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LEWENDIGE 
DEB AT 

Die debatteerders van die Potchefstroomse en Pieter~ 

maritzburgse universiteite het verlede Saterdagaand in die 

Totius~gedenksaal interessante bespreking gevoer oor 

afsonderlike ontwikkeling van rasse deur middel van Bantoe~ 

kolleges. 

'n Misverstand oor die presiese p unt n1e aan die gehoor oop~;estel 

bewoo rdin g van die onderwerp het 

egter ve roorsaak dat die besprekin gs-

is nie. 

Federasie: S.R.-Voorsitter Stap Uit 
D ie toesprake van die ses sprek~rs 

was deurgaans van 'n hoe gehalt'! en 
insiggewend en verteenwoordigend 
van die algemeen heer ende 1nenings 
aan die twee kan te. 

Die P uk se sp rekers was: m.1rr. 
Erasmu Smit, Idyll van dcr \Valt 
en Chris Coet~ee. D ie be<oek~r is 
ve rteenwoordig deur mnrr. John 
Chettle, Geo rge Schmidt en Neelo 
Coet~ee. 

-VERSLAG 
OP DIE LAASTE MASSAVERGADERING IS 'N OPE MANDAAT AAN DIE 

STUDENTERAAD GEGEE MET BETREKKING TOT DIE VOORGESTELDE 

FEDERASIE VAN STELLENBOSCH. AANGESIEN DIE STUDENTERAAD HIER~ 

DIE SAAK IN 'N RRNSTIGE LIG BESK OU, IS 'N KOMMISSIE AANGE\VYS OM 

DIE STUDENTERAAD TE ADVISEER. DIE KOMMISSIE SE BEVINDINGS W AS 

TEEN SO 'N FEDERASIE. DIE KOMMISSIE~VERSLAG IS DEUR DIE STUDENTE~ 

RAAD AANVAAR, EN 'N PAAR VAN DIE VERNAAMST E BESWARE WAS: 

1. Daar is v ir die P.U. vir C. H .O . geen plek binne hier~ 
die voorgestelde federasie nie . Souder 'n defin itiewe 
grondslag het geen organisasie bestaansreg aan die 
P .U . nie. 

2. D it is vir hierdie Studenteraad du idelik dat gekies sa l 
moet w ord tussen Stellenbosch se S.A .N .S .O. (Suid
A frikaanse N asionale S tuden teorganisasie ) en die 
A .S.B. aangesien volgens die voorgestelde grondwet 
wat ons ontvang het, die twee nie naas mekaar kan 
bestaan nie. 

3. Die S.A.N .S.O. sal hom nie oor beginsel en beleids~ 
sake kan uitspreek nie aangesien dit in sy w ese alreeds 
sal bestaan uit mense wat n ie w edersyds dieselfde 
beginsels nastreef n ie. 

4. Die hele saak dra 'n kleur van humanisme. 

5. D ie posisie van die nie~blanke kon nie definitief gereel 
w ord nie. 

6. D ie verskillende volksgroepe sal hulle eie identiteit 
v erloor. 

HOOFBESTUUR EN 

STUDENTERAAD

VOORSITTERS 

Die Hoofbestuur van die A.S.B. 
het Vrydagmiddag en -aand 31 Julie 
in Pretoria vergader, die saak 
be preek en verwerp met twee per
so ne buite stemming. Saterdag, 1 
Augustus, is 'n vergadering gehou 
van aile Studenteraadsvoorsitters 
waar aile Afrikaanse universiteite en 
opleidingskolleges, behalwe Welling
ton en Paarl verteenwoordig was. 
Die vergadering is byeen geroep op 
grond van 'n kongresbesluit wat soos 
volg lui: 

, Dat die hoofbestuur by d ie 
heleidsraad aanbeveel dat die vol
gende heleid met betrekking tot 
toekomstige studenteverhoudings 
in Suid-Afrika aanvaar word: 

Dat die A.S.B. se taak ten 
opsigte van die huidige probleme 
ook met betrekking tot sy ver

teenwoordigingstaak nog nie vol

hring is nie. 

D at die A.S.B. dus as sodanig 
sonder enige verandering in sy 
grondwet sal bly voortbestaan, met 
dien verstande dat daar intussen 
deeglike studie en ondersoek ge
doen sal word asook praktiese 
stappe in die rigting indien prak
ties moontlik, om samewerking op 
federate grondslag met anders
denkendes tot stand te bring. 

O at die A.S.B. dus met sy 
roeping en taak sal voortgaan. 

D at die Studenteraad van Stel
lenbosch: 

(i ) Sy voorstel in verband met 
die stigting van 'n Federasie van 
Studenterade eers aan d ie Stu
denterade van aile Afrikaanse 
Hoer opvoedkundige mr•gtmgs 
sirkuleer met die doe! om 

(a) te bepaal wat die noodsaak
likheid of wenslikheid al dan 
nie, is vir die stigting van 

sodanige liggaam. 

(h) V erdere voorstelle in verhand 
met die werking van sodanige 

standpunte ontvang is die 
verskeie studenterade hyeen
kom om die verdere stigting 
en d etail in verband hiermee 
uit te werk. 

(Vergelyk A.S.B.-kongres notule 
1959, bl. 8, en die Ver lag van die 
A.S.B. se kommissie i/s die inner
like teenstrydigheid, bl. 4. ) 

