 
van Indiese gebied geskei word, het 
verenig en bulle hoop dat die stu• 
dente nou beter georganiseerd en ge• 
dissiplineerd sal wees. 

N.U.S.A.S. glo dat die R.I.C. (Re· 
search and Information Commission) 
verslag bygedra bet tot die vertraging 
van die wet op a parte U niversiteite. 

(The Student). 
J. Els. 

PROTES 
Mnr. Christie Coetsee was baie te• 

leurgesteld toe gevra is dat ons nie 
dadelik kortbroeke by kleurbaadjies 
moet dra nie, (tenrninste nie voor dit 
deur die owerhede goedgekeur is nie). 
D ie rede is dat hy die betrokke aand 
van die massa reeds 'n kortbroek on• 
der die langbroek aangehad het, in · 
geval .... 

11111111111111111111111111111111 

LAAT BERIG 
Met verbasende vasberadenheid het 

die Pukke in die laa te week voor 
die Intervarsitie besluit om hierdie 
jaar die wenners te wees. 

H ierdie verrassende besluit is glo 
geneem na aanleiding van die prag· 
tige oorwinning oor die Pote. 

Die Pukke het bulle eenparig uit· 
gespreek: ,Ons gaan die Kov ies plat· 
ter trap as wat die Pote op die oom· 
blik is !" 

11111111111111111111111111111111 
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INTER -
•• 

So het die herfs dan ook weer aangebreek 'n tydperk 
waarin groat hoeveelhede Kovsies en andersoortige verskynsels 
deur 'n stuwende klimaat gedwing word om platte val en te wag 
vir beter dae. Die res speel luidrugtige ,Pajama Games' , of steek 
kop tussen die bene en lee£ in die verlede. 

Hieruit kan vele afleidings gemaak word, maar net een is 
van belang, en dit is dat die Puk slaggereed is. Ja~nee , daar is 
hoeka weer groat dinge in die weer: die Akademie verkluim, en 
'n man se hart soek vastrapplek hier bo in die rigting van jou 
adamsappel ... sommer hier van Maandagnag a£ het pajama~ 
parades mode geword in die Ou Hoofstad - oornag soos die 
koerantmense se, en boetie - ek belowe jou .. ! 

Terwyl ons ander ons onledig hou 
met Kovsie-koppe, spoke afstof en 
diewery bekamp, laat ons die Pukke 
wat die olie-prospekteerders daar an
derkant gaan aandurf die beste toe
wens, en die berge laat weerklink met 
'n groat ,CAV~!!" 

Ons vertrek Vrydagaand om 7.30 
vanaf Cachet. (En onthou tog Pukke, 
'n trein is nie 'n tipe van masjinerie 
wat reageer op ,hold it!" nie). Daar 
word geen beddens op die trein ver
skaf nie, en gevolglik dra ons maar 
ons eie perevelle saam. Ons kan ons 
bagasie daar in die bewaarkamer laat 
tot die aand; moet tog nie vir uself 
oorwerk deur te vee! bagasie saam te 
neem nie! 

nie, en in die aande word slegs van 
twee koshuiswagte gebruik gemaak om 
'n ogie te hou . Daar is ook geen ter
reinwagte nie. Van nou af slaap ons 
met die een oog oop! 

Aanvallers mag nie meer as tien 
op 'n slag wees nie, en agtervolging 
geskied slegs binne die dorpsgrense
nie daarbuite nie . Sodra ons verdere 
besonderhede aangaande die program 
ontvang, plaas ons dit op die kennis
gewingbord. 

En van nou af Pukke - VOREN
TOE, PALE TOE!! 

ONS GROOTKOPPE PRAAT GROOT! 

FRANS: ,Ons maak staat op samespel, fiksheid en spangees." 
CHRISTIE: ,Ek gaan nie weer vanjaar my woorde sluk nie." 
RONEL: ,Kovsies, ons hou 'n verrassing vir julie in." 
RIA: ,Ons netbalspanne is reg en Ius vir die Katte." 
PIET: ,Die stoeispan is nie wat hy was nie, maar nogtans goed 

genoeg vir die Kovsies." 

Aan Tennis en Tafeltennis: ONS WEET JULLE GAAN WEN! 

Om 5.30 arriveer ons in Bloemfon
tein. Presies 'n halfuur later sal die 
Kovsies wakker wees, en dan ontvang 
bulle ons. Ons is ongelukkig nog nie 
in besit van die program nie , maar 
dit sal seker nie vee! verskil van die 
vorige jare s'n nie. Saterdagaand word 
daar 'n dinee gereel vir die eerste 
voetbalspan, die breiers en kapteins 
van a! die ander spanne, asook vir die 
amptenare van die universiteite. 

Ons gaan wen! 

Die res van ons gaan kyk na 'n 
Marilyn Monroe-cartoon in die Kov
sies se studentesaal. 

Ons vertrek Saterdagaand om 10.00 
nm. weer uit Bloemfontein, en maak 
ons intog in ,Patch. Sondagoggend 
omstreeks 7.00 vm. 

Ons reisouers is Oom }annie en 
Mevrou Schutte . . . welkom Pa en 
Ma, ons belowe om nie weer die 
elektriese lig te mars nie. 

En nou Pukke, wat die dirigent
skakery betref. Ons stel net kortliks 
weer aan u hoe die dinge vanjaar 
verloop: ons het natuurlik reeds 
Maandagnag begin, en krygsverrigtin
ge duur tot Vrydagoggend. Daar is 
vanjaar geen lyfwagte by die dirigent 

Student~wees ... intervarsity ... voetbal. begrippe wat 

bymeKaar pas soos sykouse en hulle inhoud. Nou is die groat 

vraag: Wie gaan wen? Kom ons maak bietjie soos die Ameri

kaners. Nee, ons gaan nie met langbroeke \'oetbal speel nie, 

ons gaan bietjie speel met statistieke. 

Die eerste span het in 5 wedstryde 
51 punte aangeteken teenoor 23. Die 
afgelope 3 intervarsities het bulle 3 2 
teenoor 17 aangeteken. Wat se dit vir 
u? Vir die Amerikaners se dit ons 
kan wen. Vir my se dit ons gaan 
wen. Die van u wat die laaste groat 
stryd gesien het, (Pate) sal met my 
saamstem. Die paar wat tot 30 kan 
tel, se daar was 2 spanne op die veld. 
As dit waar is, bet hulle seker alma! 
in dieselfde span gespeel, want ek het 
net een span gesien. 

Twyfel u nog? Kom ons kyk na 
die spanne. Die heelagter weeg soveel 

as 4 swaar voorspelers en skop bak-

ste ne op vir die bouers by Klawerhof 
vir tydverdryf. Die vleuel wat nie 
'n ou veteraan is nie, is vin niger as 
die ,talentvolste" door op die P uk. 
Die senters verdedig soos 'n vrou wat 
'n nuwe hoed gekoop het en hardloop 
soos terpentynbelaaide honde. Die 
skrumskakel en losskakel verstaan me
kaar glo soos slepers die spykerban
kies en is gevaarliker as 'n skoonma. 
Die agt voorspelers speel soos een be
setene. In die lynstane is hulle onkeer
baar. (Gaan vra ons bure as u nie 
wil glo nie). Die skrum staan soos 
Tafelberg en hulle is so woelig soos 
babas wat tande kry! Geen twyfel dus 

l 
Tokkie ,smile" breed as hy aan die 
Intervarsi tie-debat dink. Dte onder· 
werp? ,Is apartheid eties geregverdig." 

oor die uitslag nie! Wat die ander 
spanne betref: Die 0 -19's lees slegs 
van verloor in ,comics" . ,Fires" het 
nog geen wedstryd verloor nie. Tek· 
kies is seer seker 'n gedugte span. 
Navy se hulle gaan ook hulle sim· 
patieke houding laat vaar en weer 
'n slag wen in plaas van gelykop 
speel. 

Aan a! ons voe tbalspelers - on; 
beste wense. Speel studen te-rugby in 
'n goeie gees en geniet dit ten valle 
- wen of verloor. 

