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Die A.S.B.: 
W aarvandaan? 
Waarom ? Waarheen? 
Onder bostaande opskrif het 'n artikel in die uitgawe van 

November 1950 van .. Spoorslag'' verskyn. Dit is geskryf deur 
Tobie de Clerq (nou ds.) , destyds Studenteraadsvoorsitter van 
U.S. en hoofbestuurslid van die A.S .B. 

Aangesien die vraagstuk van die verhouding van A.S.B. en 
N.U.S.A.S. tans aktueel is, herpubliseer ons dit hieronder. 

Les uit Studentc-Geskiedenis: 

Die Af rikaan5e Studentcbond 5005 
dit vandag bestaan, bet 'n kort maar 
weliswaar · n betekeni5volle geskiede• 
nis. Dit was op 16 J unie 1948 dat 
'n uitnodiging van die Studenterade 
van die U niversiteit van Pretoria en 
die U niversiteit van Stellenbosch uit· 
gegaan bet tot aile Afrikaanse inrig· 
tings vir boer onclerwy om op Sa· 
terdag, 26 J unie, in Preto ria te ver• 
gader vir samesp rekings met die oog 
op die her tel van die eenheid on
der die geledere van Afrikaansc stu
dente. Uit hierclie amesprekings is 
'n eenheid strewe gebore wat onmid· 
dellik aanleding gegee bet tot die 
stigting van die A.S.B. in sy huidige 
vorm op die cerste kongre wat in 
Augu tus van daardie jaar in Bloem· 
fontein gehou is. 

Die feit dat die Af rikaan e studentc· 
gemeLnskap hom op hierdie tyd, tJp 
spontaan kon verenig in 'n lewen5• 
kragtige bond, tcrwyl vorige eerlike 
pogings om mekaar te vind, so jam· 
merlik op lokalc vooroorclele ge tuit 
het, was 1nderdaad 'n sprekende be· 
wys van hoe sterk die behoefte aan 
verenigde optrede onder die nood van 
omstandighede reeds gegroei bet. 

Skreiende Kontras: 

Daar was vera! twee omstandighede 
wat die Afrikaan e tudcnt in daardie 
jaar ontnugter bet en hom die hand 
van vriendskap laat reik bet in die 
eerste plek na sy mede·Afrikaner tu· 
dent: Daar was die skreiende kontras 
tussen die vcrbrokkelde geledere van 
die Afrikaanse studentegemeenskap en 
die kragdadige eenheidsoptrede van 
die Afrikaner in die publieke !ewe 
van die land sous die algemene par· 
:ementere verkie ing op so 'n verras· 
sende wyse aan die lig gebring bet. 
En daar was die skromelike gebrek 

aan 'n mond tuk wat by die owerheid 
en in die bUiteland die ,tandpunt van 
die Afrikaanse student kon laat boor. 
Hierby was elkeen seer bewus van 
die valse stem wat namens alle S.A.. 
studente gespreek bet - 'n stem wat 
gladnie on taal gcspreek bet nie en 
so ons cie stilswye destemeer opval· 
lend gcmaak bet. Uit hierdie omstan· 
dighede is gebore 'n nuwe bond met 
sy eie karakter wat moes aansluit by 
daardie om tandighede. 

Waarom sonderlinge karakter? 

Waarom dra die A.S.B: dan so ' n 
'onderhnge karakter? Waarom rus dit 
op 'n kultuurgrond lag en i dit nie 
tevrede met die ,neutrale" akademie e 
basis waarop bv. NUSAS staan nie? 
On' boor vandag die propagandiste 
van genoemde organisasie dat die 
A .. B. ten laste le dat by nie we5en• 
lik voldocn aan die vereiste5 van 'n 
otuclentc·unie nie. Die basis vir so 'n 
unie sou aileen wees gemeen kaplike 
studentebelange - ek neem aan aka· 
demie e belange moet oorgelaat word 
aan ander verenigings oos die A.T.K., 
Voortrekkers, C.S.V., ens. 

Op hierdie vrae bied die hele ge· 
sk1edenis van Suid·Afrikaanse Studen· 
te•organi asies ons 'n antwoord: Die 
ou USAS wat 'n kleurlo P akade· 
miesc karakter gehad bet, kon op die 
duur nie 'n terk genoeg band wees 
nie; die nuwe NUSAS bet reed y 
karakter as • n ,neutrale akademiese 
unie'' geloen waar by hom keer op 
kcer uitspreek oor kultuurprobleme; 
die ou A.S.B . en A. .S. wat uitsluit· 
lik ,kultuurverenigings" was, kon 
nooit werklik verteenwoordigend van 
die algemene studente·belang wees 
nie; so ook die Federasie van Blanke 
S.A. Studente. 

(Word vervolg in uitgawe 
van 19 Junie) 

ONS ENIGSTE TROOS . . . 

Haarsny is een terrein waar die P ukkc nog onoorwonne is. En natuurlik: Die 
trein.reis was wonderlik; vera! met 'n Pa soos oom }annie! 

Jmerikaanse Jtletiekdesknndige besoek ons. 
Dr. en Mevr. Raymond Ciszeh het na Suid~Afrika gekom op 

n besoek om aandag te gee aan ons atletiek, en dan veral aan 
die afrigting. Hulle onkoste word gedra deur die Amerikaanse 
regering. Sy reisplan in Suid~Afrika is opges tel deur die Su id~ 

Afr ikaanse Sportfederasie in samewerking met die Suid~Afri~ 

kaanse Amateur Atle tiek~un ie. Dit stel hom in staat om al die 
atletiekbonde in Suid~Afrika te besoek. 

Ook aan die W .T.A.A. bring by 
'n besoek en wei vanaf 10 tot 14 
Junie. Die doe! van sy besoek aan 
hierdie gebied is vera! om ons toe· 
komstige onderwysers touwys te maak. 
Ons dink bier vera! aan ons eie at• 
Jete en L.O .·studente . Sy program sal 
clus beide teoretiese· en praktiese le· 
sings insluit. Verder sal by hierdie le· 
sings van born ophelder deur film· 
vertonings. 

Die besoek aan Potchefstroom is 
van die grootste belang vir ons stu• 
dentegemeensk.ap D1e uitvoerende be· 
stuur van die W.T, .A.A. wil dan ook 
hiermee 'n dringende beroep op ons 
studente doen om van hierdie unieke 
geleentheid gebruik te maak. Alma! 
kan baie leer van Dr. Ciszeh wat as 

een van die knapste afrigters in die 
V .S.A. beskou word . 

Die program vir sy teoretiese le· 
sing is as volg: 
D insdag: 11-12.30 vm P.O .K.· 

Hoofgebousaal. 
8. -9.30 nm. P .O .K.· 

Hoofgebousaal, Filmvertoning. 
W oensdag: 11-12.30 vm. ,P.U. vir 

C .H.O. , L.O.·Gebou. 
8 - 9.30 nm. Plantkun· 

delaboratorium, Filmvertoning. 
Sy praktiese afrigting gee by elke 

middag, behalwe Vrydagmiddag van 
3-5.00 nm. op die Park. 

Saterdagoggend rond DG. Ciszeh sy 
program bier af met 'n demonstrasie· 
lesing op die Park (vanaf 10.15 vm. ) . 

Kom gerus. U kry selde so 'n kans. 
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Drink die beste! 
• PEP~A~GUAVA 
• PEP~A~DILI::A _ 
• TING~A~LING 

• TOPHAT rink 
• SUPER ORANGE 
• FRESH ORANGE 

1144 ~ Posbus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

Saul am 
DIE WAARBORG VIR UITKOMS 
VIR U EN U GESIN! 

V erteenwoordig deur -
Wyksbestuurder: W. J. S. COETSEE. Tel. 106 

Huisadres: Hoffmanstraat 84. 

MALAN 

Kantoor : H j v. Kerk~ en Lombardstraat. 

MEUBILEERDERS 
KERKSTRAAT 112. 

Telefoon 2157 

POTCHEFSTROOM 

KOM BESOEK ONS VIR , D I E N S " ! 

Excelsior Meubels 
Kerkstraat 184 Potchefst.room Telefoon 743 
.. Ons nooi Pukke, O ud-Pukke en V riende om ons V ertoon

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

Meubelbedryf. 
Ons reel Afbetalings wat by nuwe beginners se inkomste 

pas. 