VERGADERING VERLAAT 

Mnr. C. B. Roelof e van U.S. 
is as voorsitter van die vergadering 
gekies en het 'n inleidende toespraak 
gehou waarin hy enersyds die h ele 
saak verd uidelik het en andersyds 
propaganda gemaak het vir 
S.A.N.S.O. Daarna het mnr. J. 
Strauss, President van die A .S.B., 
die kommentaar van die A.S.B.
hoofbestuur voorgedra. H ierna is 
aan elke S.R .-voorsitter gevra wat 
die tandpunt van sy Studenteraad is 
ten opsigte van 'n Federasie in en ige 
vorm. P .U., U.P . en U.O.V .S. was 
teen 'n fede rasie in enige vorm naas 
d ie h uidige A. S.B. Die res was vir 
'n federatiewe gedagte maar n ie vir 
n Federa ie soos voorgestel in 
S.A.N.S.O. nie, behalwe U .S. H ier
na is mnr. Ben Pieters van Stellen
bosch twee uur lank aan die woord 
gewees met 'n toespraak waarin hy 
U.S. se besware teen die A.S.B. en 
die ogenaamde voordele van 
S.A.N.S.O. bespreek het. Na mnr. 
Pieters e betoog het die voorsitter 
aangekondig dat ons formeel sou 
stem en dat die stemming sal gaan 
VIR of TEEN 'n Federasie in enige 
vorm . Op hierdie stadium het ek 
beswaar gemaak teen die ordereeling 
en het gevra dat elke verteenwoor
diger die geleentheid moet kry om 
sy Studenteraad se standpunt te 
motiveer. Ek is in my beswaar ge
steun deur mnr. G. Peiser van U.P.
Binnemuurs. D ie voorsitter het 
voortgegaan met sy o rdereeling en 
verklaar dat motivering geen invloed 
kan he op die stemming nie aange
sien elke verteenwoordiger verplig 
is om te stem volgens sy mandaat. 
H y was myns insiens verkeerd 
omdat: 

Vervolg op bl. 4) 

Werkstuk • • • 
Die studiekomitee van die A.S .B. 

aan die P uk bet so pas 'n iyw1ge 
werkstuk voltooi oor die jnvlod van 
die geskrewe woo rd in die i \ fnkaanse 
volkslewe. 

D ie bele veld van die invloeJ van 
die geskrewe woord word behanJcl 
onder die vier hoofde: histori~ :: 
oorsig, huidige toestand van die pers 
en letterkunde, perssensuur en 'n 
chri telike beskouing oor kuns. 

D ie referate getu ig van afronding 
en insig en is deurgaans van ' n 
besonder hoe standaard. 

Die studiekomitee het bestaa•1 ui~: 
mnr. J. M . Els (konvenor), mej j. 
E. Brink en E . Rautenbach en mnrr. 
D . A. S. H erbst, P . W. Bingle en 
A. J. Viljoen. 

Kommentaar 
Verwondering heers op die Puk 

oor die geheimsinnige gee! str'!pe 
wat gedurende ons afwesigheid die 
terrein voor die hoofgebou inge
neem het soos gekamo ufleerde 
,speed cops". 

En nou wo rd daar gewonder: 
wanneer kom die parkeermeters? 
W ant 'n parkeerstreep veronderstel 
'n parkeermeter. 'n Parkeermetcr 
ve ronderstel 'n motorkar. 'n M otor
kar veronderstel 'n bestuurder en 'n 
bestuurder is 'n mens. Wat is ·n 
student nou anders as 'n mens? 

Daar i ook gewonder of die gee! 
streep nie bedoel is om die mem 
self te oortuig n ie. A hy netjies 
op 'n streep kan loop, kan hy selfs 
die hof oortuig dat hy nugter is. 

AUSTRALIER KOM KOSMIESE 
STRALE MEET IN UNIE 

'n Australiese wetenskaplike, dr . V . D . Hopper en sy 
assistente, dr. Jean Laby, v an Melbourne~Universiteit , kom 
eersdaags na Potchefstroom om van sy navorsingwerk in ver 
band met kosmiese strale te voltooi. 

Dr. Hopper bestudeer kosmiese strale in die boonste luglae 
en win terselfderty d gegew ens in verband me.t meteorologiese 
toestande in die ruimtes in. H y is v an plan om ook na Suid~ 

Amerika te gaan om dieselfde toetse daar te herhaal, met die 
bedoeling om die resultate alhier en in Suid~Amerika behaal. 
te korreleer met reeds verkree resultate in Australie. 

D r. H opper, vergesel van sy as
sistente, sy eggenote en drie seuns, 
het op 30 Julie in Kaapstad aange
kom en word binnekort in Potchef
stroom verwag. Een van die seuns 
gaan sy vader behulpsaam wees met 
die veldwerk verbonde aan die na
vorsing. 

A angesien dr. H opper gei'nteres
seerd is in die primere dee! van kos
mie~e strale, word ballonne, gevul 
met waterstof en toegerus met die 
nodige instrumente, tot 'n hoogte van 
tussen 80,000 en 100,000 voet die 
lug opgestuur. Op hierdie hoogte is 
die ballon ongeveer 200 voet in 
deursnee. Die registre rende apparaat 
wat in die halloo bevat word, be
staan uit fotografie e emulsieplate 
waarop die kosmiese straal 'n spoor
tjie nalaat wat dan met spesiale ap
paraat bestudeer word. 

Wanneer so 'n ballon opgestuur is 
kan dit maklik gebeur dat geduren
de die ses tot agt uur wat die halloo 
in die lug is, dit tot twee honderd 
myl van die basis kan afdwaal. 'n 

Aan~ienlike tyd gaan dus verlore Ol•l 

die ballon eers weer op te spoor 
wanneer dit toegelaat wo rd om t.~ 

daal. D r. H opper sal bes moontlik 
van die Weerkundige kantoor in 
Pretoria se radar-opspoorapparaat ge
bruik maak om die ballon se posisie 
te bepaal. Binne sigbare afstand sal 
egter van 'n teodoliet gebruik ge
maak word om die bewegingsrigting 
te bepaal. 

Die Fisika-departement van die 
U niversiteit is die enigste in -lie 
Unie wat navorsing in verband met 
kosmiese strale onderneem en daar
voor toegerus is. D ie besoek van 
dr. H opper sal die Departement 
du~ ook baie baat, ve ra! aangcsicn 
dr. H opper heelwaarskynlik sy ge
gewens bier sal verwerk en cii« teg
niek later deur ons eie navorsc r. 
toegepas sal kan word. 

If you are sitting on top of 
the world, have a thought some
times for the folks who au 
carrying it on rhcir shoulders 
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STRELENDE MUSIEK DEURE NTYD. 

Spesia liseer in: 

• W ARMBRAKKE 
• HAMBURGERS ( .. H am Citizens" ) 
• MAALTYE EN VERVERSINGS. 

Geen Verwarmers 

toegelaat?! 
Ontsteek 'n hopie 

KOLE, SMITSKO LE, of 
ANTRASJET Yan 

Stander & Linder 
W olmaransstr. 77 Tel. 368, 367 

in u kamer! 