F. de Bruyn. 
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VARSITY 
SCHALKIE sg: 

My BLOED word karringmelk en my nobele ingewande rommel soos 'n ,.konkrietmiekser·· 
wat net een .,piston" het, want dis Intervarsitle en vanjaar gaan die hare waai. Dit gaan 

l<at~hare wees, dit weet ek nou al. 
Daardie arme ou goedjies wat hulleself vermom soos n .,sugarstick'' sal 'n besending haak~ 

spelde moet aanskaf as hulle nie wil he dat hulle ore op die grond moet deursleep nie. Te laat 
sal hulle agterkom dat dit nie verlede jaar is nie. 

Laat hulle maar lee£ in hulle eie waansinnig heid en allerlei ander pilsiere. Maar na die In~ 
tervarsitie gaan hulle voel soos 'n kat wat in 'n wasmasjien geval het, en dit net omdat hulle. 
teen die Pukke lntervarsitie gehou het. 

Bloemfontein is glad nie so veilig 
soos my vriende dink nie. As ons 
hulle lawaai·leier in die verlede kon 
verduister, is daar niks wat ons nou 
kan keer nie, wie weet wat se swak· 
heid het vanjaar se skaakbare stommi· 
teit onder lede? Soos ons hulle a! 
leer ken het, is dit nie buite die perke 
van sy elastisiteit om versot te wees 
op piesangs en grondboontjies nie. 
Hulle beweer dat diere uit die oer• 
woude van Midde·Afrika nogal lief is 
vir sulke dinge. 

Dis om ons! Dis in ons! Dis oral! 
Dis Intervarsitie 1958! 

Ons is jul bobaas, jut grootbaas, en 
sommer net jut baas ; Dit is die 
PUKKE wat so sing! Voel jy die koue 
rillings langs jou ruggraat op en af 
kruip? Swel jou bors van· trots? Kyk 
daar, hy's amper deur! Daar trek die 
Puk se vleuel! My hare rys! My hart 
gaan staan! Dis ons Pukke wat daar 
sing! Dis ons span wat daar speel! 
Dis ons wat dol van opgewondenheid 
opspring!' Luister hoe skreeu hulle. 
Die lntervarsitie! 

Maar dis nie net 6ns span en 6ns 
Pukke wat ons nie in die steek sal 
laat ni~. Ook ons sal ons beste gee. 

Pukke, laat ons saamspeel en saam• 

sing want dis Intervarsitie en ONS 
GAAN WEN! 

Dankie v1r die ondersteuning en 
vertroue, Schalk. 

Boetie, Saterdag is ons dag! 
Ja~nee, die Katte gaan ons hoor. 

IE n;1 $1L lUJ I~ IP' II IE ~ e II II Olk< ~@) !~ 
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DAMESHOKKIE 
Gedurende die afgelope twee weke 

het die gehalte spel aansienlik ver• 
beter. Die hoogtepunt is Saterdag be· 
reik toe die eerste span gelykop ge· 
speel het teen Girls High met 'n 
telling van 2·2. As die Pukkies die 
24ste Mei weer met soveel gees gaan 
speel sal die telling nog gunstiger 
wees. 

Die tweedespan se spel is nog nie 
bevredig nie, maar met meer oefe· 
ning, noudat die span finaal saamge• 
stel is, sal daar nie vee! probleme 
wees nie. 

Kom, Pukkies laat ons in die dae 
wat nog voorle opruk oefeninge toe. 
Dit is noodsaaklik as ons die Kovsies 
wil wys wat ons kan doen . 

R . Bruyns. 

KORFBAL 
Aangesien die korfbalspanne druk 

besig is om Netbal te oefen vir Inter• 
varsity, strem dit die Korfbalspelery 
baie! 

Desnieteenstaande hierdie feit het 
Puk se tweedespan verlede Saterdag 
Dorp se tweedespan 26·20 gewen. 
Eli~e Breytenbach het weer eens ge· 
wys hoe 'n doe! moet speel en doel· 
gooi! 

Wat die gees van die Korbalklub 
betref, moet ek werklik se dat dit 
sommer baie goed is - net jammer 
dat die ledetal so klein is, naamlik 
'n skamele twee spanne. Ons het egter 
verneem van heelwat nuwe speelsters 
wat tot die klub wil toetree, en hulle 
is ook baie welkom. Ons hoop om 
die klub se ledetal hierdeur te ver• 
goot en om sodoende nog 'n baie 
beter gees te ontwikkel. 

Aan al die Puk-dames wat aan geen 
sport deelneem en graag ook 'n hie• 
tjie oefening wil he - kom speel 
korfbal! U is baie welkom, Laat ons 
die ander Pukke asook die Normaal· 
kollege (met hul 10 korfbalspanne) 
wys dat daar op Puk ook nog met 
groot geesdrif korfbal gespeel word! 

Ria Kruger. 

Glo Dit As Jy Wil! 
Ons eerstejaars se: 
1. Daar bestaan nie 'n Sentrale 

Sportbestuur nie maar we! 'n Spesiale 
Sportbestuur. 

2. Die doe! van die A.B.K.K. -
Christelik Nasionaal. 

3. Die dirigent word deur die massa 
gekies. 

4. Die A.S.B. het in 1916 ontstaan 
en in die twintiger jare het dit aan· 
gesluit by die A.S.O. in 1945 het 
die A.S.O,. so liberaal geword dat die 
A.S.B. uitgetree het. 

( 5) Op die vraag waarom Korps se 
bestaan as noodwend1g beskou word, 
is die volgende geantwoord: Korps is 
een van die Tradisies van die Puk 
en daarom is die bestaan van Korps 
noodwendig. 
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GEW AARDEERDE ANTWOORD 
Postmahuis, 

Die Hoofredakteur, 

,Die Wapad". 
Geagte Redakteur, 

P. U. vir C.H.O. 
2 Mei 1958. 

Vergun my 'n paar woorde na aan
leiding van u brief in ,Die Wapad" 
van 1 Mei. 

Die skrywer neem vir my 'n ietwat 
wars houding iJ:< . Die indruk word 
gegee, alhoewel hy in diese!fde asem 
kritiek verwelkom, dat voordat iemand 
kritiek !ewer, hy liefs moet toon dat 
hy beter kan doen. Ons besef dat 
u nie beroepsjoernaliste se standaard 
kan !ewer nie, en ons verwag dit ook 
nie van u nie. En om so 'n bohaai 
op te skop oor onverantwoordelike 
kritiek - wat altyd daar sal wees -
sal dit nie verminder nie. Uit die 
brief straal desperaatheid, wat myns 
insiens nie nodig is nie. Waarom het 
ons voete gekry? Om die skoene wat 
pas aan te trek. Ons moet uit kri
tiek leer. 

Ons verwag nie een oomblik dat 
,Die Wapad" hoer moet vlieg as wat 
sy vlerke hom toelaat nie. Maar eer
stens is daar 'n koue saaklikheid, wat 
net nie by 'n student pas nie. As 
u die artikel - of rubriek - van 
Jan Rap neem - hy is sekerlik nie 
'n ervare joernalis nie? - dan is daar 
vir my icts moois in. Daar is humor! 
Dit is nie koud en saaklik nie, en 
tog ook nie langdradig nie. En kan 
die stercotipe advertensies nie ook 
humoristies wees nie? Dan is daar 
die ellelange berigte. Die voorkoms 
van 'n verhandeling maak 'n mens 
moedeloos voor jy begin. Die berigte 
kan opgedeel word in korter berig
gies. Dit geld ook ,Van Studente
raadswee." ,Pittige opskrifte, neerpen 
op 'n lewendige, luimige manier, been
trekkery en mooi spot in berigte en 
gesonde kritiek van u kant op ge
beure kan definitief vir u en ,Die 
Wapad" baie beteken. 

Dan is dit nie net my gevoel dat 
die Varia (uitgesluit Jan Rap) 'n heel- . 
wat hoer standaard kan bereik. Dit 
hoef nie noodwendig meer te wees 
nie. 