CENTRAL NEWS AGENCY LTD. 

II 
Ons voorsien in aile UNIVERSITEITSBOEKE. SKRYF~ 
BE HOEFTES. PLAASLIKE en OORSESE TYDSKRIF~ 

TE en KOE RANTE. 
Kerkstraat 139 T elefoon 114 

POTCHEFSTROOM 

~iE 'Wapad 
Offisiele Studentekoerant van die P .U . vir C.H .O . 

DONDERDAG. 5 Junie 1958 

REDAKSIE EN ADMIN ISTRASIE. 

H OOFREDA KT EU R , 

0/HOOFREDAKTEUR 

Andries Myburg . 

Nesco du Toit. 

NUUS • • • • • • 
INTER·UNIVERSIT~RE·AANGELEENTHEDE 

Jan v. d. Schyff· 

Chris Coetsce 

Riebe Dekker. KUNS • • • • 
(Waarnemend) 

SPORT • • • • 

Enid Rautenbach. 
De Wet Kruger. 

VARIA • • • • • Susan Roet~. 

TEGNIESE·ADVISEUR Dries Yssel. 

FOTOGRAAF • • • • • • • • • • • • Hannes v. d. Walt. 

PENNINGMEESTER • • • • • • • • • • Hans van Zyl· 

ADVERTENSIEBESTUURDER Eikt Howaldr. 

SIRKULASIEBESTUURDEk • Leun Swart. 

Staatkundige Besinning. 
Nog 'n verkiesing het gekom en gegaan, en vir ons as stu~ 

dente 'n tydjie van opwinding en geesmakery. Vir drie dae het 
ons geesdrif geen paal of perk geken nie. 'n Driedaagse fees. 
sander klasloop. Dit was lekker om student te wees! 

Noudat al die opgcwondenheid eg· 
ter verby is, en ons weer getref word 
deur die harde werklikheid, die feit 
nl. dat die proffies gereelde bywoning 
van klasse eis, nou kan ons weer kalm 
oor die sake nadink. In die verband 
bly daar egter dan 'n paar dinge wat 
my hinder. 

In die eerste instansie nou, nadat 
on alma! geesdriftig deelgeneem bet 
aan die verkiesing, het die tyd van 
hcsinning gekom - maar hoeveel van 
ons het al deeglik nagedink oor die 
sake waaroor die verkiesingstryd ge· 
gaan het? Hoeveel van ons het, soos 
dit 'n student betaam, op wetenskap· 
like wyse probeer rekenskap gee van 
die dinge? Hoeveel stel opreg belang 
in ons landsvraag tukke om 'n posi· 
tiewe bydrae te !ewer tot die oplos· 
sing daarvan? Is ons nie altyd te ge• 
neig om 'n gesaghebbende mening te 
probeer uitspreek, sonder dat ons die 
saak eers deurgrond bet en geed nage• 
lees bet? As ons bv. in gedagte hou 
dat met die volgende algemene ver· 
kiesing 18·jariges stemreg sal he, moet 
ons die erns van die saak besef. Is 
ons nie te vee! geneig om deur die 
massa meegesleur te word, wnder om 
'n eie verantwoording en 'n lewens• 
erns aan te kweek nie. 

Om dus 'n lang storie kort te maak, 
wil ek graag daarvoor pleit dat ons 
sake van aktuele belang, wat beslis 
noodsaaklik is as ons 'n student in 
die voile betekenis van die woord wil 
wees, op 'n akademies•wetenskaplike 
basis te benader, en dit as eerste plig 
te beskou om 'n studie daarvan te 
maak. Dus: ons meet kan onderskei 

- 'n objektief kritie e houding in· 
neem---om dan die war~ van die skyn· 
bare, die korrcls van die kaf uit tc sif. 
So maklik word ons ,opgesweep" ter· 
wyl die deursettingsvermoe om die 
saak te deurgrond, deur desnoods eers 
'n studie daarvan te maak, fcitlik in 
elke geval ontbreek. 

Deur dus nie altyd die guide mid· 
deweg te kies nie, en om gedurende 
die studentejare 'n gesonde oordeels• 
vermoe aan te kweek, is dit nood· 
aaklik dat ons van ons kant ook ten 

vollc die gelcenthede aan ons gebied 
bcnut: d1e student van vandag is 
tog die Ieier van more. 

Dit is du betreurenswaardig dat so 
min studente inskryf vir vakke soos 
bv. Naturelle·administrasic, Volkekun· 
de, Staatsleer ens.; vakke om die no· 
dige agtergrond te kry vi r 'n objek· 
tiewe waardering van die dinge wat 
om ons aangaan. Hoe onakademies is 
dit tog nie om 'n stopvak te kies, 
net om 'n kursus vol te maak of om• 
dat dit dan kwansuis minder werk sou 
he, eerder a om in te skryf vir vak· 
ke waardeur ons kennis sal opdoen 
van ons moeilikste probleem, die rasse• 
vraag tuk. Ook van vraagstukke van 
ons staatsinrigting bv .. die Senaat, die 
Provinsiale Raad ; lg. wat ook nou dik:· 
wels in die kalklik gestel word . Maar 
ook t.o.v. sake van internasionale be· 
lang. Suid·Afrika begin 'n rol van 
toenemende belang op internasionale 
terrein speel. Daar is bv. die geskil 
tussen die Unie en V.V.O ., terwyl ons 
in tocncmende mate gcraak word deur 

(Vervolg langsaan) 
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,SONDAG: DIE HART VAN DIE DAE'' 

Exodus 2 vers 8. - ,Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig.'' 

Hierdie gebod van God stel nie aan ons, soos meeste gebooie, 
dit was ons moet nalaat nie , maar dit wat gedoen moet word : 
gedenk die Sabbatdag. Hier gaan dit nie soseer om dil: verbod 
op natuurlike arbeid nie as die gebod tot geestelike arbeid. 

Dit wat on moet doen is: onder
houding van die ke rk; luister na die 
Woo rd van God, 'n gebruikmaak van 
d1e sakramente; die aanroep van God 
in die gebed; die Chri telike handrei
king aan die armes. In a! hierdie dinge 

s1t ak ie. 
Sondag is nie 'n dag 

,vryaf" het sonder meer 
Chri telike rus en wereldse 

wat mens 
nie. Die 

ru ver kil 

hemelsbreed . Dit i nie 'n dag v1r 
Jeegle en niks doen nie - wie nie 
werk op die Sabbat, a! ook nie eet 
van die lewensbrood, en nooit sterk 
word in die geloof, en die ware rus, 
die diepe gcloofsru van die Sabbat 
nooit ken nie. 

Nouliks is die Sabbat ve rby of op 
Maandag wag alweer vir ons Sabbats· 
werk omdat ons al die dae van ons 
]ewe van on bose werk moet rus. 
Ons is dus in 'n hewige tryd ge• 

wikkel. 
Ons vervul baie meer die gebod a 

STAATKUNDIGE 
BESINNING (Vervolg) 

gcbeure elders, vera! in Afrika. Wat 
weet o ns daarvan? 

Deur sodanige s:udie sal ons 1n 
toenemcnde mate vir onsself rekenskap 
kan gee van ons landsvraagstukke, en 
'n beter begrip kry van die tyd waar· 
in ons lewe. Die vraag kom dus by 
my op of on dan nie die stigting 
van 'n politieke studiekring (oor d1e 
naam Ln later be lis word) moet oor· 
wee;;: nie. (Daar bestaan alrecJ so 
'n kring onder die dmerende perso· 
nee!) . 

Een van die kenmerke van ons tyd 
IS die oorheersende rol wat die staat 
speel. I dit dan nie wenslik om ook 
t.o .v die staat tot 'n goed gefun· 
dcerde Calvinistiese be kouing te raak 
nie, of moet ons die staat maar toe· 
juig solank dit subsidies betaal en 
afbeur wanneer hy belastings hef? 

Ten slotte, woorde van die Ecrste 
Minister, ter oorweging: 

,Niemand wat daarop aan praak 
maak dat hy 'n goeie burger van 
Suid·Afrika is, durf afsydig staan wat 
die staatkundige terrein betref nie. Die 
hele toekoms van ons volk sal afhang 
van wat op staatkundige terrein in die 
toekoms gaan gebeur." 