W. LINDEQUE 
'N SKO ENSPESIALIS VAN 

FAAM! 

Kerkstraat 64 Telefoon 1280 

SPESIALE PRYSE VIR 
STUDENTE! 

Drink die beste! 
• PEP~A~GUAVA 
• PEP~A~DILLA 

: ~~~~~~LING ~ ~oO 
Drink 

S&S 
f~f .. \."v 

e SUPER ORANGE 
• FRESH ORANGE 

Foon 16 en llH ~ ~ ~ ~ Posbus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

Adverteer in DIE W APAD 

DIE WAPAD 

SO TUSSEN 
ONS GESE ... 

Die jongste nuu _ bulletin lui dat 
daa r 'n aanmerklike verdicping van 
die gat by Kimberley te bespeur is. 
D ie rede? Die groot aan tal ve rlo· 
wings gedurende die vakan ie. 

W ouda T oxopeus en Chris 
Coetzee het toe maar be luit om hul 
lot bymekaar te werp. 

Al f het toe uiteindelik die moed 
bymekaar geskraap om vi r N ellie 
Snyman te vra. 

Al et van Rooy e oe blink nes die 
steen aan haar vinger. Die goeie 
oorsaak i natuu rl ik Peet Oesch ~ r. 

Door van der W alt vertel mrt 
'n glimlag dat hy en Joan van Z yl 
ook nou verloof is. 

Gert H atting en Lydie de W aal 
het ook bulle moed bymeka1r ge· 
skraap en 'n ring bekom met 'n 
blink klippie in . 

A an julie alma! on hartlike ge· 
lukwensinge en goeie wen e vir die 
toekoms. Mag julie geluk net o he!· 
de r bly soos die fli kke ring van die 
diamantjie aan die vinger . 

Die toere was sosiaa l glo be on· 
der suksesvol. Esme va n Rensburg 
het , ja" gese, en nou is sy en Johan 
van Niekerk gekys. 

En dan boor ek 'n voeltjie fluit 
dat Ri ta van der W ateren en Ben 
Bierman ook 'n kys oo rweeg het. 

Yvonne Boshoff se ons moet tog 
vir Ch ris Bornman (jnr.) vra hoe 
wo nde rl ik die Musiekvereniging se 
toer was. 

A ndrie Myburgh en Annatjie 
D ave! i ook ge wei . 

A.LBERTHA 
HOWELL 

Al berlha H owell, ' n veelbelowende 
speelste r in die Puk·dame hokkie· 
pan, i gedurende die Inte r•U nive r· 

sitere H okkietoernooi wat in Bloem• 
fonte in gehou i , gekie vir die 
Proteaspan. Sy i die eerste P uk· 
dame wat die eer te beurt val. 
A lhoewel y nog n eerstejaa r 
is, het sy al baie bekend heid ver· 
werf as hokkiespeelster. Op skool 
was sy die kapte ine van die Suid· 
N atalse pan, en gedurende die 
afgelope Julievakansie het sy ook 
W es·T ran vaal op die Inter·provm• 
siale H okkietocrnooi op O udtshoorn 
verteenwoordi g. 

D ie P roteaspan i 'n gekombi· 
neerde span wat gekies wo rd uit ai 
die universiteite in Suid·Afrika, en 
b ulle on derneem gedu rende Ji ~ 
D esembervakansie 'n hokkietoer na 
Kenia . Baie geluk! 

NUFFIELD
BEURS 
TOEGEKEN 

D r. M. A. M eyer van die Fisika• 
departement vertrek einde J unie 
1960 na Engeland waar hy aan die 
U niver iteit van Durham -n:avor ing 
gaan doen in verband met losmiese 
strale. 

Dr. Meyer . al 'n jaar lank na· 
vo rsin g doen deu r bem iddelin g van 
·n Nu ffie ld·beur van £ 1400 wat aan 
hom toegeken is. Dit i diese!fde 
beurs waarmee Dr. H . l Schutte op 
die oomblik aan die U niversiteit 
van Oxford tudeer. 

Die Bult Haarkap
pers en Juweliers 

T OMSTRAAT 86A 

Die BESTE ADRES 

v1r HERS TEL WERK aan 

HORLOSIES 
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REDAKSIONEEL 
VERBODE 
LEESSTOF 

Dis gewoonlik hier by die maag langs. 

So 'n absolute g at-in~die~niks~gevoel. 

Bloubrief-reaksie. 

En tog , wanneer die denke sigself wend in die rigting van 

redelose vrees verrig dit 'n nuttelose funksie . Dit word 'n 

ernstige struikelblok vir aksie- 'n nuttelose gewas wat jou 

dreineer van elke druppel energie en inisiatief. 

En gaan sit jy nou en analiseer die toestand op ·n koue, 

nugter manier, dan vind jy dat jy 'n kruiwa vol rook rond

stoot. 

En dis laf. 

Laai liewers iets in en kry dit aan die gang. 

Dan is daar die wat alreeds verlede kwartaal die dinge 

aan die rol gekry het en met wie dit goed gaan. 

Akademiese takelwerk loop glo skuins op boontoe, 

jy ophou klim gly jy af. 

Die kabels is geghries. 

Terloops- welkom terug, en soet wees : een van die dae 

kom oom Chroestjof kuier. 

Ondersteun Ons Adverteerders 
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Kom na-

Telefoon 364. 

Vir u 

e FIETSE 

e BROMFIETSE 

e MOTORFIETSE 

e TIKMASJIENE 

ens., 

J. HEIDEMA 
POTCHEFSTROOM 

Kerkstraat 48. 

J. du Raan 
HORLOSIEMAKER EN JUWELIER 

Gewaarborgde Herstelwerk aan Horlosies deur G. Barth 
wat sy opleiding in Duitsland geniet het. 

KERKSTRAAT 161 

SPESIALE AFSLAG AAN STUDENTE 

CENTRAL CASH STORES 
SUPER MARKET 

Bespaar Geld! 
ONS IS EERSTE MET DIE SELFBEDIENINGSKEMA 

Bedien usel£! Bespaar T yd! 