Ons wi! ook nie die hele , Wapad" 
vol foto's he nie, maar foto's kan 
allermins uitgelaat word, soos tans die 
geval is. 'n Mens kan fou by omstan
dighede a an pas. 

, D I E W A P A D '' 

Geagte Redakteur, ek noem hierdie 
dinge terwyl ek probeer om die duis
ternis probleme wat u as Redaksie in 
die oe staar, ook onder oe te kry. 
Groepwerk by die opstel van berigte, 
advertensies, ens., .i.p .v. individuele 
arbeid, mag ook 'n gewensde uitwer

king he. 

As ons humor, luim en pit, asook 
berigte oor die meer ,profane" ter
rein van ons studentelewe kan kry, 
,a] u moeilikhede goed die helfte ver
minder word, en ons sal uitsien na die 
verskyning van die volgende Wapad. 
,Wapad". 

Mag u pogings om spontane re
aksie van medestudente te kry, slaag. 
Dankie vir die plasing en verskoon 
die koue saaklikheid. 

Welmenend, 
die uwe, 

Peet Duvenage. 

TE MIN ,SPOKE" 

P.U. vir C.H.O., 
28 April 1958. 

Geagte Redakteur, 
Dit is 'n onrusbarende feit - ook 

bekend by ander universiteite - dat 
hier geen gees op die Puk is nie. Wat 
is dan die fout met die studente, want 
ons kan nie die vinger wys na die 
S.R. of enige ander liggaam op die 
Puk nie, want bulle doen bulle bes 
om tog 'n greintjie gees in die stu
dente in te blaas. N ee, geagte dames 
en here, die fout le by onsself. 

As daar iets by die Puk gereel word 
dan daag daar kwalik honderd stu
dente op. Die wat gewoonlik nooit 
daar opdaag nie se altyd, en loop die 
hele dag te koop daarmec, dat daar 
geen gees onder die studente is nie. 
Hoe kan 'n handjievol mense dan die 
ander passiew~ klomp ook dwing om 
gees te ,vang?" Die studente wat ge
woonlik aile aktes bywoon sal nooit 
se dat daar geen gees op die Puk 
is nie, want dit is aileen bulle wat 
gees het. 

Neem nou bv,. die Vreugdedag: 
Daar het nie eers 'n derde van die 
ingeskrewe Pukstudente gehelp met 
die Vreugdedag nie, en dit sluit vlot
bou in. Ek moet se dat dit swak is 
van vera! die seniorstudente. 

Ons kan maar net oplet wat met 
die intervarsitie gaan gebeur. 

Nog 'n voorbeeld wat ons kan 
noem is die uiters treurige organisa
sie van die studentevariakonsert . In 
die ve rvolg moet ons dit of beter or
ganiseer of ons moet die S .A.U.K. 
laat weet dat hier op die Puk geen 
entoesiasme is vir bulle ou goedjies 
nie. 

Dames en here, op so 'n manier 
sal ons geen gees op die Puk kan he 
nie. As ons net so 'n bietjie meer 
belangstel ling 1n die studentelewe 
toon, sal die gees vanself kom. Ons is 
'n klein groep en behoort daarom 'n 
baie beter gees te he as enige ander 
universiteit. 

Nog iets wat die gees sal aanhelp 
is om mekaar te groet. Die senior-

VAH Dl[ REt>AK'Sif-

Von Wiellightstraat 39, 
Potchefstroom. 
13 Mei 1958. 

Geagte Pukke, 

Plotseling het die storm losgebars. 
M aar ons het alma! die storm verwag 
want dit was nie slegs 'n paar los 
wolke nie. Lank reeds dreig die don
ker wolke op die gesigseinder. M aar 
die storm het nie gekom om te bly 
nie. Nee, die son begin alreeds deur
skemer en na so 'n storm skyn die 
son gewoonlik helderder as ooit te
vore. 

Baie dankie vir u reaksie op my 
vorige brief. Ek het dit verwag. Aan 
alma! wat dink dat die brief sy doe! 
gemi het, kan ek aileen maar se: 
ongelukkig is u verkeerd. 

Aangesien mnr. H. J. D. van der 
Walt se brief die naaste aan die prak
tyk gebly het, sal ek maar probeer 
om dit te beantwoord, met die be
doe ling dat ons lesers 'n insig in sake 
kry. Verskoo n maar as my brief die 
indruk van 'n koelie-basaar gee, maar 
ck gaan my bepaal by die orde in 
bogenoemde brief. 

Laat my toe om vooraf te se dat 
ek in my vorige brief gevra het dat 
ons feite onder oe moet sien. Dit 
hou in, geagte lesers, dat ons sake 
gaan weergee soos dit is, en dat ons 
nie verskonings gaan soek nie. Mis
kien het u verkeerd verstaan, of .. ( ?) 

Blokke kan aileen in Johannesburg 
gemaak word, altans, dit is die naas
te plek waarheen ons ons kan wend. 
Die blokmakers van Klerksdorp be
hoort aan die blokmakersunie en mag 
dus nie blokke maak behalwe vir hulle 
eie drukkery nie . Vervoer is geen 
probleem nie. Spoedpos is heeltemal 

studente kan nie kla dat die eerste
jaars ons nie groet nie, want die 
seniors groet mekaar nie eers me. 
Wat 'n . voorbeeld is dit? 

Die uwe, 
,Gees-bewus." 

N.S.-Dit is jammer dat die brief nie 
enige uitwerking sal he op die stu
dente nie, want daar is so min inte
kenaars en lesers van die Wapad dat 
die studente wat dit die meeste nodig 
het dit nie eers te lese sal kry nie. 
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voldoende, maar ongelukkig neem dit 
'n hele paar dae voordat die blokke 
gelewer kan word. 

Wat punt nommer 2 van u brief 
betref wil. -ek slegs maar se: die kri
tiek het van die lesers se kant ge
kom. Dit was dus nie nodig om ,ver
skonings aan te hied" voordat ons 
gekritiseer is nie, want ons het ge
reken dat die lesers genoeg vertroue 
in hulle redaksie het om te weet dat 
bulle aileen maar die beste vir die 
blad sal doen. 

Wat die paragraaf betref waarin ek 
die finansies van die Wapad uiteen
gesit het: As u in die ,skamele sub
sidie van £90 van die kant van die 
studenteraad" gesien het dat ek 'n 
aanval op die studenteraad loods, het 
u dit ongelukkig verkeerd geinterpre
teer. 

Die redaksie van die Wapad het om 
geen grotere subsidie van die studen
teraad gevra nie. In die verlede was 
£90 nog altyd genoeg en ook hierdie 
jaar was die redaksie daarmee tevrede. 
Ons wou aileen maar aan u toon dat 
die finansies van die Wapad in sy 
geheel skamel is en dat ons dus nie 
boer kan vlieg as wat ons vlerke lank 
i§ nie. 

Maar ook sou so 'n aanval op die 
studenteraad ongegrond wees. Op 
bladsy 78 van die Studentehandboek, 
Artikel IX van die reglement van 
,Die Wapad", punt nommer 5 staan 
dat die onkoste van die blad gedek 
moet word deur intckengeld en ad
vertensiegeld. Die studenteraad hied 
dus 'n subsidie aan, hierdie jaar 'n 
mak§imum van £90, wat 'n moontlike 
oorskreiding in die raming moet dek. 

Die Wapad-redaksie is dus gebind 
aan sy raming vi r die j aar en sal eer
der sy dank teenoor die studenteraad 
betoon vir die moontlikheid om enig
sins bokant sy raming te werk, as om 
kritiek op die subsidie te gaan uit
oefen. 

Op die vraag in punt nommer 4 het 
die geagte skrywer self geantwoord. 
Uit 'n studentetal van 1500 studente 
'n intekenaretal van 3 'iO: oordeel self! 
Ons is bewus van die onreelmatig
hede wat voorkom by die aflewering 
van die blad. 'n Metode vir deeglike 
kontrole kon egter nog nie gevin3 
word nie. As u daardeur ongerief ver
duur is ons baie jammer, en sal weer 
eens probeer om u hier ook tevrede 
te stel. Net ter inligting: 'n Oudhoof
redakteur kry geen voorkeur bokant 
ander studente nie. 