As dit die geval is, is ons taak 
duidelik. Die vraag is net: H oe gaan 
ons ons daarvoor voorberei? 

N. J. ViJjoen. 

ons on besig hou met die dinge van 
die Vader a wanneer on die daelik e 
besigheid nalaat. Gewoonbk word ge· 
vra wat mag ons nie doen op Sondag 
in plaa van wat moet wel op Sondag 
gedoen word. As ons die dinge van 
d1e Vader doen Jan laat ons outoma· 
ties die dinge van dle wereld na. 

In die lewe van die meeste gaan 
dit so: ons rei nie op Sondag nie, 
ons doen ook nie besigheid nie, ons 
studeer nie, ons doen nie naaldwerk 
nie, maar die swaar te van die wet, dit 
laat ons na, nl. die Jiefde. Die liefd e 
vra: H ere wat wil U he moet ek 
doen. Die hefde wil weet wat God 
gebied om dit te kan doen uit dank· 
dankbaarheid. 

As d1t wat God van ons vra voor 
d1e gee taan dan is die Sabbat nic 
meer vir ons n Konsentrasiekam!J 
omring deur 'n doringdraadomheining 
nie, van raak nie en smaak nie en 
roer nie aan nie, maar dan word 
Sondag vir ons die roem van die dae. 

In die diepste sin was die Sabbat 
'n profesie van ru wat te vinde is 
1n die volb ragte werk van Chri tus . 
Dit is die rus, die groot kalmte van die 
geloof, as ek weet dat ek met lig· 
gaam en siel die eiendom van ChristU' 
IS wat my so bewaar dat sonder dir 
wi l van my hemelse Vader geen haa1 

van my hoof sal val nie. 
Die Evangehe van rus 111 hierdie 

rustelose wereld i : Kom na My toe 
alma] wat vermoe 1d en be!as IS en Ek 
sal julie rus gee. 

Ten lott~ : Sondag IS d1e sentrum 
en oorkoepeling van al die dae van die 
week. Dit is nie so dat net Sondag 
vir Here reserveer moet w. rd en die 
andLr dae nie . As ons werklik Sabb.tt 
gevier het, en die opstandingsdag 
van Christus herdenk het dan sal dit 
'n he1ligende invloed he op el ke dag 
van d1e we k. Dit gaan dus nie net 
om nalaat van gewone a rbcid op Son· 
dag nie maar om die nalaat van jou 
hose werke elkc dag van JOU lcwe. 

Sabbat word min meer onthedig a 
in die week. 

Daarom, geagte medestudcnte, laat 
Sondag die hart wee van al die dae 
ook in u !ewe, want wie die Sabbats· 
lewe in beginsel hier op aarde ken, 
sal in die ewige Sabbatsrus van hier· 
namaal ingaan. 

W. de Vos. 

Broederlikheid: 
Kenrr,erk van die teologiese 

konferensie 
Op 30 en 31 Mei het die voornemende predikante van die 

drie Afrikaanse Kerke 'n geslaagde konferensie gehou in die 
Ou Teolog1ese Skoolsaal. Afgevaard igdes van verskeie teologie
se-veremgmgs in Suid-Afrika het die konferensie bygewoon, nl. 
van Stellenbosch, Pretoria, Bloemfontein , Wellington en plaaslik. 

Pluriformiteit: 

Weer eens kon daar be in word, 
nie alleen oor die ver keidenheid van 
die Kerk nie, maar ook oor die ver· 
deeldh eid daarvan. Die onderwerp 
van be preking was, , D ie Pluriformi· 
teit van die Kerk" . Hieronder word 
eersten verstaan: Die verskeidenheid 
van die Kerk vanwee die ve rskeiden· 
heid van volke, Iande en tale. Dit is 
die ware pluriformiteit van die Kerk. 
Tweedens: Die so ndige geskeidenheid 
vanwee die onderlinge verskil insake 
die waarheid. Dit is die sondige plu· 
raliteit van die Kerk. 

Goeie Gees: 

Die le. ings en besprekings was be
sander vrugbaar, en die belang tellen
des kon veel kenni daaruit put. Daar 
het deurga1ns 'n gees van broederlik
heid geheer. , nieteenstaande die ,ge· 
waagdheid" van die onderwerp. Deur• 
gaans is die diepe gevoel geopenbaar 
om die Kerk van Christus tot een · 
heidsopenbaring te bring, en alma! 
wa$ dan ook eensgesind oor die feit 
dat in hierdie reoping, bewustheid die 
hand in eie boesem gesteek moet 
word. 

Geskeidenheid: 

Verder is daar ook opcnlik gespreek 
oor die onderlin ge verski!le, en kon 
die ve rteenwoordi ger van die drie 
Af rikaan e Kerke so tot beter insigte 
kom waarom daar geskeidenheid heers. 

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

Kom na .. . 

Stander & Linder 
(Edms.) Bpk. 

Leweraar vir die U nie·tenderraaJ. 
Tel. 367 en 386--Wolmaransstr. 77 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 205, 
POTCHEFSTROOM 
Telefoon 380. 

Die Apteek vir D ~ens! 

Die eenheid wat daar tog we] bestaan 
het telkens na vore g~kom, nl. dat 
ald rie Kerke op een belydenis staan. 
Die verskil kom egter in die uitlewing 
van die belydenis. In hierdie uitlewing 
is daar dan ook diepgaande verskilJe. 

Vrug: 

Die vrug van die konfcrensie is 
dat tot die besef gekom is dat allec n 
op hie rdie wyse, nl. broederlike same· 
sprekings, die beste gevorder sal word 
in 'n poging tot kerkhereniging. 

Vera! het ook geblyk dat same· 
werking nodig is op die gebied van 
Sending - vera! teenoor gevare soos 
die Rooms·Katolieke, Mohammedanis· 
me en Kommunisme. Daar is egter 
sterk benadruk dat laasgenoemde oog· 
punt nie die motief van eenwording 
moet wees nie. D ie motie£ is en bly 
altyd om die eenheid van die liggaarn 
van Christus tot openbaring te bring. 

Slotwoord. 

Die konferensie is afgesluit deur 
P rof. W. J. Snyman wat 'n slotwoord 
gespreek het. Na aanleiding van Joh. 
17 : 11 het hy daa rop gewys dat 
ons nie daarna moet treef om die 
Kerk een te maak nie , want die Kerk 
van Chri tus is een. Ons roepin g is 
egter om hierdie eenheid van die 
Kerk van Christus tot openbaring te 
bring. 

Saterdagaand i die afgevaardigdes 
onthaal op ' n ge ellige byeenkoms. 

P . J. J . van der Walt. 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 

KERKSTRAA T 61 

Raadpleeg ons vir ... 

• BROOD 
en aile 

e KOEKSOORTE 

CORNER 
FRUIT STORE 

* 
,U KEN ONS!" 
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UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 ~ Foon 167 & 1086 

• 
BROOD. KOEK en 

PASTEITJIES 
Bakkers en Banketbakkers vir 

aile geleenthede. 
TROU~. VERJAARDAG 

en DOOPKOEKE. 

• 
Kerkstraat 60 ~ Potchefstroom 
Spoorwegstraat ~ ~ K.lerksdorp 

PRESIDENT CAFE 
GRAND CAFE 

and 

Van Riebeeck Cafe 

for: 

• SWEETS, 
e GRILLS 

and 
• COOLDRIN KS. 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat 

vir al u 
WETENSKAPLIKE BOEKE 

EN SKRYFBEHOEFTES. 

• 
Kerkstr. 95 ~ ~ ~ Telefoon 1164 

DIE BUL T APTEEK 
T OMSTRAA T 86. 
T ELEFOON 3091. 

Nou geopen en to t u diens 1 

• 
ONS LEUSE IS: 

,DIENS aan die gemeenskap" 

• 
Ondersteun Oud~Pukke! 

.. W aarom sal jy loop as jy kan 
? .. ry ..... 

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

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

• 
C. van der lV1ERWE 

FIETSHANDELAAR 
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PROBLEEM VIR OPE 
VERGADERING? 

Die H oofredakteur, 
D ie W apad. 