SELFBEDIENING 
en sien wat u koop. Hierdie is die moderne koers 

Telefoon 164/ 1167 Wolmaransstraat 81 

Viral u 

POTCHEFSTROOM 

AITSA! 
As die DAMES so se 
Koop 'die Jongeheer sy klere 

by-

J. TOD SUTTlE 
Kerkstraat I 77 Tel. 

POTCHEFSTROOM. 

Vir 

Kwaliteit 

DROOGSKOONMAAK 

stuur 

na-

WESTVAAL 

TRAPFIETSE, N.S.U.-BROMFIETSE, 
BROMPONIES, MOTORFIETSE, 

ONDERDELE, en HERSTELWERK, 
besoek - PARK FIETSWINKEL 

(F. F. Tranter) 

Hjv. V an Riebeeck~ en Lombardstraat. Foon 995 
Asook: KRUIDENIERSWARE EN VARS PRODUKTE 

Gedruk deur Enslins, Potgieterstraat 3 I , Potchefstroom 

DIE WAPAD Bladsy drie 

GOEIE MUSIEK 
Aan Plattelandse Gehore 

DIE LEDE VAN DIE MUSIEKVERENIGING DINK MET 'N GEVOEL VAN 
VERLANGE EN OOK VAN VOLDOENING TERUG AAN 'N HOOGS GESLAAGDE 
TOER GEDURENDE DIE AFGELOPE V AKANSIE. DIE TOER HET ONS GEVOER 
VAN YSIGE VOLKSRUST TOT SONNIGE NELSPRUIT. ONS HET VOOR 
WAARDERENDE GEHORE OPGETREE EN BY GAWE GASHERE TUISGEGAAN. 

FINANSIEEL 

Ook finansieel was die toer geslaagd- wat geen klein 
prestasie is nie, as in aanmerking geneem word dat 'n groot 
gebied waardeur ons getoer het gedurende die winter in 'n hoe 
mate ontvolk is weens die koue klimaat. 'n Groot dee! van die 
sukses van die reklamewerk en organisasie moet ook toege~ 
skryf word a an die ywer en geduld van die REMBRANDT~ 
verteenwoord1ger, mnr. Van der Spuy. 

Veteraan 
Die jongste u itgawe van Die 

Veteraan, kwartaalblad van die oud• 
studente van die P.U. vir C.H .O., 
het onlangs weer verskyn . 

Die blad bevat interessante artikels 
oor die Universiteit en !ewer 'n beeld 
van die bedrywighede van oud-stu· 
dente en studente. Koerantopskrifte soos ,.Studente 

hied puik program aan" en ,.Musiek
konsert by uitnemendheid" dui aan 
van watter gehalte die prog ram was. 
Koorleier Oom Piet het daarin ge• 
slaag om die koo r tot die laaste 
opvoering op dieselfde peil te hou 
in weerwil van verkoues en keelseer. 
Soliste moes maar hul beste !ewer ten 
spyte van koue vingers, klaviere met 
verwronge toonhoogtes en weer• 
klanke in sale waar selfs die Duitse 
walse soos eggo-l iedjies geklink het. 
T og het die waarderende gehore die 
program in so ' n mate geniet dat 
talle persone myle ver gery het om 
die uitvoering 'n twcede keer te kon 
bywoon . 

Vir die toerlede ( 31 stuks, Pa en 
Ma ingesluit) was die toer 'n groot e 
ondervinding. O n dink terug aan 
die aankoms op Yolk rust op 'n 
geniepsige en mistige wintersoggen:l; 
aan Newcastle waar die S.A.S. die 
(lee ) wa twee uur voor die tyd laat 
vertrek het. 'n Roofaanval op die 
penningmeester (op Ladysmith) wat 
byna die kas 'n knou toeged ien het. 
D undee waar Oom Piet en Oom 
Attie tot watter tyd na die opvoering 
met ons bok-bok gespeel het in die 
hoofstraat. Lekker ou donker tonne! 
tussen Watervai-Boven en -Onder. 
Ongerieflike gcbrek aan elektriese 
Jig in die wa laat in die aand, na die 
opvoering, wanneer die batteryc 
steeks was (heel ger iefl ik vir die 
bedrywighede in die gangetjie ) . 
Gawe Nel pruit. Nat Lydenburg. 
Germiston met sy oulike stadsaal en 
nog ouliker stadsraad . En, dwar , 
deur die toer, die gawe gashere wat 
on ontvang het. On sal ook altyd 
vir Oom Piet, O om Attie en T ant 

CALVVN-JUBILEUM 
Die Calvyn-jubileum word op 7 

Augustus om 7.30 nm. in die Totius
gedenksaal gevier. Dit word aange
bied onder beskerming van die P .U. 
vir C.H.O. en Teologiese Skool. Die 
program sluit 'n tablo, koorsang en 
kort toesprake deur prof£. J. P. 
Jooste, S. P. van der Walt en J. 
Chr. Coetzee in. 

Johannes Calvyn (sy oorspronk· 
like Franse naam was Jean Cauvin ) 
is op 10 Julie 1509 te Noyon gebore. 
In 1 523 het hy 'n aanvang gemaak 
met sy studies in die tcologie. Op 
agtienjarige leeftyd begin hy egter 
op versoek van sy vader regte stu
deer. Na die dood van sy vader 
het hy hom weer verdiep in die 
letterkunde. Op drie·en-twintig
jarige leeftyd het sy eerste hoek ver• 
skyn . 

Waarskynlik het hy in November 
1533 tot ander insigte begin kom. 
H y het die Roomse leer verwerp en 
y groot hervormingswerk begin. I n 

153 5 het sy magistrale werk, Die 
Institusie, verskyn. 

E mmie onthou as die beste reisouer 
wat saam met ons kon gaan toer het. 

Die P.U.-M usiekvereniging kan 
gelukgewens word met 'n geslaagde 

toer. Mag dit volgende jaa r weer 

sulke tyd wees. 
J. v.d . M. 

Dit is verkrygbaar by mnr. D . J. 
Elof, uitbreidingsbeampte aan die 
U ni versiteit. 

Hy wat nie wit nie wanneer 
hy kan, sal nie kan nie wanneer 
hy wil. 