Steeds word gepoog om die adver· 
tensies meer kleurvol te maak, vera! 
vanjaar, soos die genoemde adverten
sie van Beyers Claassen sal getuig. 
Dit is egtl'!r 'n baie moeilike taak aaw 
gesien die meeste adverteerd rs hulle 
ad vertensiegelde slegs sien as 'n do· 
nasie aan die Puk. As u u redenasie 
met 'n ,ek glo nie" wil staaf is dit 
benede kritiek. Nogtans kan ek u 
verseker dat adverteerders we! die 
Wapad ontvang het . 
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6. Foto's: 

Ek kwoteer: ,Ek glo nie daar is 
vanjaar al gebruik gemaak van EEN 
nuwe blok nie, BEHALWE miskien 
die van Dr. Havenga (en Prof. 
Bingle) en in verband met die in· 
lywing. Mnr. van der Walt, die logika 
sal gekrenk voel! 

Die drukkoste van die Wapad het 
met vyf sjielings per bladsy gedaal. 
Verlede jaar was dit £4 per bladsy 
en nie £4. 4. 0. soos deur die skry• 
wer aangegee nie. Ek is baie bly dat 
u verras was om dit te hoor, as u dit 
toeskryf aan die ywer van die redak· 
sie ook in hierdie verband, sal u be• 
sef dat met 'n laer drukkoste ons 
ook meer kan hied. 

Die bekendmaking van die voorge• 
nome bedanking van die Onder-hoof· 
redakteur het met sy goedkeuring ge• 
skied. En so tussen ons ge e, applika· 
sies vir die pos is nie gevra nie. Daar 
is alleen gevra dat belangstellendes 
hulle moet aanmeld sodat die hoof· 
redakteur 'n aanbeveling by die stu• 
denteraad kan maak. 

Maar ook verder: In een opsig 
stem ek volmondig met Mnr. A. P. 
Brink saa~. ,Ons het die vermoe ver• 
loor om te dink - dit laat ons oor 
aan 'n ondefinieerbare ras wat op uni· 
versiteit uitgesterf het, d1e ,intelligent• 
sia'." Ek weet u sinspeel hier op die 
redaksie, maar daardeur het u onge• 
lukkig 'n pragtige argument van aile 
krag ontroof: Die Wapad is nie die 
mondstuk van die redaksie nie, maar 
van elke Pukstudent. Weer eens vra 
ons u samewerking waar dit stof vir 
die blad aangaan. 

Sometimes I sits and thinks. Is u 
tevrede as net die redaksie maar 
noodgedwonge moet sit en dink? As 
u nie meehelp om waar moontlik in· 
teressante sakies onder die aandag van 
die redaksie te bring nie of desnoods 
self iets te skryf nie, is die tweede 
dee! van die gesegde van toepassing 
op u. 

Dis genoeg. Laat ons u verseker 
dat dit nie aangenaam is om van 'n 
skokmetode soos die vorige brief ge• 
bruik te maak nie, maar dat dit die 
enigste manier is om !ewe in die 
doodsbeendere te bring; stofoordekte 
doodsbeendere wat getuig van 'n stu• 
dentegees wat WAS en 'n intelligent· 
sia uit die dae her. 

Daar is ruim plek vir verbetering 
in die Wapad en met hernude ywer 
en wenke en hulp van u kant gaan 
die redaksie weer eens die skouer aan 
die wiel sit. 

Dankie dat u so geduldig die be· 
proewing deurgemaak het deur dit 
wat hierbo staan te lees. 

Studentegroete, 

Andries Myl:iurg, 
(Hoofred.) 

uDIE W APAD" 

DEUR WERELDBEROEMDE DIRIGENT ~PIANIS 

Weer eens is onder beskerming van die P.U.-Musiekver
eniging 'n klavieruitvoering van hoogstaande gehalte gelewer. 
Die pianis was die twee.-en-twintigjarige Italiaanse dirigent, 
Pierino Gamba. Pierino Gamba is in September 1936 in Rome 
gebore. Reeds op die ouderdom van nege jaar het hy groot op
spraak verwek toe hy die. Koninklike Operageselskap in Rome 
gedirigeer het. Op dertienjarige leeftyd het hy drie van sy eie 
komposisies gepubliseer. Sedert 1953 het hy ook groot sukses 
behaal in Europa en Amerika . Sedertdien is Pierino Gamba kon
sertdirigent en -pianis. 

Gamba het sy uitvoering geopen 
met 'n Chaconne in D -mineu r van 
Bach . Hierdie Chaconne is oorspronk· 
lik vir die viool geskryf en is deur 
Busoni vir die klavier verwerk. Dit is 
interessant om te weet dat Brahms 
van hierdie selfde tema gebruik ge· 
maak het om 'n Chaconne vir die 
linkerhand te skryf. Gamba het daar· 
in geslaag om die Chaconne voor te 
dra met 'n kenmerkende beslistheid en 
ritmiese beheersing. Reeds bier het 
Gamba homself onderskei as 'n pianis 
wat uitmunt in die voordrag van kon· 
trasterende elemente. Die uitbeelding 
van die basiese tema in die linkerhand· 
se akkoorde was emosioneel goed be· 
heersd en suiwer. 

Na 'n geesdriftige applou het Pie· 
rino Gamba die uitvoering voortge• 
sit met die ,Pathetique" van Beet• 
hoven,. Oor die algemeen is die 
,Pathetique" gekleurd met tone en 
temas van forse heldekrag - soms 
sluip daar temas van yl en patetiese 
krag in, vandaar die bynaam, ,Pathe· 
tique", vir die sonata. Gamba het 
daarin geslaag om die heldekrag in 
die eerste beweging uit te beeld d .m.v. 
die ampere orkestrale !clank wat hy 
opgetower het. Hy het die beweging 
ook baie dramaties vertolk. Pierino 
Gamba het die tweede beweging as 
direkte kontras tot die eerste vertolk. 
In die yler nootpassasie, bier, het hy 

me daarin geslaag om dieselfde rykte 
en diepte van !clank te kry as in die 
vorige beweging nic. Die Rondo wat 
bierop gevolg bet, was baie briljant 
gewees, maar desnieteenstaande het 
dit voorgekom asof daar 'n effense 
uitgeputheid van emosie was, en die 
beweging soms te tegnies was. Die 
,Pathetique" bet dan derhalwe ook 
nie soveel byval by die gehoor gevind 
n1e. 

Pierino Gamba hct sy aanspraak op 
'n uitmuntende teg niek bevestig deur 
y vertolking van die Mendelssohnse 

Rondo Capriccioso in E·majeur. Hy 
bet bierdie werk laat tril met 'n fee• 
agtige suiwerheid en delikaatbeid. Die 
element van broosheid is effektief af· 
gewissel deur 'n dromerige emosionele 
element. Derhalwe is die vertolking 
met geesdrif ontvang. 

Een van die hoogtepunte van die 
aand was b e h a a I deur die ver· 
tolking van die sonata no. 2 in B 
mol mineur van Chopin. Uit die ver· 
tolkin g bet geblyk dat die pianis self 
'n baie goeie insig in die werk gebad 
het. Die werk is met briljante teg· 
mese vaardigheid uitgevoer en daar 
was gevoelige skakerings van klank. 
Die stuk is ook met beslistbeid en 
helder vertolk. Dit was 'n genot om te 
luister na die fynheid en delikaatheid 
waarmee die Scherzo voorgedra is, en 

BLADSY NEGE 

die voordrag van die kloppende en 
roepende ritmes van die Marche 
Funebre sal vir menigeen onvergeet· 
lik bly. Hierdie werk bet getuig van 
'n orkestrale insig vera! in die wisse· 
ling van klank van die een uiterste 
na die ander uiterste. 