Geagte H eer, 

Ons Huis, 
P.U. vir C.H..O., 

27 Mei. 

Met verwysing na die , Eindelik .. " 
van mnr. D. 1Postma in die laaste 
Wapad, die volgende: 

Dat die beeld van die anker in die 
oorspronklike artikel deur my gebruik, 
hom tot te vee! vertolkings leen, is 
nag duideliker na alles wat mnr. Post
ma daaruit kon haal. Dat selfs my 
uiteensetting in die vorige Wapad te 
algemeen is, is oak duidelik uit die 
skrywe van mnr. P . 

Ek is werklik jammer oar die neer
halende toon wat spreek uit die 
,Eindelik ... " asook die gebrek aan 
Iogika in sommige van mnr. P. se 
argumente. Omdat weinig egter be
reik kan word deur hier daarop in te 
gaan, sal ek my net beperk tot die 
twee voorwaardes wat mnr. Postma 
stel alvorens die f\ S.B. lid van I.S .K . 
kan word . 

D ie behoud van die identi teit van die 
A.S.B. na binne en na buite: 

Aan hierdie voorwaarde moet en 
kan voldoen word omdat: 

1. Die I.S.K. 'n studentekonferensie 
is. Net so min as wat die V.S.A., 
Rusland of Engeland iets van hul 
identiteit prysgee deur aan 'n konfe
rensie dee! te neem oar sake van ge
meenskaplike belang, offer A.S.B. !Y 

identiteit op deur 'n lid te word van 
die I nternasionale Studentekonferen
sie. Daar bestaan wei kleiner verskille 
tussen die twee konferensies, maar al
bei bly nag konferensies. (T er illus
trasie die volgende: die I. S.K. het 
geen vaste konstitusie nie, maar sodra 
die Konferensie saamgestel is, word 'n 
oo rt van ,konstitusie" opgestel. Ve r-

lede jaar h et een klousule van daardie 
konstitusie die A.S.B. buite gehou, 
maar ek sien geen rede waarom in 
die toekoms met behoorl ike voorbe
reiding van die kant van die A.S.B . 
hierdie klousule nie gewysig kan word 
nie . Ons moet dus uitgaan van die 
standpunt dat ons 'n klousule in die 

konstitusie van die I.S.K. gewysig ging van bulle kant om selfs een goeie 
moet kry i.p.v. die beginsels van woordjie vir S.A. te se nie . . . " 
A.S.B. op te offer - ten einde lid 11 jHier is 'n duidelike aanwysing van 
te kan word ) . 1

';
1 die taak van die A.S.B. op I.S.K. : 

2. Die wese van die I.S.K. libera
listies is, en daarom 'n verskeidenheid 
menings selfs verwelkom word . In
dien I.S.K. die mening van A .S.B. nie 
verwelkom nie, moet bulle op die in
konsekwente in bulle standpunt gewys 

word. '· I 
3. Geen lid van I. S.K. gebonde is 

om enige besluit van I.S.K. uit te 
voer nie. 

4. By sy aansoek om lid te word 
moet die /', S.B. homself duidelik be
kendstel en se dat hy nooit bereid is 
om enige van sy beginsels op te offer 
nie. M.a.w. dat hy bereid is om saam 
te werk in soverre hy aan sy beginsels 
getrou kan bly. 

OI die kool die sous werd 1s: 

Indien A.S.B. lid word moet en 
kan die kool die sous werd wees om
dat: 

l. Die terrein waarop die A.S.B. 
van I.S.K. verskil, ,slegs 'n geringe, 
hoewel belangrike onderafdeling van 
'n baie val agenda uitmaak." (Verge
lyk die verslag van J. v. d. Vyver, 
r, 3). Terrei11e waarop samewerking 
moontlik is, sluit o .a. die volgende in: 
toere, kulturele aangeleenthede, stu
dente-uitken ni ngskaartjies, akademiese 
konferensies, uitruil van studente. 
Slegs by die ondersoek van nasionale 
vraagstukke sal die A.S.B. radikaal 
verskil en daar moet die A.S.B. sy 
standpunt onomwonde stel. 

2. Die grondslag alleen by n or
ganisasie soos die A.S.B . nie die deur
slaggewende is by die probleem van 
lid word van I.S.K. nie. Die terrein 
en doe! is o.a, . net so belangrik. Daar
om sal die A.S.B. nie by die S.A.V.F. 
aansluit nie. 

3. Aileen deur volwaardige lid van 
I.S.K. te word, A.S.B . sy taak na buite 
na behore sal kan val voer. Tot hierdie 
oortuiging het ook mnr. Van der 
Vyver gekom - vandaar die aanbe
veling in sy verslag (jammer dat mnr. 
P. nie daaraan aandag gee nie) dat 
die A.S.B. moet lid word van I.S.K. 
met behoud van sy beginselgrondslag. 
(Die aanbevelings van 'n verslag is 
tog die belangrikste daarvan. Daarom 
moct meer waarde geheg word aan die 
aanbevelings as aan die aanhalings wat 
mnr. P. doen. Daarbenewens kan ek 
oak aanhalings doen om my standpunt 
verder te staaf - bv. deur voort te 
gaan vanwaar mnr. P. opgehou het: 
, . . . . 'n Gees van liberalisme en 
Ec lfs atclme maak die konferensie vir 
die Afrikaner laakbaar. 

,En agter die naambord van 
,Union of SA." sit N.U.S .A.S wat 
geen uitsondering is nie. Geen po-

sny hierdie bran van beswaddering 
van ons land af deur die stem van 
N .U .S.A.S. op I.S.K. te neutraliseer! 
Verdere aanhalin gs uit die verslag van 
mn~. v. d. Vyver ,wat oar eerste
handse kennis beskik" sal my stand
punt verder kan verduidelik. Ten slot
te wonder ek hoekom mnr. v. d. 
Vyver dan so 'n aanbeveling sou kon 
maak indien hy uit sy ondersoek op 
I.S.K. oortuig geraak het dat dit tot 
geen nut sal wees en oak onmoontlik 
is om lid te word). 

4. Die geleentheid tot persoonlike 
kontak wat die I.S .K. hied, van meer 
nut sal wees as vcle pogings tot ska
keling van buite. Daar is die studen
teleiers van die wereld byeen en in 'n 
toespraak van 'n kwartier kan meer 
bereik word as met 100 briewe. In
dien A.S.B. lid is, sal vanselfsprekend 
meer waarde geheg word aan wat hy 
te se het as wanneer hy as buite
stander sy mening lug. 

S'. Aileen deur volwaardige lid van 
die l.S K. te wees, die A.S.B. die 
sendingkarakter van sy beginsel ten 
voile kan uitleef; die C.N. deur gedu
rige gebruik kan versterk en 'n in
druk op die buitewereld kan maak wat 
ontsag afdwing. (Sien my ,Weer
eens ... " in die vorige Wapad). 
(Oor die , indruk maak" wat vir mnr. 
P. so onverstaanbaar is: Op die I.S.K. 
word die beginselgrondslag en daar
mee saamhangende beleid van A.S.B. 
uitmekaar geskeur deur N.U.S.A.S.. en 
sy trawante. Nou weerhou hierdie 
selfde grondslag - soos mnr. P. dit 
verstaan - die A.S.B. daarvan om 
hom op die terrein van die I.S.K. 
teen hierdie aanvalle te verweer. Hier
die sienswyse word nie eers deur 
mede- A.S .B.-lede verstaan nie. Wat 
nag te se deur die buitewereld ?) . 

Ten slotte ve rsoek ek mnr. P. in 
aile beskeidenheid om sy standpunt 
teenoor myne in 'n ope vergadering 
te kom stel. Ek besef dat ek hom 
'n baie groat en ongewone guns vra, 
maar doen dit uit die volgende oorwe
gings: 

1. Hierdie saak is van groat belang 
vir die A.S.B. en elke lid daarvan. 
Dit kan egter beswaarlik van elke lid 
verwag word om die ellelange dis
putasies in Die W apad te volg. 

2. Weens gebrek aan ruimte kan dit'. 
hele kwessie nie behoorlik in Die 
Wapad op skrif gestel word nie. 

3. Uit 'n bespreking wat uit 'n breer 
groep kom as die S.R., sal waarskyn
lik meer Jig op die probleem gewerp 
word, want ons alma! wat so nou 
daarmee verbonde is, is teen hierdie 
tyd geneig om in 'n groef te dink. 