,GEPOLEERDE ALABAMA" 
LAAT SUIDWES VERLANG 
Moet nou nie met die eerste oogopslag party van die 

woorde in die opskrif verkeerd gaan interpreteer nie: die 
, gepoleerde" wys nie op die toestand van sommige van ons 
toerlede nie- al was die meeste van ons se hande en monde 
die beste van die tyd blink. (Suidwes het baie biltong.) Die 
woorde is ontleen aan die ,WINDHOEK ADVERTISER" 
van 6 Julie. Die opskrif was die volgende : , Visiting University 
group held polished concert". 

En so was die hele Alabama~toer van I 959-,dit was 'n 
hoge toer". Sprekend van die toer was die pragtige same~ 
werking wat daar van die begin af was. In sommige gevalle 
het hierdie samewerking tot iets veel diepers gelei: baie geluk 
a an Ben Bierman, Rita van der W ateren, Esme van Rensburg 
en Johan van Niekerk. 

H oogtepunte was daar van die 
begin af. Van Karasburg se wereld 
af het bulle mekaar die een na die 
ander opgevolg. Dwarsdeur Suidwes 
was die gasvryheid van die mense 
oorweldigend. Die spontane1te1t 
waarmee die groat gehore die pro
gram geniet het was genoeg om ons 
na elke opvoe ring te laat uitsien. D ie 
skitterende wyse waarop Idyll van 
der W alt die gehore aan die gang 
gehou het, kan nie anders omskryf 
word nie as in die woorde van die D E 
AAR ECHO : ,.'n Groot dee! van 
die konsert se sukses moet toege• 
skryf word aan die grappige wyse 
waarop Idyll van der Walt die ge• 
hoor besig gehou het. Met die voor
stelling het hy die gehoor telkens 
laat skaterlag." Dan was daar na• 
tuurlik ook die gevalle waar die om· 
gekeerde geldig was: spesies in die 
gehoor wat Idyll aan die lag gekry 
het en hom tevergeefs laat kla het 
oor sy verkoue waarvoor 'n yslike 
sakdoek dan onontbeerlik was. 

Onder die opskrif: ,.Studenteluim 
laat ure lig-lig verby gly" se DIE 
SUIDW ESTER van 6 Julie ver
langend: ,.Dis lekker om jonk te 
wees en pret te he, pret te maak, 
boonop nog student te wees. So 
laat die klomp studente van die P .U. 
mens dink terwyl hulle met grappe 
en musiek die aand sommer so Jig
Jig laat verby gly. D an verlang 'n 
mens sommer terug na die ou stu• 
dentedae." 

HOEK ADVERT ISER: ,. For many 
years, du ring winter holidays, groups 
of university student from the 
Union descend upon South West, 
staging choral and variety concerts 
and other stage productions. In the 
past some of these stage productions 
did not give South West public their 
money's worth. Much disapproval 
was expressed over these shows, and 
it was said that it seemed as i f t hese 
students just came to South W est 
on a cheap holiday. T his year has 
p roved the exception to the rule. 
O ne of the best Afrikaans variety 
concerts for many a year was staged 
W ednesday and Thursday nights by 
the Potch. University Group." 

Die van ons wat gelukkig was om 
die toer mee te maak, is dankbaar 
vir die herinneringe wat altyd by 
ons sal bly. Elkeen het sy eie, maar 
in elkeen is 'n plekkie vi r die see by 
Swakopmund. 

En vi r ons Pa en Ma - wie sal 
b ulle ooit kan vergeet? 

Die Alabama van 1959 het 'n 
ideaal gehad, en hierdie ideaal is 
verwesenlik: om aan die publiek, 
waar ons ook al mag gekom het, te 
toon dat ons ST UDENTE is. Stu
dente wat wel erns kan besef, maar 
dit kan vergeet as dit moet. Die 
4,000 persone wat ons gesien en 
gehoor het, en £ 1250 aan ons besorg 
het (ons het .£700 onkoste gehad ), 
sal ons nie vergeet nie. Ons sal 
hulle ook nie vergeet nie. Op 7 Augu tus vier die Potchef· 

stroomse Universiteit Calvyn-jubi
leum, en wil op gepaste wyse hierdie 
groot hervormer se 4 50ste verj aardag 
herdenk. 

As daar enigsins getwyfel word of 
die program wat die Alabama aan
gebied het die publiek bevredig het, 

word dit uitgewis deur die WIND-

Laat jou spraak beter wees as 
stilte-of bly Jiewer stil.
Dionysius. 
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11 ,~Sunday Times'' 
Die Redakteur, 
Die Wapad, 
P.U. vir C.H.O . 

W aarde Heer, 

Geantwoord 

JANET says: 
In een van die Sondagblaaie by name die , Sunday T imes" van 5 Julie 1959 is daar weer 

·n onverdiende en onwelkome aanval op die P.U. vir C.H.O. geloots oor die tennistoernooi 
van die S.A. Univers.iteite wat hier plaasgevind het. 

for: • SWEETS 
e GRILLS 
• COOLDRINKS 

Take me to the-

Allerhande onwelriekende beskuldigings en valshede het op tipies sensasionele wyse 
weer , headlines' · gemaak. Onder andere is ons van die volgende beskuldig: 

Grand Cafe, 
President Cafe. 

or Van Rieheeck 
Cafe. 

DIENS! 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

Mooirivier
Apteek 

205. 
Kerkstraat 

Telefoon 
380. 

Ons maak 'n klankie vir 

Kollege 
Kontantwinkel 

SOMMER HIER BY U! 
Tel. 2912. 

1. Dat ons geen sosiale verkeer 
tussen die twee geslagte toelaat nie 
en dat dit die rede is waarom die 
to ernooi hierdie jaar mans en dames 
apart en op aparte bane laat meeding 
het. Wie ook a! vir die berig ver
antwoordelik is se kennis is net so 
kort as sy fatsoenlikheid want hy of 
sy weet nie eens dat in die 13 jaar 
wat die toernooi gespeel word dames 
en mans apart meeding om aparte 
bekers nie. Die persoon is ook salig 
onbewus daarvan dat die meeste 
universiteite nie oor genoeg bane 
beskik om die mans en dames alma! 
by dieselfde sentrum te laat speel 
nie. 