Die voordrag van die Albeniz en 
Granados komposisies was ook baie 
aanneemlik. Die vertolking was fyn 
en delikaat, soms egter, was daar 'n 
gebrek aan die effense onbeteuelde 
Spaanse element. Dit was aangenaam 
om te sien hoe geredelik Pierino 
Gamba twee populere toegifte toege• 
staan het, nl. Preso van Galuppi en 
Rachmannoff se Prelude. Ook bier bet 
Gamba homself goed van sy taak ge· 
kwyt. 

T en slotte moet 'n mens tot die 
gevolgtrekking kom dat Pierino Gam• 
ba oor 'n verbasende tegniek beskik. 
Dit was klaarblyklik dat hy oor 'n 
besondere fisiese krag beskik wat dit 
vir hom moontlik maak om sonder 
die geringste inspanning met die 
maksimum ontspanning te speel. As 
'n mens in aanmerking neem dat 
Gamba 'n dirigent is, is dit interessant 
om te let op die wyse waarop hy die 
strukturele dele uitgebring het soos 
byvoorbeeld die orkestrale wyse waar· 
op hy die bas beklemtoon bet. Vir 
hom was nie slegs die melodie hoof· 
saak nie . • Pierino Gamba besit nie die 
verbeeldingrykheid van 'n pianis om 
byvoorbeeld gevoelskakerin gs of nuan· 
sering in die fyner motiewe spel in 
te bring nie. Desnieteenstaande bet 
by deur sy onmiskenbare musikaliteit 
en orkestrale vertolking die kompo• 
si ies weer laat herleef. Daar is soms 
gevind dat die diepte van gevoel ef· 
fens ontbreek en hy bet soms te teg· 
nies gespeel. 

Om die geslaagde klavieruitvoering 
te bekroon, bet daar 'n baie mooi 
gebaar van die musiekstudente gekom 
toe hulle 'n hoek cor Suid·Afrika aan 
die kunstenaar oorhandig bet. 

Enid Rautenbach. 

VERLORE 
ARTIKELS 

'n Leser vanuit Bloemfontein bet 
ons vriendelik versoek om die volgen
de advertensie onder die Pukke se 
aandag te bring: 

1. W anted: Left ear: a fine speci· 
men of the cauliflower variety. My 
head used to keep my ears apart, 
but now it's no good at all. 

2. Is baby naugbry? Show him a 
KOVSIE player and he will be no 
more ( nau gthy) . 

(Editor: This method is reputed to 
be even better than a club of baby· 
sitters!) . 



BLADSY TIEN 

• 
NOTA BENE! 

Die volgende WAPAD 
verskyn op Donderdag 5 
Junie, 

Alle sto£ moet asseblief 
'n week voor d ie tyd in~ 
gehandig word. 

vir al u 
o H andboeke, 
o Skryfbenodigdhede, 
o Leertasse, 
o Geskenke, ens.! 

Besoek ons en wees verseker 
van Goeie Diens! 

POTCHEFSTROOM 

BOEKHANDEL 
Kerkstraat 93 - Telefoon 497 

KOM SIEN ONS 
vir al u .. . .. 

* Fotografiese 
en 

* Aptekersbenodigd~ 
he de. 

GEEN .& VELLEMAN 
Kerkstraat, 
Po tc hef s troo m 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms. ) Bpk. 

KERKSTRAA T 61 

Raadpleeg ons vir . . . 
e BROOD 

en aile 
• KOEKSOORTE 

CORNER 
FRUIT STORE 

* 
, U KEN ONS!" 

,DIE WAPAD " 

Briewebus II 
Postmahuis, 

Die Hoofredakteur, 
Die Wapad . 
Geagte Meneer, 

P. U . vir C.H.O. 
4 Mei 1958 . 

Vergun my 'n paar woorde n.a.v. 
u skrywe in die Wapad van die 1ste 
Mei. lndien u intensie met hierdie 
skrywe was om positiewe wenke van 
u lesers te ontlok, kan ek nie anders 
as om te besluit dat die skrywe sy 
doe! gemis het nie . Vergun my my 
stan dpunt puntsgewys onder u aan
dag te bring . 

I. Die s.g. koffiekan-disputasies: 

A s daar gebrom word oor iets en 
die brommery word herhaal, behoort 
dit vi r u duidelik te wees dat daar 
tog iets verkeerd is, u het die fout by 
die lesers gaan soek. Ek glo nie dit 
is die regte plek om te begin soek 
nie. Hoekom nie al lanka! 'n berig 
wat die blokke-prob!eem onder die 
aandag van u lesers sou gebring het, 
geplaas nie? U beweer dit neem 6 dae 
om 'n blok te laat maak. Kan blokke 
nie op Klerksdorp gemaak word nie? 
Met die gebruik van die bus na Jo
hannesburg so u dit u uiters twee dae 
neem. Daar is verder nog die dienste 
van die Deeltydse Organiseerder 
waarvan u ook gebruik van kan maak. 
(Moet nie vir my se u het nie geweet 
dat u va n die orga niseerder se dienste 
gebruik mag maak nie). 

2. Ek wil u vra hoe die lesers 
moct weet dat u probleme het as u 
dit nie op 'n oordeelkundige wyse 
onder ons a1ndag bring nie. 

3. Wat die finansi cs betref die vol
gen de: 

Die Studentcraad bereken die basis 
van Subsidic na aanleiding van vorige 
jare se Subsidie. Die Wapad van 1957 
het slegs £79 subsidie nodig gehad. 
To~ die begrotings na u teru ggestuur 
is, het die Studenteraad u gevra om 
te se wat u daarvan dink. u het 
niks gese nie . 

4. lntekenaretal: 

Is die swak intekening op die 
W apad te wyte aan die swak onder• 
steunin g wat u van die studente kry? 
Uit 'n totaal van 1500 studente kry 
u net 3 50. Wat word gedoen om 
intekenare onder ons oud-studente te 
ve rwerf? Ek sal se wat gebeur. Oud· 
studente teken wei nog in, maar dan 
ontvang bulle nie die Wapad nie. 
Ons studente in die dorp ontvang die 
W apad byna 'n week nadat dit ver· 
skyn het . 'n Oudhoofredakteur hct 
tot en met hierdie skrywe no g nie die 
afgelope twee uitgawes ontvang nie. 

5. Advertensies: 
Vandat ek o p die Puk gekom het, 

verskyn dieselfde advertensics in die 
W apad. Kan die advertensies nie mis
kien meer kleurvol gemaak word nie. 
Soos bv. die een van Beyers Claassen 
in die afgelope Wapad nie. Die ver• 

sorging van die advertensies is hope· 
loos. Het adverteerders tot op hierdie 
stadium die Wapaaie ontvang waar• 
in bulle geadverteer het? Ek glo nie. 
Neem u bulle dus kwalik as hulle 
nie meer ad vertensies wil pia as nie? 
Ek nie . 

6 Foto's: 
Ek glo nie daar is vanjaar al ge· 

bruik gemaak van een nuwe blok nie, 
behalwe miskien die van Dr. Havenga 
en i.v.m. die in lywing . Die datum 
van Vreugdedag was 3 maande ge· 
lede al aan u bekend, was dit vir u 
on moontlik om een of ander foto van 
die bestuur in sitting te neem en oit 
nog betyds klaar te he? U het ook 
verlof om in elke uitgawe van die 
W apad 'n nuwe blok te gebruik; het 
u al daarvan gebruik gemaak? Kon 
u nie 'n foto van een van die vlotte 
van die verlede geplaas het met een 
of ander opskrif wat kon aanduiding 
gee van wat in die verlede gebeur 
hct en dan met die vraag daarby of 
ons vanjaar nie kan verbeter nie? 

7. Daar het m.b.t. die Wapad baie 
min tereg gekom van die wenke wat 
aan u gegee is op 'n byeenkoms wat 
gercel is spesiaal met die doe! om 
ons publikasies te verbeter. Die be· 
rigte is nog net so lank en dit gee 
die mense die indruk van 'n verhan
delinlj . Korter berigte is by u aan· 
beveel. Moet die stof na u gebring 
word of moet die nuusredakteurs sorg 
vir die nuus? 