Ek dank u, 

D. C. Coetsee. 
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Q),a~na· en 70"neel 
Soos menigeen weet, bereik 'n taal eers sy hoogtepunt wan

neer die drama seevier. Die dramaturge William Shakespeare en 
Vondel het bv. die hoogtepunte van Engels en Nederlands re
spektiewelik aangedui deur hulle dramas. Ons eie volkstaal is 
nog steeds 'n groeiende taal en die drama en die toneel het net 
pas begin om 'n tydvak van bloei binne te tree. 

In sy wese is die mens maar altyd 
' n kind wat lief is om te speeL. Net 
soos eet en slaap, is spel 'n menslike 
drang wat bevredig moet word en kan 
bloot bevredig word deur self te 
,.speel" of toeskouer te wees. In die 
daaglikse ]ewe word hierdie begeerte 
meestal bevredig deur toneelspel. Op 
die toneelspeler rus daar dus die taak 
om in samevoeling met die skrywer 
se skeppinge te !ewe en die id ees wat 
die innerlike verryk, te vertolk. 

Die drama en toneel het groot aan· 
spreeklikh eid op alle dele van die ge· 
meenskap en kan derhalwe as 'n be
langrike opvoedkundige middel beskou 
word. Hierdie twee kunsvorme met 
hul aantrekkingskrag en fyn en besie· 
lende eienskappe is dan ook kragtige 
instrumente om idees oor te dra en 
die innerlike te verryk. ledereen is 
eg ter bewus daarvan dat die dram a 
en toneel maklik bulle perke kan oor· 
skry of onderskry en sodoende tot 
die laagste sport daal , en derhalwe 
is dit noodsaaklik dat daar gewaak 
moet word teen die opvoering van 
toneelstukke en dramas van twyfelag· 
tige gehalte. Daar moet dus altyd ' n 
positiewe beeld van waardering en 'n 
goed beproefde maatstaf wees vir die 
toneel en drama. In die woorde van 
die Heer J. J . P. Op't Hof, kan 'n 
mens se: ,Periodieke opnames en 
waardebepaling geld vir elke gebied 
van die ]ewe en seer seker ook vir 
die toneel." Juis omdat die oorsprong 
van die drama so ver tcrug in die 
verlede gesetel is, is dit dan moont· 
lik om vir ons hedendaagse waarde
ring van 'n drama juister perspektief 
en groter objektiwiteit te kan he. Die 
oorsprong van die drama kan terug
gevoer word vir meer as 2,000 jaar 
gelede en was inderdaad een van die 
boustene vir die bou van die Westerse 
kultuur en beskawing. 

Vi vela 

Dit is interessant om na te gaan 
hoe nou saam die beskawing en die 
drama gelntegreer is. Tydens die tye 
toe die beskawing 'n laagtepunt van 
geestelike ontwikkeling bereik bet, 
soos in die middeleeue, het die drama 
ook n' tydelike dood gesterwe. Na 
die herlewing, tydens die Renaissance, 
het die klassieke drama in gedrang ge· 
kom en beroemde dramaturge soos 
Vondel, Moliere en die geniale 
Shakespeare het na vore getree. 
Shakespeare het egter met die klassie· 
ke drama gebreek en le die grondslag 
vir die romantiese drama. In die 18de 
eeu het die dramaturg, Lessing, die 
grondslag van die moderne drama 
verstewig. Hierna het die ontwikkeling 
voortgegaan tot die realistiese, die 
naturalistiese, die sosialistiese en kern· 
agtige eenbedryf totdat ons vandag 
staan op die tydvlak van Ibsen, H aupt, 
Galsworthy en Sha"'(. 

Vir ons sal die drama en toneel 
altyd ewig blywend wees omdat die 
kunsvorme altyd hand aan hand gaan 
met die ewig menslike en tydlose . Die 
innerlike van die mens het deur die 
eeue nog altyd wesentlik diese!fde ge· 
bly en dit is dan j uis hierdie innerlike 
wat die dramaturg en toneelspeler deur 
die eeue heen poog om nit te beeld . 
Die drama en toneel gee ons dan ook 
sekere sedelike !esse en is samestel• 
lende en verenigde vorme van die 
digter, musikus, danseres en kunste· 
naar. Volgens Sir Barry Jackson kan 
'n mens ook verder se: ,Die drama 
wcrp lig op die fundamentele begin· 
sels van die !ewe deur nabootsende 
aksie." 

So kan ons dan ook in ons studente· 
!ewe treef om op die gebied van die 
toneel en drama na hoer dinge te 
streef en die drama en toneel in hul 
hoogste wesens te probeer ve rtolk en 
uit te voe r. 

Monica. 
n Nuwe mylpaal is bereik in d1e geskiedenis van die Puk, 

want die Pukke het vanjaar Jool gehou en nie meer Vreugdedas 
nie. Maar dis nog niks nie: die Pukke het ook vanjaar gespog 
met 'n ) oolkoningin! 

Maar voordat u wcie r om verder te 
lees, laat ek liewer die saak in die 
regte Jig He!. Op die voorblad van 
, Die Volksblad" van 22 Mei verskyn 
'n berig oor die dirigentskakery waar· 
in verme!d word dat ene Mnr. Wa 
van D eventer van U.O.V.S . se netjiese 

krullcbol verwyder is deur die Jool
koningin van die Pukke, met behulp 
van 'n clektriese skeerapparaat. 

Nou is u seker baie nuu kierig om 
te weet wie die eer te beurt geval 
hct? We! as u teen hierdie tyd nog 
nie weet nie kan u gerus saam met 

HIEROORJ en DAAROOR 
Die ingedagte professor het in 'n 

restaurant gaan eet. Hy het die tafel· 
bediende nader geroep en ewe plegtig 
gevra: ,Verskoon my, maar ek wag 
blykbaar a! lank vir my biefstuk. Se 
my nou asseblief: H et jy dit vergeet, 
bet ek dit geeet, of het ek nog nie 
daarom gevra nie?" Dit moet 
wonderlik wees om so lo gies te kan 
dink. 

* * * 
Daar is 'n groep mense in Frank· 

ryk wat beweer dat spieels die beelde 
van alles wat daarin weerkaats is be· 
hou, en dat dit herroep kan word 
deu r 'n besondere tegniese toepassing 
van elektroniese ligte. Dit sal dan bra 
soos 'n televisiestel werk. Hulle be
weer selfs dat daar al 'n besondere 
mate van sukses behaal is met die 
toctse . 

In A merika is 'n jaar of wat gelede 
bewys dat die videoglas van 'n aantal 
televisiestelle die beeld wat laaste daar• 
op verskyn bet, in sekere gevalle selfs 
72 uur lank behou. Dit het aan die 
Jig gekom toe 'n in genieur een aand 
sy televisiestel aangeskakel het. ln. 
plaas van die beeld te sien wat toe 
uitgesaai word, was daar vir enkele 
sekondes die beeld van 'n vrou wat 
die vo rige aand gesing het. 

Nou wonder ek of mens nie maar 
'n gordyntjie voor die spieel sal hang 
nie . 

* * * 
En so van spieels gepraat: 
In Agter-Indie bet die polisie sowat 

vier of vyf jaar gelede 'n berugte 
moord opgelos deur die oorledene se 
oe onder reuse vergrootg'ase te plaas 
en die retina te bestudeer. N a bewe· 
ring het hulle die onduidelike dog 
herkenbare beeld van die moordenaar 
gesien, en hom in hegtenis geneem . 

T oe die Britse en Amerikaanse ge· 
nceskundiges die saak nagegaan het, 
was daa r nie voldoende bewys van 'n 
medie e standpunt dat die polisie we] 
die beeld gesien het nie. Dog dit is 
bewys dat hulle hoegenaamd nie ge· 
weet het wie die moord gepleeg het 
me. 

Nadat hulle die ve rmoorde man se 
oe onder die vergrootglas gehad het, 
het hulle egter die man uitgeken. 

Die feite is onder eed deur die hoof 
van Saigon se polisie verstrek. 

ons vir Rosier de Ville gelukwens met 
sy goeie smaak. 