2. Ons sou ook dan nie genoeg 
onthale gehad het nie-nou wonder 
ek wat word 'n dinee, bioskoop, 
funksie in die kafeteria, onthaal deur 
ons geeerde Burgemeester, teege
sellighede, ens. , genoem. Vir die arme 
persoon is 'n onthaal seker dit wat 
hy ons van beskuldig het wat nie 
plaasgevind het nie en toe reken hy 
maar hier was nie onthale nie. 

3. Wat betref die ,vreeslike dinge" 
wat daar dan kwansius in die hotelle 
plaasgevind het is dit baie snaaks 
dat nie een van die 16 kapteim, 
wat vir bulle span se gedrag verant
woo rdelik wa§, of een van die 80 
spelers wat aan die toernooi deelge
neem het daarvan geweet het nie. 
Die dinge moes werklikwaar baie 
misterieus plaasgevind het as die 
mense wat dit gedoen het nie eers 
daarvan weet nie, miskien het die 
geagte skrywer van die ,scandal" 'n 
se§de of sewende dimensie ontdek 
waarin dit plaasgevind het en waar
van sielkundiges nog nie weet nie. 

4. Ons owerhede is ten onreg 
geblameer dat bulle vir die dinge 
verantwoordelik is omdat bulle nie 
die koshuise kon afstaan nie. Lan gs 
hierdie weg wil ek namens die P.U.
Tennisklub en ook as afgetrede 
voorsitter van die S.A.U.-Tennis
unie my dank betuig aan die ower
hede van die P.U. vir C .H.O. vir 
die reuseaandeel wat hulle gehad het 
in die sukses van hierdie ,b'!ste 
toernooi wat nog ooit plaasgevind 
het" om die woorde van I. Froman 
en C. de H aes (Wits en U.K.) te 
gebruik wat albei a! 5 toernooie 
bygewoon het. 

Claustrophobia? 

* IS U BEKOMMERNIS 
DIE WOORD 

,STUD IE"? 
MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK 

KOM NA 

P R O· R E G E P E R S - ~ 
<S>o DIE :-..,~ 

~1--~ POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDE~~~ 
~<'VA Kerkstraat 95 - Tel. 1164 ~ 

<....1~ .:::,_«:. 
<: ~ 

Die blad kon meer aandag gegee 
het aan die beso ndere hoe standaard 
van- die S.A. Universiteite se tennis 
en minder 19de eeuse ,fairytales" 
uitgedink het. Ek is seker dit is net 
die , fairies" wat bewus is van die 
dinge waarvan die $tudente beskuldig 
is en miskien weet bulle dit ook nie. 

Ek hoop en vertrou dat u my 
brief net so sal plaas aangesien ek 
voel dat ons die saak darem in die 
regte Jig moet stel. 

(Get.) E. J . de Jager, 
namens die P.U.-T ennisklub en 

S.A. Universiteite. 

WITS REAGEER 
The Editor, 
Wapad, 
Potchefstroom University, 
Potchefstroom. 

Dear Sir, 
Re: Dee! XIV-No. 10 of Wapad. 

In the above issue of your publi
cation there appears an article on 
page one headlined "Diskriminasie 
Teen Afrikanerstudente". T his article 
is factually incorrect in that it states 
that no student from our University 
may go as a Wits student officially. 
In actual fact ou r decision is that no 
student may represent a society 
recognised by the S.R.C. at an 
A.S.B. Congress. We would never 
presume to regulate the individual 
lives of our students . 

I would not further agree where 
you say that we are discriminating 

(Vervolg in kolom 4) 

STAP UIT 
VERSLAG 
(Vervolg van bl. 1) 

(i) die verteenwoordigers tot ander 
insigte kon kom en by hulle 
verskillende studenterade aan
bevelings kon maak met die 
oog op die formele stigtings
vergadering van so 'n federasie. 

(ii) Ons op hierdie stadium van 
die saak besig moes wees om 
gedagtes te wissel oor die hele 
saak soos die noodsaaklikheid 
o f wenslikheid van so 'n lig
gaam. 

(iii) Dit in stryd is met bogenoemde 
notulebesluit van die A.S.B.
kongres. 

Na die stemming sou die grand
wet van S.A.N.S.O. self bespreek 
word. Ek het op die stadium aan
gekondig dat ek nie bereid is om 
verder oor 'n saak te redeneer wat 
ek in beginsel verwerp nie, aangesien 
dit verder sou gaan oor die bespre
king van die grondwet, punt vir 
punt, en gevra om van die vergade
ring verskoon te word. Die rede vir 
my weiering om verder aan die be
spreking dee! te neem was: 

(i) Ons het nie voldoende geleent
heid gehad om oor die beginsel 
van die saak te redeneer nie, en 

(ii) dit was vir my 'n verdere saak 
wat van belang is slegs vir die
gene wat voel vir 'n federasie. 

Volledige verslag moet nog aan 
die Studenteraad gedoen word, en 
die Studenteraad kan dan besluit oor 
die optrede van sy verteenwoordiger. 

(G et.) H.]. D . VANDER WALT. 

Slawiese 
Musiek 

Geagte redakteur,-Ons het geen 
beswaar teen die kwade self nie, 
solank ons maar net die skyn van 
die kwade vermy: dit is die indruk 
wat geskep word deur die feit dat 
die Musiekvereniging ter elfder ure 
voor hul toer hul program moes 
laat verander om - meen ek -
Slawiese Danse in nuwe gewaad voor 
te stel as Slawiese Musiek. Verander 
'n mens nou 'n roosboom in 'n 
kakiebos deur 'n ander etiket om sy 
stingel te bind? 

Agtend die uwe, 

KAKIEBOS . 

Wits Reageer 
(Vervol g van kolom 3) 

against Afrikaners as this rule, which 
is, of course, a limitation on society 
activity, applies to Jewish, Catholics 
and all other religious or cultural 
organisations. 

Yours sincerely, 

JOHN SHINGLER, 

Students' R epresentative Council. 

[Die betrokke paragraaf in 
DIE WAPAD lui as volg: ,Geen 
student van Wits mag voortaan 'n 
vergadering van die A.S.B. as 
Witsstudent bywoon nie. Daar is 
egter geen beperkinge op die reg 
van 'n student om enige vergade
ring in individuele hoedanigheid 
by te woon nie."-Is dit ' n ,work
ing knowledge" van Afrikaans wat 
die probleem is, mnr. Shingler?
Red .] 