8. Koste per bladsy : 
Ek was verras om te s1en dat die 

koste per bladsy nou £3. 15. 0. is in 
tcenstelling met verlede jaar se 
£4. 4. 0. Kan die wapad nie ook 
vcrder op goedkoper papier gedruk 
word nie? 

9. Bedankin g van die O.·Hoof· 
Red.: 

Dit is uiters onwenslik dat 'n mens 
so iets sou aankondig nog voor dit 
werklikheid is en ook uiters dislojaal 
teenoor u Redaksie. A s die 0 / H oof· 
bedank weens baie werk is dit ver· 
staanbaar, as dit nie so is nie neem 
ek aan dit is omrede die kritiek en 
dan is dit nie aanprysenswaardig nie. 

So tussen ons gese, applikasies kan 
nie vir die pos gevra word nie, die 
S.R. wys die persoon aan. 

Oor die hele brief net dit: Uiters 
sa rkasties en 'n houding van, nou ja 
hoekom kom doen jy dit nie. Is dit 
reg? Ek glo nie. 

Ek dank u vir die plasing. 
H;. ]. D . van der Walt. 

N.B. Brief in my persoonlike hoe• 
danigheid. 

(Sien my antwoord in ,Van die 
Redaksie."-R ed.) 

Ons H uis, 
12 Mei 1958. 

Geagte redaksie. - Dis nou al 'n 
paar Wapaaie wat ek vanjaar moes 
lees. , M oes," want ek het dit gedoen 
omdat ek gereken het 'n mens is dit 
aa n jou Alma Mater verskuldig. Maar 
die tyd het gekom dat mens ook 
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nie meer net kan sit en amen se 
nie; jy kan nie altyd maar lees net 
omdat die stof uit jou Alma Mater 
kom nie. Met reg begin jy darem iets 
soek wat lesenswaardig is. 

Ek skryf vera! ook na aanleidin g 
van die h eerlik onverantwoordelike en 
onwaardige venyn van die H oof• 
redakteur se redaksionele woord in 
die jongste Wapad . Die krenterige 
houding suggereer 'n skuldgevoel en 
kleinserigheid wat simptomaties is 
van die hele probleem. 

Die hele A.B.K.K. -kunsfees en een 
groot musiekkonsert het sonder kom· 
mentaar verbygegaan ( ek praat nie 
van aankondiging v66raf nie); oor 
die A .S.B.·kunsfees het ons 'n lysie 
name, sonder kommentaar, te lese ge· 
kry. Daar is ellelange verslae oor 
ve rgaderin gs wat ons klaar bygewoon 
het; en daar is skinderkolomme wat 
soos lou, flou tee oor die blaaie uit· 
gevlek le. Ons kry sportverslae in 
stereotipe, en dikwels geradbraakte 
koeranttaal; en propaganda vir Vreug· 
dedag, A.S.B., lntervarsitie: ons is 
darem seker al besonne genoeg om 
meer as propaganda te vra? 

Die kwessie le ongelukkig N IE by 
die koste van die blad nie. Dis baie 
gerieflik om die gehalte van die blad 
toe te skryf aan geldgebrek, maar dis 
'n elementere denkfout . Die probleem 
le dieper: ons het die vermoe ver• 
loor om te dink - dit laat ons oor 
aan 'n ondefineerbare ras wat op 
universiteit uitgesterf het, die ,intelli· 
gentsia". Die artikels word net maar 

geskry f ·om d at·dit·o p·' n • gepaal de-tyd • 
moet-in·wees; en dikwels laat redak
sielede dit oor aan n6g meer onervare 
vriende. Hoekom sal ons moeite 
do en? H oekom sal ons oorspronklik 
wees? Solank ons net Calvinisties 
ruik, is ons doodtevrede. 

Letterlik dood·tevrede . Letterlik 
,ruik" ook, vrees ek: maar dis die 
ruik van 'n grafkelder. 

Sometimes I sits and thinks. Some• 
times I just sits. 

Roepende in die woestyn. 

Andre P . Brink. 

, SLAAP WAKKER" 

Geagte redaksie, - Die Puk het 
' n fliek gemaak om vir propaganda
doeleindes deur die land vertoon te 
wo rd. A an hierdie fliek is daar meer 
as duisend pond bestee. Nou wil 'n 
mens maar net weet: moet ons hier 
dan maar altyd tevrede wees met die 
derderan gse? Vir die doe! en inslag 
van die fliek is vee! te se. Vir die 
fliek se lf, t .o .v. draaiboek, kontinu
iteit, fotografie, klank, sinkroniserin g 
e .d .m., bloedweinig. 

Waarom aanvaar ons dit dan so 
sonder protes? Alles wat met die Puk 
In ve rband staan is mos goed, sonder 

(Slot: Bladsy 2 onderaan) 
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ASKIES TOG! 
Geagte meneer, 

In antwoord op ,Ontevrede dameE 
van Puk" se brief in u uitgawe van 
1 Mei 1958, wens ek bie rmee as sere• 
moniemeester van die betrokke ge· 
leentheid, my innige verskoning aan 
te hied vir die fout wat ek begaan 
het. 

Dat ek geen teenkanting, soos die 
dames dit stel, verwag bet nie, is 
seker. Ek was egter onbewus van die 
onbedagsame fout wat ek begaan het. 
Daarom wil ek hiermee my hartlike 
verskoning aanbied vir die mistrap. 
Dit was in elk geval die idee dat 
man en dame saam die beker sou 
kom ontvang soos wat die geval met 
mej. Van Rensburg en mnre. Van 
Wyk en Goossen was. D it is verder 
ook nog steeds die idee dat die he· 
kers ses maande (of die belfte van 
die jaar) in die manskoshuise sal 
staan en dan weer die orige gedeelte 
in die dameskoshuise. So 'n aanbe· 
veling sal ook aan die volgende Vreug· 
dedagkomitee gemaak word . 

Graag noem ek dan ook hier die 
name van die dameskoshuise en da· 
mesvlothoofde wat pryse verower het, 
en hied hiermee my persoonlike hart· 
likste gelukwense asook die van die 
komitee hulle aan : 

Klawerhof 
Roux; 

De Klerkhuis 
FUrstenberg; 

De Klerkhuis 

mej. Adelheid lr. 

mej. Constance 

mej. H annetjie 
van Rensburg. 

Ek hoop dat die saak hiermee reg• 
gestel is en hied nogmaals my hart• 
likste verskoning in alle nederigheid 
aan. Baie dankie, 

Idyll van der Walt, 
( Seremoniemeester, 

V reugdedagkonsert). 

HIEROOR EN 
DAAROOR ... 

Kleopatra, die Egiptiese koningin, 
was die regstreekEc afstam meling van 
vier geslagte van broers en susters. Sy 
was die dogter van 'n broer en 'n 
suster, en hulle ouers was op hulle 
beurt weer broer en su ter. Kleopatra 
was met twee van haar broers getroud, 
en sy het hulle albei aan ' n vroee 
dood gehelp: .Ptolomeus XIV het sy 
laat verdrink, en Ptolomcus XV het 
sy 'n dosis gif laat sluk. 

* * * 
By die aanvang van die Chicagose 

Tentoonstelling in 193 3 is die skakel 
r.vat die hele tentoonstellingsterrein 
elektries sou verlig aangeskakel deur 
n ligstraaltjie wat die ster Arcturus 
40 jaar vroeer verlaat het. 

* * * 
Ek verneem dat die studcnte van 

die Universiteit van Oxford 'n studie 
gemaak bet van die moderne vrou. 
Hulle oorwoe mening is nou dat. die 
~leute l tot 'n vrou se persoonlikhdd 
haar hoed is. 'n Hoed met 'u sluier· 
tjie waarsku duidelik: ,Moenie met my 
praat nie!" 

'n Groot hoed met 'n ronde ranJ 

,DIE WAPAD " BLADSY ELF 

is snobisties, en 'n klein, oulike hoed· 
jie is 'n uitnodiging: , As jy gaaf is 
sal ek van jou hou!" 