Ongevraagd is 'n ,lankgevoelde 
leemte" in ons studentegemeenskap 
v1 r ons gevul. Maar nouja, dis nie 
ek wat dit se nie, wan t geen Puk 
mag dit e nie! Tog wil ek ie ts anders 
se: dit is gladnie snaaks dat die be
sondere eer nou juis die hoofdame 
van Klawerhof te beurt val nie, want 
dit is mos die lekke rste sleepplck op 
die Puk .. of wat praat ek nou weer 
alles? 

(Ek dink dit is 'n ,sweeping state· 
ment".-Red .) 

Maar dit is nog nie die einde nie! 
Die Franse wil nog verder gaan. 

Daar is 'n oogkundige, Calderon, wat 
met infra-rooi strale foto 's van die 
oog dwarsdeur die ooglede neem, en 
nou probeer om op die wyse mense 
se drome op negatiewe vas te le. 

Dit wil voorkom asof die uitvinding 
rolprentapparaat gaan reduseer tot 'n 
lekker varkkotelet voor slapenstyd .. 

* * * 
Gedurend.! 'n feesviering van kom· 

muniste-leiers in Leningrad het 'n gas 
'n stukkie van ' n rubberbuiteband in 
plaas van vleis in sy bord ontdek. Op 
die punt om te protesteer, merk hy op 
dat die oe van 'n lid van die ge
heime polisie stip op hom gevestig is. 

Skielik breek 'n glirnlag op sy ge· 
sig uit, en opgewek vertel hy aan 
alma! wat wil luister: 

, W onderl ik, inderdaad wonderlik! 
All es ve rloop ooreenkomstig ons 
mees optimistiese berekeninge. Hier 
is ons jou waarlik nog net 'n skamele 
vyf-en-dertig jaar aan bewind, en 
reeds is die perd en os deur die motor 
vervang!" 

* * * 

En dan wil dit mos soms lyk asof 
die moderne mense vinnig besig is 
om ,sag" te word. Luister na hierdie 
een: 

Die afgetred e ou Britse kolonel het 
op sy gewone plek in 'n Londense 
kroeg gesit, en met groeiende onge• 
d uld gesit en 1 uister na grootpratery 
van 'n groep oud-R.A.F.-loodse. En 
toe hy dit nou nie meer Ianger kon 
verduur nie, gram by bier bo•oor sy 
koerant terwyl hy die as van sy sigaar 
aftik: ,Alles goed en we!, maar julle 
vertoning was kinderspeletjies in ver
gelyking met die Boere•oorlog . . . 
die warm son wat jou brein byna ver· 
smelt, die sand wat jou voete ver· 
skroei, en daardie bebaarde mense wat 
jou dag en nag aanval. 

,;Gits," - en toe kom die oubaas 
op stryk, ,eendag het ek bandgemeen 
geraak met tien van die verdekselse 
goed. Het agt van bulle doodgemaak. 
T oe steek die ander twee my met 'n 
spies deur my bors en pen my daar· 
mee aan 'n rubberboom va!\. Moes 
daar hang vi r drie dae." 

Een van die pilate merk toe be
leefd op: , W ereld Kolonel, maar dit 
moes seke rlik werk!ik pynlik gewees 
het?" 

, Nie juis nie," grom die kolonel 
terwyl hy sy koerant weer opneem, 
,slegs wanneer ek gelag het." 

* * * 

Die gevaarlike vrou is nie die een 
wat soos sjampanje na jou kop toe 
gaan nie, maar die een wat soos boer• 
gonje na jou hart toe gaan. 

JAN RAP. 
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Politici 
besoek Pretoria. 

Om die langnaweek op gepaste wyse af te slui t, het onge
veer veertig studente van die D epartemente Staatsleer en Natu
rell e~Administrasie op D insdag, 19 Mei, 'n besoek aan die Ad
ministratiewe H oofstad a fgele, waar verskeie staatsdepartemente 
besoek is. 

Naturelle·Administra ie·studente bet 
gedurende die voormiddag besoek af· 
~ele by die Hoofkantoor van die De· 
sie, waar bulle tocge preek is deur 
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mnr. C. W. Prinsloo, hoof van die 
partement van Naturelle-Administra• 
Departement se Inligtingsburo, terwyl 
bulle die namiddag 'n nuutaangelegde 
naturelledorp en naturellebiersaal be· 
seek bet ( waar bulle deeglik van die 
gratis geriewe gebruik gemaak bet). 

Dit was nie aileen 'n aangename 
dag in die boofstad nie, maar die 
vrolikheid bet sy hoogtepunt bereik 
by die Muldersdrif Hotel waar die 
tudente op Prof. L. J. du Plessis se 
ko~te die nodige ,versterking" geniet 
bet vir die pad buistoe. 

Die studente is vcrgesel deur Prof. 
L. J. du Plessis en mnre. C. P. van 
der Walt en J. J. Henning. 

Die doe! van die besoek was vera! 
om beter kennis te maak met die 
landsadministrasie, terwyl dit ook moes 
dien as 'n poging om die teorie na· 
der aan die praktyk te bring. In bier· 
die opsig was dit besonder geslaagd 
en bet ook veel bygedra tot verster• 
king van die politieke gedagte, waar· 
aan daar nog 'n leemte by die stu· 
dentegemeenskap bestaan. 

J.v .d.v. -lnligtingsdiens weer aktief 
Die Staa leerstudente bet die og· 

gend deurgebring as gaste van die 
Staat dienskommissie en sy afdeling 
vir reklame. Benewens 'n ~rati be· 
seek aan die kafee in die U niegebou 
is die studente oor verskeie aktuele 
onderwerpe toegespreek deur gesag· 
hebbendes, bv. oor die modernisering 
van die staatsdiens. Besonder in igge· 
wend was ook 'n praatjie deur 'n 
amptenaar van die Departement van 
Buitelandse Sake oor die Unie se be· 
trekkinge met die res van Afrika. 

Die namiddag i die studente deur 
mnr. Holtzhausen, plaaslike LP.R., 
vriendelik onthaal in die koffiekamer 
van die Provinsiale Raad, waarna ook 
ander kamcrs van die Provinsiale Ad
ministrasie besoek is. 

Blykbaar het sy besoek aan Ghana en die I.S.K. verlede 
jaar, Johan van der Vyver se aptyt vir die stel van moeilike sake 
onder moeilike omstandighede geweldig verskerp. Vandc.ar dat 
by op uitnodiging van die Universiteit Natal 'n massavergadering 
op P ietermaritzburg toegespreek het op Vrydagaand, 15 Mei. 
Dit i~. sover vasgestel kan word, die eerste keer dat 'n A.S.B.
man deur 'n NUSAS-tak uitgenooi is om hulle te kom toespreek. 
Dit, tesame met die bywoning van die A.S.B.-kongres deur waar~ 
nemers van die N USAS-sentra, is blyke daarvan dat NUSAS 
die A.S.B. begin aanvaar as 'n kragtige organisasie. 

T OESPRAAK: 

Die toespraak van mnr. v. d. Vyver 
bet gegaan oor ,Racial Policy of the 
A.S.B. - in connection therewith my 
visit to Ghana and igeria." 

In die gang van sy betoog is die 

toehoorders-die meerderheid vir die 
ecrste keer in hul lewe-ingelig ocr 
wat die A.S.B. is; y rassebeleid; die 
optrede van NUSAS en andere in die 
buiteland en meer bepaald tydens die 
besoek van mnr. van der Vyver in 
Ghana en Nigerie. 

Prof. do Plessis voor A.S.B. Samevattend het mnr. van der 
Vyver gekonkludeer: ,Now you may 
ask me what I am driving at. I have 
tried to: V anwee sy besonder heldere en besliste siening en stand

punt t.o. v. politieke sake, asook die vermoe om 'n saak op luimige 
wyse aan te 1bied , was prof. du Plessis nog altyd 'n uiters ge
wilde spreker voor die studen te. 

In sy toespraak Donderdagaand 
voor die A.S. B. bet prof. du Plessis 
laat blyk dat daar op die oomblik mis· 
kien meer belangrike dinge gedoen 
kan word as om oor 'n Republiek te 
redekawel. Die oorgaan tot 'n Repu· 
blikeinse staatsvorm sal nie vee! ver• 
andering in ons ekonomiese !ewe te 
weeg bring nie. Stellig sal dit help 
om ekonomiese voorspoed te stimu• 
leer, en bieronder is genoem die 
moontlike stigting van 'n lank beoog· 
de Sosiale Beplanningsraad. 