Die Dawie Doepers ts versoek 

om prof. Bossie se pale en drade 
met rus te laat terwyl hy die op 

die terrein aktie£ is. 

Leon Thorn wil 'n winkel open 
waar hy troeteldiere sal verkoop. 
Maar eers wil hy buikspraak aan
leer want hy wil papegaaie ook 
verkoop. 

OP U PAD ... 

Die 
Welkom-kafee 

'N 

STUDENTEKAFEE! 

• • • 

H j v. President en 

Von Wiellighstrate. 

UITSTALLING 
'n Tentoonstelling van skilderye 

deur Kathe Kollwitz; vind hierdie 
week in die studiesaal van die bibli
oteek onder beskerming van die 
Suid-Afrikaanse Nasionale Kuns
museum plaas. 

Kathe Kollwitz; is in 1867 in Oos
Pruise gebore. Op die ouderdom 
van vier en twintig jaar het sy in 
die huwelik getree met 'n geneesheer 
wat in die armoedige agterbuurtes 
van Berlyn gaan praktiseer het. 
Agtien jaar lank het sy die lief en 
leed van die volk belewe. 

Haar lewensomstandighede het 'n 
geweldige invloed op haar kunsont
wikkeling gehad. ,Ek moet werk 
in hierdie tyd waarin die mense so 
'n groot behoefte aan raad en hulp 
het". Dit is dan ook die leuse van 
haar kuns. H aar skeppende meege
voel het haar Jaat ryp tot een van 
die grootste humane figure wat aan 
hierdie tyd geskenk is. 

Die grondtoon van haar kuns is 
sosial e deernis. H aar kuns het onder 
invloed van die naturalisme ont
wikkel, 'n beweging wat die natuur 
en alles mensliks wou sien soos dit 
werklik was, sander valse patos, 
sander idealisering, sander sosiale 
konvensie. In die aardse !ewe en 
sy tragiek het die waardes gele 
waarna gesoek moes word. Die 
arbeider en sy ellende is as tema 
van die kuns ontdek. Sy was in 
staat om die leed van ander haar 
eie te maak, want die Jeed was vir 
haar alomteenwoordig, o veelvuldig 
soos die !ewe self. 

Haar kuns is hoofsaaklik grafies 
van aard en sy gee voorkeur aan 
die kragtiger en plastiese moontlik
hede van die houtsnee en litografie. 

Kathe Kollwitz; is geen stylver
nuwer $OOs Van Gogh byvoorbeeld 
nie. Sy maak van tradisionele en 
konvensionele middele gebruik, soos 
die Carmagnole getuig. Tog het sy 
'n heel persoonlike aanwending van 
die sty!. Met swart en wit bereik sy 
groot vereenvoudiging van ekspres
sJe. 

Sy is nie in noue kontak met die 
groot strominge van haar tyd soos 
die Ekspressionisme nie en is nie in 
die dinamiese stroom daarvan nie. 
Sy gebruik aileen bekende stylmid
dele en doen dit sterk elfekspressi
onisties. Sy is nie skoonheidsoekster 
nie; sy getuig haar deernis en is 
daarvoor op haar sty! aangewese. 

Van haar beste werk is haar s~lf
portrette waarin sy nie streef na 
uiterlike mooiheid nie, maar alles 
reduseer tot die essensiele en die 
wesentlike: menslike begrip en deer
nis. Daar is geen stuwende lyn in 
haar kuns nie. Sy durf die !ewe self 
aan en met swaar, dik en kragtige 
omlyning verkry haar werk 'n 
ekspressiewe karakter soos D ie 
Swanger Vrou getuig . 

H aar latere werk vera! is monu
mentaal, die grondtoon van swaar
moedigheid is behoue en die lyne 
is beeldend van die hele mens. 

CHRONIESE 
LOU VERWARMERS? 

Stook hom met 

OOSTHUIZEN 
se 

KOLE 
Kerkstraat 104. Tel. 312 
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'!Bwodkonin9 ? 
Joh. 6 : 21. Jesus antwoord hulie en se: Voorwaar, voor~ 

waar, Ek se vir julie, julie soek My nie omdat julle tekens 
gesien het nie, maar omdat julle van die brode geeet en ver~ 

sadig geword het. 

Na die vermeerdering van die brode wou die skare Jesus 
Koning maak. lemand met soveel mag kon bulle mos maklik 
verlos uit die hand van die Romeine. Hy kan mos 'n magtige 
aardse koninkryk stig . Dan sal Israel weer vry wees, weer 
'n magtige volk wees! 

Maar Jesus ken die volk. H y weet 
dat bulle nie na H om toe kom 
omdat bulle in H om glo nie, maar 
omdat bulle van die brode geeet en 
versadig geword bet, omdat bulle 
Hom nou nodig gehad het om bulle 
weer uit die slawebande en bulle 
nood te verlos. Jesus is geen Brood
koning nie, H y is die lewende Brood 
wat uit die heme! neergedaal het. 
As iemand van hierdie Brood eet sal 
hy !ewe tot in ewigheid . 

Geagte leser, is Jesus vir u die 
Brood van die ewige !ewe, of is H y 
vir u 'n Broodkoning? Ons is so 
geneig om, soos I srael, in tye van 
voorspoed ons Koning te vergeet en 
te !ewe soos die wereld . Ons gods
diens, ons gebed, kan dan so maklik 
'n blote roetine word. Maar in tye 
van nood en verdrukking, as ons 
smag na brood, na verlossing van 
aardse kwelling, dan vlug ons na 
Jesus. Dan is Jesus goed om vir ons 
'n Broodkoning te wees. 

Jesus Cbristu is die Koning in 

Vir daardie hol gevoel 
op die maag bak ons die 
HEERLIKSTE 

VLEISPASTEITJIES 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 

KERKSTRAAT 61 

Uit die mond 
suigeling 

.> 

van di~~ 
I 

Dameth en Heerge 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 Tel 3091 

ons !ewe. Nie 'n Koning wat ons 
tydelike brood gee, wat on net help 
as ons in nood is nie, maar 'n 
Koning wat ons dwarsdeur ons !ewe, 
in voorspoed en in druk, altyd naby 
is. D aarom moet Hy altyd en onder 
alle omstandighede ons Koning wees, 
en nie vir ons 'n Broodkoning word 
nie, want H y is die lewende Brood 
wat uit die heme! neergedaal het . 
As iemand hierdie Brood eet, sal hy 
lewe tot in ewigbeid. 