Geen hoed : , Ek is vriendelik -
waarvoor wag jy?" 

* * • 
En nou vertel die geleerdes 'n an• 

der ding. 
D ie goeie, goue ou ,common sense" 

raak nou 'n baie gevaailike speelding. 
N eem nou maar die vliegtuig wat 

daar bo in die lug verby seil. Jy kyk 
hom so, en jy vertel vir jouself dat 
hy darem nou regtig in 'n mooi reg· 
uit lyn voortbeweeg. En dis net waar 
jy 'n groot fout maak. D ie geleerdes 
$e dat daardie einste vliegtuig min of 
meer a! die draaie en kurwes van 'n 
kurktrekker be·vlieg . . .. W ant die 
vliegtuig vlieg langs die oppervlakte 
van die aarde, en die aarde draai om 
sy eie as, en hy draai om die son, 
en die solar-sisteem beweeg in die rig· 
ting van die konstellasie Herkules, en 
die hele boksemdaais reis voorspoedig 
voort in die rigting van die vaste ster 
Vega. 

Hulle sal 'n man naderhand ve r• 
plig om te begin dink. 

* • • 
Wat 'n seen is dit nie om te kan 

rook nie. M iskien is dit die belang· 
rikste uitvloeisel van die ontdekking 
van Amerika.-Helps. 

* * * 
Die allerliefste dingetjie het een 

middag langs die paradeveld gestaan 
en die driloefening met haar rooi 
p ruilmondjie en blou ogies gadege· 
slaan. En toe weerklink daar skielik 
'n sarsie geweerskote sommer hit?r 
vlakby baar . 

Met 'n verskrikte gilletj ie het sy te· 
ruggedeins - reg in die arms van 'n 
stewige jong vegsman agter haar. 

Blosend het sy haar omgedraai en, 
terwyl sy liefies na hom opkyk, sta• 
mel sy: , Ag, ek het s6 geskrik vir 
die geweerskote, sal u my vergewe?" 

,Alles reg, alles reg," kom die jong• 
man op aandag, ,kom, kom ons gaan 
kyk na die artillerie·oefening." 

* * * 
Gebrek aan geld is die wortel van 

alle kwaad.-Shaw. 

* * * 
'n Mens moet met jou meerdere 

omgaan soos met vuur: nie te naby 
sodat hy jou brand nie, en ook nic 
te ver sodat jy verkluim nie. 

* * * Diogenes. 
Die populere mening is die groot• 

ste leuen in die wereld. 

- Jan Rap. 

* * * 
Gedurende die jare 1927 en 1928 

was ' n sekere Mnr. Daan Nel aan 
die spits van aile studentebedrywig· 
hede in Pretoria. In sy hoedanigheid 
as Studenteraadsvoorsitter het hy 'n 
baie groot rol gespeel in die studente· 
!ewe en o.a. was dit tydens sy be· 
wind dat die huidige kleure van U .P. 
aanvaar is . Tans beklee dieselfde 
M D . C. de Wet Nel weer 'n posisie 
vanwaar hy 'n se in studenteaange· 
leenthede het, en wei as M inister van 
Onderwys, Kuns en Wetenskap. 

Satellietie se maanskytthoekie 
In teenstelling met Kupido, wat ewe nutteloos as voorheen 

sy ellende met pyprook en King Size Cokes probeer versmoor 
en afspoel het, was Satellietie 'n hoogsbedrywige dame hierdie 
afgelope week. 

,All by her lonesome self" natuur• 
lik, maar nietemin op en wakker oor 
die nuwe tegnieke wat sy in gedagte 
het, het sy opnuut 'n omwenteling oor 
die Puk gedoen om vas te stel hoeveel 
kyse haar speurneus kan uitsnuffel. 
H aar beloning het homself dan ook 
spoedig aangemeld . . . in die ge• 
daante van 'n verrassende onthulling 
op die kysfront. 

Dat camouflage 'n belangrike aspek 
is van die intriges op hierdie ietwat 
delikate gebied, is 'n beproefde feit 
wat Satellietie se psigologiese insig 
geensins ontgaan bet nie. T rouens, tel· 
kens wanneer sy dreig om te vergeet 
hiervan, word baar geheue weer opge· 
fris deur 'n senuagtige , skaam Draak 
wat kom neul oor die vo!gende maans· 
verduistering wat dan nie wil kom nie! 

Maar deur a! die onderbrekinge 
heen, is haa r geteisterdc aandag plot· 
seling getrek deur 'n onmiskenbare en 
tegelyk merkwaardige gedragsafwy
king; getoon deur 'n aantal mense 
wat vroeer immers as normale en waar· 
dige burgers van die samelewing be· 
skou is. Hulle loop mooi twee·twee 
rond soos ,versuipte hoenners', met 
oenskynlik niks in gemcen nie behal· 
we identiese verkoues. 'n Verdere 

kenmerk van hierdie individualiste se 
benarde toestand, is naamlik 'n koors· 
agtige kyskolom•neurose - wat ge• 
woonlik vir 'n byna patetiese ve rligtin g 
plekmaak telkens na die ver kyning 
van die nuutste ,Wapad". 

Van nature 'n simpaticke karakter, 
het Satellietie aangevoel dat hierdie 
ongelukkiges hulp nodig het. At wat 
sy egter uit hut erbarmlike gemompel 
kon wysmaak, was die woord ,ver
houding." ,Kys?" vra sy toe ewe in· 
telligent, maar die reaksie was so 'n 
hewige ontkenning, dat sy besef het 
sy het hier met 'n ernstige alergie 
te do en . . . enne . . . 'n mens spot 
nic met siekte nie! Sy verneem dat ge
noemde persone vir mckaar gedigte 
lees in hulle vrye tyd . . (We!!, l 
never!). 

Daarom vocl ons dit 'n beh ocltc 
van die hart om ernstig t~ waarsku 
teen hicrdic gevaa rli ~ roort indiv:.~u

alisme .. . Satellietie glo vas dit was 
die hclc tyd die vlieg in Kupido se 
kyssalf, en kyk hoe onskuldig moet 
hy nou gestraf word! 

Satel:ietie se: Moet asseblief nie die 
hoekstene van die kystradisie onder· 
grawe nie! 

HET U GEWEET? 

Van die waarnemers van die Uni· 
versiteit Natal, kom die volgende 
kommentaar insake die A.S.B. ·kon: 
gres: 

Rowland Smith: Hy het geen kri· 
tiek gehad, maar slegs 'n taamlik vol· 
ledige verslag gegee van bykans a! 
die referate en toesprake wat gelewer 
is . Vir Eom was die opvallendste die 
groot ver kille wat daar bestaan het 
tussen die Afrikaanse Universiteite on· 
derling. Hy erken dat die Kongres 'n 
mylpaal was in die geskiedenis van 
die A.S.B, en swaai die verskillende 
afgevaardigdes hoe !of toe vir die 
Jus en ywer waarmee die verskillende 
landsprobleme aangepak is. 

Marie Meiring: ,Die eerste wat ek 
graag wil se oor die A.S.B .·kongres, 
1s dat dit die mees aangename en 
interessante week van my Universi• 
teitsloopbaan was. Die ander saak wat 
ek wit benadruk is die noodsaaklik· 
heid vir meer sulke kontak tussen lede 
van Engelse en Afrikaanse Univer· 
siteite. 

On was nie in staat om die logika 
van die argumente van die ander Uni· 
versiteite ten gunste van die Aparte 
Universiteitewet te volg nie en ons 
kon nie glo in die grondslag van die 

Bond , nl. van Christelik·Nasionalisme; 
of sien hoekom hulle dit so vanself· 
sprekend aanvaar nie. Aangesien daar 
!:Jaie kere was wanneer ek net soos 
die Afrikaanse Universiteite gevoel het 
en tog tye wanneer ek my nie kon 
vereenselwig met hulle standpunt nie , 
het ek dikwels verward en onseker ge· 
voel en was ek verplig om baie eer· 
like dinkwerk te doen." 