I n die bespreking na die toespraak 
bet prof. du Plessis in antwoord op 
vrae gestel, gese dat die lone wat ons 
naturelle vandag ontvang, kandalig 
is. Dit is tyd dat on die toestand 
besef en in die regte Jig sien. Ge· 
middeld kry die nature!, alles ingesluit, 
£8 per maand - terwyl na bereke· 
ning 'n minimum van £30 per maand 
vereis word om, vera! in die stede, 
'n redelike bestaan te kan maak. 

Ten einde dan in sy behoeftes te 
voorsien is die nature! genoodsaak om 
van allerlei onwettigbede gebruik te 
maak. 

Op 'n verdere vraag het prof. du 
Plessis geantwoord dat ons wei sender 
naturelle·arbeid sal kan klaarkom. In 
hicrd1e opsig hied die taat I rae! 'n 
goeie voorbeeld, daar bulle ook jare 
lank van goedkoop Arabiese arbeid 
gebruik gemaak het. 

\ 
Die tandpunt wat prof. du Plessis 

gestel bet was in ooreenstemming met 
sy sienswyse soo in die jongste tyd 
in verskeie koerante gepubliseer. 

Van belang i egter dat hy daarin 
ge laag het om die besef by sy ge· 
boor tuis te bring dat die probleme 
van ons land nie die probleme van 
,ander mense" is nie, maar dat bulle 
ons probleme i , en dat die uitdaging 
aan ons gerig word om bulle op te 
los. 

( l) state clearly what the racial 
policy of the A.S.B. is; and 

(2) reply to this question put to me 
on many occasions: 'If wor'd op inion 
i so much against your policy, don't 
you ever doubt the validity of that 
policy? 

As long a world opinion is based 
on such :;tatement a those made at 
I.S.C , I cannot take note of it and 
as long as such statements are being 
made, I will fight anyone who makes 
it wtth all the strength at my disposal, 
because I love my country and my 
people and I loathe anyone who wish· 
es them harm. I grant anyone the 
right to criticize wherever he may be 
as long as his criticism is sincerely 
held and based not only on the facts, 
but on all facts." 

Na die toespraak is talle vrae gevra. 
Die groot belangstelling was kenmer
kend van die neigin~ vera! onder 
die studente van die Engel talige uni· 
versiteite om nouer kontak te maak 
met die Afrikaanse student. 
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P.T.O. (Powere Twaalf Organiseerders) hied met genoee aan: 

Die Wapad se pryswennende kortbedryfj Eenverhaal vir Junie~ 
maand. 

Agtergrondmusiek: ,THE DESERT SONG". 
Toneelaanwysings; 

Dis Meimaand, die jaar 2058. Die handeling speel a£ in 'n 
donker, bedompige grafkelder. (N.B.-Die grafreuk moet eintlik 
gesuggereer word deur die houding van die spelers, maar indien 
die Reg1sseur 'n meer realistiese effek verlang, kan hy gerus 'n 
muishond gebruik). 

Deur die sleutelgat kerm n koue, 
saaklike woestynwind wat langsamer· 
hand !ewe bring in die stofoordekte 
doodsbeendere o p die keldervloer. 
Rondom 'n lee koffiekan in die mid· 
del van die verhoog ,just sits" 'n 
paar intelligente filosowe met was· 
goedpenne aan hulle neuspunte (dit 
help glo vir die grafreuk) .. 

Alles en alma! is letterlik dood·te· 
vrede, behalwe die elektroniese brein 
(in die regterhoek van die verhoog) 
wat al onheilspellender ,idle' . Gevolg• 
lik merk niemand dat die elektriese 
bliksnyer besig is om gate te boor in 
die ko ffiekan nie, terwyl die outo ma· 
tiese skoenborsel ywerig is om vals· 
tande in die skoenpolitoer te druk. 

Orpheus sit hom en vererg vir 'n 
halfdosyn slapende joernaliste, juis toe 
die Geestige Bewussyn ontdek dat die 
,Gees' alweer ontsnap bet deur die 
s~eutelgat. Peetrofski bepleit nog ,aan• 
passing by omstandighede", maar vir 
Orpheus se kunstenaarstemperament 
hou soiets slegs diepe walging in. 

Orpheus: , Jy daar, Krentebrood! Is 
jy nie supposed om te bewaak die 
Gees van die Kalahari nie? Op 
jou agterpotc; doen iets - orga· 

niscer 'n spookjag! !" 

Krcntebrood: ,Pipe down, BudJy, ek 
was besig om te lee jou laaste 
comic. En waar dink jy sal ek kry 
die gocdkoop papier om uit te 
skryf 'n ,notice" vir die 3 50 Re· 
publicans?" 
(Maar voor Orpheus kon ant· 
woord, bloos La Walti gevaarlik 
en verander die onderwerp van 
disputasie). 

La Walti: Meneer die Voorsinger, 
Krentebrood bet laas gemoan oor 
die kinders blikaspaai speel daar· 
buite met lee koffiekanne. Hy se 
hulle oordonder die Desert Song 
daarmee. Kom ons gee vir die 
kinders weer blokkies, dan sal 
hulle ophou om te ,Kick the 
Bucket!" 

Peetrofski: Onthou net, die oublokke 
is ,no good"; die Republiek wil 
liewers kyk die nuwe prentjies 
en neps in die Wapad. 

(,Shot!" Hoop party sosialiste 
wat voel daar word te min oor 
bulle geskinder). 

Krentebrood: Oraait, maar dan moet 
die Groot Raad vir die Republiek 
350 verkykers of teleskope be· 
stel, want die blokke is 'n bietjie 
ver. 

(Orpheus is nou dik vir die spoke 
en flou tee wat so onnodiglik 
gepropageer word - in die be· 
sonn(ig)e Olimpia waar hy van• 
daan kom, is sulke dinge oorbo· 
dig. Hy soek nou 'n nuwe slag· 
offer, terwyl La Waltski oortuig 
voel die Groot Raad sal met ple· 
sier die nuwe blokkies subsidieer. 
Maar by aikona apriesieit 16 
Sputnikafleweringsdiens van sy 
,morning papers". 

Orpheus (se soektog is beloon): Ahaa, 
daardie OnDeWettige sportman! 
Jy moet soos ek maak die nuwe 
poetiese terme vir jou foebol· 
games: ,Die staande en slepende 
rym op die pawiljoen het gecheer 
soos die Crickets, oh Boy, want 
die losskakel paas die bol na die 
onderwerpskakel wat oor die 
kwartlyn crui e met 'n netjiese 
geweerloop om die steelkant van 
die skeidsregter, om te gaan ver· 
vyf die drie op die telbord!" 

'n Erbarmlike gemiaau vanuit die 
koffiekan bring aan die lig dat die 
elektriese keermes die ko buiskat aan 
die stert beet het en hom venynige 
knype toedien in die beskermende 
donkertc van die lee blik. Die elek· 
triese gra snyer hied vervolgens n 
grati haarsny aan party Redaksielede, 
terwy] ecn van die Intelligentsia ge· 
vaar loop dat die outomatiese ruit· 
skoonmaker sy make·up gaan afwas. 
...... Peetrofski besef dat algehele anargie 
sal hoogty vier ten y daar ingegryp 
word, en le die rieme neer Hoofgebou 
toe, met die outomatie e ,Battery• 
charger" kort op sy voortvlugtende 
bakke . . om die hoofskakelaar te 
gaan ,af witch!" 

GORDYN 

(Copyright strictly reserved) 

J 

DRIES YSSEL 
.... en BOKMELK 

U het gevra vir kleurryker adverten

sies; hoe lyk hierdie een? 

Bostaande is 'n foto van Dries voordat hy BOKMELK 

begin drink het. 

Die dwdelike resultaat sal u sien as u n6u na hom kyk. 

Volgens hom is daar niks beter om die groei van 'n bok

baard aan te moedig as die romerige, vars bokmelk nie. 

Sorg egter dat dit die melk van 'n Boerbok is. 