* * * 
Uit NUX- nuusblad van die Pw 

termaritz;burgse Universiteit-vaneeru 
ons dat hulle bekwame redakteur, 
Peter Rodda, bedank het op grond 
van die swak gedrag van die studente. 

, SLAAP W AKKER" (Vervolg) 
meer. Kan ons nie 'n slag 'n kritiese 
inst~lling laat herlewe nie? Kan ons 
nie probcer om waardebepalend teen· 
oor 'n ding te staan nie? Ons hct 
ro vee! hicr wat mooi kan wces. Moet 
ons maar tevrede bly dat dit voort· 
durcnd op 'n onbeholpe en lammerige 
wyse opgcdis word ? Ons moet 'n slag 
probeer om meer as net middelma· 
tig te wees; om meer te he as tradisie: 
ICI'.'C. 

Ons Huis, 
11 Mei. 

Andre P. Brink. 



BLADSY TW AALF , D I E W A P A D '' W 0 ENS D A G, 22 MEl 19i'8 

PUK gee Swartetjies 
GROOTSTEpakinjare 

MASSA ONDERSTEUN UITSTEKEND! 
Saterdag 10 Mei 1958! P.U . 20- Pote 3. 
O ns eerste span het Saterdag aile verwagtinge oortref en 

met skitterende rugby voor die dag gekom om die Swartetjies 
met 'n groot swart kous oor die kop huis toe te stuur. Oit was 
met een w oord LEKKER! 

Elke man het geweet wat om te 
doen en het dit gedoen. Een bewe
ging na die ander is van stapel ge
stuur, voorspelers het die hal soos ag
terspelers hanteer en op die pawiljoen 
het die Pukke die nodige ondersteu
ning gegee. As dinge bly soos dit is, 
wil ek hier voorspel dat ons die 
lntervarsity gaan wen! 

Om tot die spel terug te kom: 
Nadat hy twee strafskoppe nie tussen 
die pale kon deurkry nie, het Toy 
Dannhauser sy voet meteens reguit 
getrek en met 'n strafskop geslaag 
( 3-0). Hi ern a was dit Stoney Steen
kamp se beurt om 'n fout van die 
teenstanders op te volg en oor te 
val vir 'n drie wat Toy nie kon ver
vyf nie ( 6-0 ). Die Pukke het nou 
verwoed gespook· ·en hoewel die hal 
onder die voorspelers gebly het, het 
die 1Pukke rugby gesien soos nog 
nooit van te vore nie. Die volgende 
punte het dan ook uit 'n voorspeler
stormloop gekom toe Herman Venter 
oor die doellyn gestort he~ . Toy kon 
weer nie vervyf nie (9-0). Dit was 
dan ook die rustydtelling . 

Na rustyd het Stoney geslaag met 
'n strafskop ( 12-0), self sy tweede 
drie gaan druk ( 15-0 ) en Casper 
Lessing het vir die Puk se laaste drie 
oorgegaan wat deur Toy Dannhauser 
vervyf is (20-0). Japie de Klerk het 
Pote se enigste punte met 'n straf
skop aangeteken na 'n ligte onder
onsie (20-3 ). 

Ten spyte van die feit dat die pers 
· Pote as die gunstelinge beskou het, 
het ons manne soos een saamgespeel 
en die Swartetjies van hulle voete af
gelig. Hennie van der Walt het sy 
afgeronde teenstander, Hennie van 
Zyl, geheel en a! oorskadu, en wat 
hier vera! verblydend is, is die skit
terende kombinasie wat daar tussen 
Hennie en Alfie Huyser bestaan het. 
Alhoewel ons agterlyn nie veer kanse 
gekry het nie, het hulle getoon dat 
hulle stukke beter is as hulle teen
standers. Toy Dannhauser het weer 
y ou spel op heelagter gespeel. 

Ons voorspelers was egter die helde 
van die wedstryd. Die voorry het 
hulle teenstanders om die beurt in die 
grond in geskrum en dan weer uit 
die grond opgelig. De Wet Kruger 
en Kapte in Frans de Bruyn het hulle 
opponente met een woord, opgefrom
mel! In die lynstane het Maarten van 
der Walt, Herman Venter en Piet 
Steinberg lekker gerank en die eer 
kom hier vera! aan H erman toe wat 

Klapper totaal oorskadu het. Ons los
voorspelers het lekker baljaar en Hen
nie van Zyl het seker baie gewonder 
wat tref hom as Willem Griinum on
der hom inseil. 

Kortom, Pukke, as ons hierdie gees 
behou, is ons reg vir die lntervarsity. 
Ons kan geen speler uitsonder ni . 
Elke man het sy dee! gedoen, en 
meer as dit. Ons kan net hoop dat 
ons eerste span nie verander sal word 
vir lntervarsity nie. Maar dan sal daar 
nog harder gespeel moet word. 

Aan die anderkant het ons Puk
massa hulle manne oor die lyn ge
skreeu. Baie dankie, Pukke. Ons weet 
by die lntervarsity (en deur die res 
van die jaar) sal hierdie gees bly en 
met julie ondersteuning gaan ons eer
ste span nog berge versit. 
Ander uitslae: 

Navy 0 - Normaal II 0. 
0 / 19 B 14 - Potch. dorp 6. 
0 / 19A ontvang punte van Spoor-

weg. 
I.W. 

P.U.K. OP S.W.-Tvl. 

STOEI

KAMPIOENSKAPPE 
Verlede naweek 2-3 Mei het die 

P.U.-Amateurstoeiklub 'n span na :lie 
S.W. Tv!. Kampioenskappe gestuur op 
Stilfontein. Twee ou staatmakers, 
Wynand P utter en Dokkie Coet~ee 

kon egter nie deelneem nie. Net voor 
die span vertrek het, moes die ondet' 
kaptein, Willem Postma, hom ook 
weens 'n besering onttrek. 

Soos ons reeds verwag het, was die 
kompetisie baie sterk. Daar was haas 
geen gewigsafdeling of die kompetis1e 
was kwaai. Vrydagaand het drie van 
ons stoeiers reeds uitgeval. 

In die semi-finaal sou nog vyf 
Pukke deelnee!I\. Saterdagmiddag het 
die semi-finaal dan ook plaasgevind . 

UITSLAG: 

S. Blom verloor sy tweede geveg 
met 'n val en val dus uit vir die 
finaal. 

P. Kruger wen sy tweede geveg net 
soos sy eerste met punte om te kwa
lifiseer vir die finaal. 

P. Brand verloor sy derde geveg 
met punte om sodoende uit te val 
vir die finaal. 

Geniet die Meesterstuk 
... in die Meester Grootte 
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Kopiereg 

F. Steyn wen sy derde geveg met 
'n val om te kwalifi eer vir die finaal. 

Alhoewel K. van Niekerk sy eerste 
geveg verloor het, het hy nogtans ge
kwalifi cer vir die finaa l. In die finaal 
het hy sy geveg met 'n val gewen, 
met die gevolg dat hy tweede in die 
ligswaar geeindig het. 

F. Steyn verloor sy geveg met pun
te om tweede te eindig in die ligge
wig. 

P. Kruger verloor sy geveg met 
punte, dog hy het so uitstekend ver
toon dat hy dan ook 'n beker vir die 
beste verloorder gekry het, asook 'n 
tweede plek in d1e veergewig. 

DE LUXE 
VIR DIE MEESTER GROOTTE 

RMFA i · 

Twee Pukke gaan n a proewe: 

Die J>ukke het dus drie tweede 
plekke verower, 'n prestasie wat hulle 
sel fs nie eers verwag het nie. Maar 
om die storie te voltooi: P. Kruger 
en F. Steyn is gekies vir die S.W.
Tvl. span om op 22, 23 en 24 Mei 
aan die S.A. Rykspeleproewe dee! te 
neem op Vereeniging, voorwaar n 
prestasie! Ons wens hulle hiermee 
geluk en se vir hulle sterkte! Met 
lntervarsitiy sal ons die Kovsies dus 
san der hulle moet spook, dog ons 
sien nog kans vir hulle. 

P. Brand. 