I. K. SE 
ADVERTENSIEKOLOMME 

(Tel. £. s. d.) 

Aandag aile STUDENT£! 
\ll/aarom het ons VOETE gekry? 
Om die SKOEN wat pas aan te trek. 

Ruk dus op soos DUISENDPOTE na -

IKEY SE SKOENWINKEL, 
Gewetestraat 350-1500, - - ----- POTCHEFSTROOM 

A an die Baiesukkelende Jeug: 
Moenie hoer vlieg as wat u vlerke lank is nie! 

Besoek: 

IKEY'S G~IMGE 
vir: 

Betroubare FIETSREMME. 

STOP!! 

( Op die hoek van Kerkhof- en Hospitaalstrate). 

S I M PAT IE K E DIENS GEWAARBORG! 

Are you feeling DISPIRITED? 
Visit our SPIRITED merchan ts every night. 
Studente, vir SPIRITUALIEE en WYNSOORTE, raad
pleeg ons INGEVOERDE SP IRITISTE en 

UITGEVOERDE ALKOHOLISTE. 

(Hoek van Hangover - en Repentance-straat) 

(Mevroutjies, doen nie kommer oor die toekoms! Manlief 
se lee beursie sal wees teruggestuur word in die more) . 
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Western Reefs klop Eerste span 
19-9 

FIRES VAAR DIE BESTE 

In n wedstry d wat gekenmerk was deur verswakte eerste 
spanne aan beide kante, het Western Reefs Saterdag die P .U. 
eerste span met 19 punte teen 9 onder stof geloop. 

Hoewel P.U. se geskommelde agte r
lyn vol !ewe en taamlik knaend was, 
het die voorspelers 'n baie tam ver
toning gelewer en ons eerste span 
moes swig voor die gocie samespel 
van die mynspan . Leon Thorn het 'n 
redelike vertoning op losskakel gele· 
wer, maar het ongelukkig nie die 
wind in ag geneem nie en 'n paar 
onoordeelkundige skoppe gelos.. D ie 
senter se hanteerwerk was ook nie 
van die beste nie, maar die verdedi
ging was soos altyd goed. P.U. was 
ongelukkig deurdat twee spelers be
seer is en die veld moes verlaat. Eer
stcns het Nic Viljoen 'n ligte harsing
skudding opgedoen, maar bet tog weer 
later teruggekom om 'n pragdrie te 
kom druk. Dan het skrumskakel Aif 
Huyser 'n ribbesering opgedoen en 
ons kan maar net hoop dat dit nie 
te ernstig is nie . 

Arnie van Wyk, wat met tye vleuel 
en met tye skrumskakel moes speel 
benewens agsteman, het 'n bars ge
peel en was besli die uitstaande 

P.U. speler op die veld. Dit kan eg
ter nie van die res van die voorspe
lers gese word nie. Met uitsondering 
van Terry Roscher, wat nog so af en 
toe probeer pook bet, het die voor
spelers hulle skuldig gemaak aan slor
dige en lamlendige spel wat beslis nie 
in ons rugby tuishoort nie. Daar sal 
beslis 'n verbetering moet intree as 
on iet wil uitr ig teen Dorp, Lichten
burg en Wit . 

P.U. se punte is aangeteken deur 
Ro cher wat na 'n mooi beweging oor
geduik het; Nic Viljoen, met 'n ewe 
mooi drie; en Denis Crause met 'n 
strafskop. 

WAPADDATUM. 

NAVY. 
Navy, self met ' n verswakte span, 

moes die knie buig met 8-3 . H ierdie 
wedstryd het egter meer hoogtepunte 
opgelewer as die hoofwedstryd en met 
'n beter gees en hegte r samespel be
hoort N avy nie geklop te word nie. 
Piet Roos se hardewerk agter die 
skrum en Rassie van der Westhuizen 
se suiwer heelagterspel verdien ver
melding. 

Rassie het dan ook N avy se enigste 
punte met ' n strafskop aangeteken. 

FIRES. 
Van al die P .U. seniorspanne het 

Fires weer Saterdag die beste daa rvan 
afgekom toe hull e ge lykop gespeel het 
teen W estern Reefs, sonder dat daar 
enige punte aangeteken is. H oewel die 
afwesigheid van Jorrie Jordaan duide
lik merkbaar wa , bet Fires se losvoor-
pelers die toon aangegee en manne 

soos Bo man en Otto sal nie mee r lank 
uit Navy gehou kan word nie. 

Op los kakel het H enning 'n ste
wige vertoning gelewer. 

TEKKIES. 
Tekkies het op ,P.U. ve ld n neder

laag van 11-0 teen Dorp gely. H oe
wei die T ekkiemanne ha rd ge pook 
het, kon hul le net nie deu r die rots
vaste Dorpspan dring nie. Tog steek 
daar iets in die T ekkiespan en bewys 
dit weer een dat die oefeninge beter 
ondersteun be hoort te word . 

0 / 19A. 
T en spyte daa rvan dat sewe van 

0/ 19A se gereelde spelers Saterdag 
vir Wes-T ransvaal gespeel het, het 
hulle nog daarin geslaag om Dorp 
met die kous oor die kop huistoe te 
stuu~;. T elling: 2 1- 6. 

Idyll v. d. Walt. 

Die volgende Wapad sal verskyn op Donderdag 19 Junie. 

Alle stof moet asseblief 'n week voor die tyd, in getikte 

vorm, in die posbus van die Wapad wees om in aanmerking 

te kom vir plasing. 

MANSHOKKIE: 

PUK klop Strahvaal 

Puk se eerste Manshokkiespan bet 
verlede Saterdag daarin geslaag om 
hierdie mynspan van Stilfontein die 
loef af te steek met 'n oorwinning 
van 2-1. Die telling moes eintlik 
2-0 gewees het, want die een doe! 
wat Strahvaal gekry bet, is deur Puk 
self aangeteken: ,Puk se doelwagter 
het per ongeluk die bal in die doe! 
geskoJl. 

Verswak deur die afwesigheid van 
kaptein Christie Coetzee en ook Koos 
van Wyk het die Puk nogtans baie 
goed gespeel. Die ou staatmaker H orst 
Wiese het weer vir die meeste mooi 
bewegings ge org. Piet van Wyk en 
Paul de Bruyn het ook 'n groot aan
deel gehad aan Puk se oorwinning en 
sommer puik spel gelewer. 

Puk se doele is in die eer te helfte 
aangeteken deur H orst Wiese en Gert 
Snyman. Strathvaal het hul geskenk in 
die tweede helfte gekry. 

Die span as geheel het baie goed 
vertoon en ons afrigter mnr. van Wyk 
meen dat daar nog 'n moontlikheid 
bestaan dat die Pukke die liga kan 
wen. C. J. van Wyk. 

KOM KYK BY 

Prof. Engelbrecht 
Spreek Korps V. V. 

toe 
Eerskomende D onderdagaand ( 5 

Junie) hou Korps V .V . hul derde 

ledevergadering van d ie jaar. By die 
geleentheid sal prof. Engelbrecht, Her
vormde teologiese professor van Pre
toria, d ie vergadering toespreek oor 
'n selfgekose onderwerp. 

De Klerkhuis Stig 
Babasittersburo 

Verkie u 'n gescllige sitkamer vir 
die koue winter aande bo 'n koue 
spykerbankie of ongesellige kosh uis
kamer? Tree dan dadelik in verbin
ding met die pasgestigte BABA
SITTERSBURO, per adres een van 
die volgende persone in De Klerk
huis: 

A. TOM, 
M. GEERE, 
D. KOTZE, 
H. v. d. DUSSEN. 

Ons sal aile verdere reelings tref. 
U kry besoldiging, waarvan 'n klein 
kommissie aan die Buro afgedra moet 
word. 

Slepers, sowel as non-sleepers word 
benodig. 

J. HEIDEMA 
FOON 364 

POTCHEFSTROOM 

D FIETSE, 
D BROMFIETSE, 
D MOTORFIETSE, 

KERKSTR. 48, 

D TIKMASJIENE, ENS. 

WESTVAAL 
Studente! 

VIR KW ALITEIT 

DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

WESTV AAL 

VIR BETER FOTOGRAFIE 

Beyers Claassen 
Lomhardstraat - - - - - - Potchefstroom 