C.]. VAN VUUREN. 

Die aptekers wil 'n skoonheids
kompetisie vir mans uitskryf. Hul 
pryse is besonder aantreklik. D:e 
mansmens wat eerste kom, kry 'n 
gratis vakansie van een week op 
Fochville. Die een wat tweede 
kom, kry twee weke. 

Wie in kennis nie vooruit 
gaan nie, gaan agteruit.-D ie 
Talmoed. 

Op pad ... 

c:;=. ~ 

na 

GEEN & VELLEMAN 
vir hulle 

FOTOGRAFIESE en 
APTEKERSBENODIGD~ 
HEDE. 
Volg hom na: 

Kerkstraat 178. 

PUKKE ..... 

Vir julie BL~RKASTE 
en ander ELEKTRIESE 

BENODIGDHEDE 

W. J. SPAVINS 
enSEUN 

Kerkstraat 101 Tel. 185 

A.B.K.K. 
KUNSFEES 

Die jaarlikse kunsfees van die 
A.B .K.K. vind vanaf 11 Augustus 
tot 15 Augustus in die T otius
gedenksaal p laas. 

Die volledige program is soos 
volg: 

Din dagaand, 11 A ugustus 
Thalia T oneelverenigin g. 

Woensdagaand, 12 Augustus 
Alabama Studenteorkes. 

Donderdagaand, 13 Augustus 
Mu iekvereniging. 

Vrydagaand, 14 Augustus-Volk
spelesaamtrek. 

Saterdagaand, 1 5 Augustus -
Simfoniekonsert. 

Gedurende die week is daar uit
stallings van fotografiese en beel
dende kunste in die Kafeteria . 

Toegang by die geleentbede in die 
saal: Volwassenes 3/6 per aand of 
5 I' per weekkaartjie. Studente en 
skoliere 3/6 per weekkaartjie of l/6 
per aan d . (Hierdie fooie geld nie 
vir die Simfoniekonsert nie.) 

Kaartjies is by die Studenteraads
kantoor verkrygbaar. 

Richard Hauptfleisch 

Mnr. Richard Payne Haupt
fleisch (beter bekend as Dick 
Hauptfleisch) , oudstudent van 
hierdie Universiteit, is op 
Sondag, 26 Julie in Pretoria 
oorlede. 

Die oorledene het sy studies 
alhier in 1956 voltooi, en was 
ook 'n voormalige krieketkap
tein aan die P.U. 

Mnr. Hauptfleisch was ver
bonde aan die diplomatieke 
korps. 

Graag dra ons hiermee ons 
meegevoel oor aan die familie 
en naasbestaandes. 

AP'fEKERSKONGRES 
'n Afvaardiging van die P otchef

stroomse Aptekerstudentevereniging 
het tyden die Julie-vakansie die 
sesde Jaarkongres van die Suid
Afrikaanse Aptekerstudentefederasie 
in Port Elizabeth bygewoon . Hier:lie 
federasie is die verteenwoordigende 
liggaam van die sowat 600 Apteker
studente in Suid-Afrika . D ie P ot
chefstroomse afvaardiging bet be
staan uit Johan van der Walt, Marius 
Coetzee, Johan Offermeier en Frans 
Schutte. 

D it was die tweede keer dat P ot
chefstroomse studente die kongres 
bywoon, en vanjaar bet die Pukke 
'n leidende rol gespeel. Vir die 
eerste keer sedert die ontstaan van 
Federasie het Arfikaans volle erken
ning op elke gebied verkry. T wee 
Pukke is op die hoofbestuur verkies, 
nl. Johan van der Walt (onder
president) en Marius Coetzee. 

Die belangrikste aspek van die 
kongres was die uitvoerige behan
deling van onderwyssake. Verskeie 
belangrike mosies is aanvaar met die 
oog op verbetering van die onder
wysstandaarde van Farmasie. 

Thalia-T oer 
(Vervolg van kolom 4) 

uitstekend bygestaan deur die spelers 
in die ondersteunende rolle . Die 
mense op die verhoog het soms die 
verrassende nuwigbede net so geniet 
as die gehoor! 

Th alia bet dus 'n baie suksesvolle 
toer agter die rug. Beide die stu
dente en die reisouers, mnr. en mev. 
Pieter du Plessis, dink met aange
name herinneringe terug aan 'n baie 
geslaagde toer. 

Benewens verskillende naweek
tor.re, beoog T halia om die toerstuk 
op 11 Augustus in die Totius

gedenksaal op te voer. 

THALIA - TOER 
• I I • 'n Groot Sukses 

Onder Ieiding van mnr. Andries Y sse! het Thalia die 
afgelope vakansie 'n uitgebreide toer deur Noord~Oos Kaap~ 
land onderneem. Die wins van ongevee.r £475 getuig van die 
ywer waarmee elke toerlid besiel was. 

Die toer het op Vrydag, 26 Junie 'n aanvang geneem. 
Die swak opkoms by die eerste opvoering kon nie die groep 
se geesdrif de.mp nie, en een vol saal na die ander het gevolg. 
Op plekke soos Maclear, Lady Grey en Bethulie was daar ten 
spyte van swaar reens en nat paaie, tog 'n redelike opkoms. 
Finansieel was die toer dus 'n sukses. 

Tussen al die bedrywigbede soos 
opvoerings, kaartjies verkoop en re
klame maak, was daar egter ook tyd 
vir allerbande ontspanningaktiwiteite. 
Die feit dat daar slegs een kys (die 
van Etienne Stassen en Marietjie 
Conradie) uitgebroei het, wil nie se 
dat die toer nie sosiaal suksesvol was 
nie . 'n Besondere goeie gees het 
gebeers-veral tussen die mans en 
dames! 

Die studente is oral baie gasvry 
ontvang en getrakteer. Die Noord
Kaaplanders het werklik ontdek wat 
'n student se eerste liefde is-kos! 

'n H oogtepunt ( ook letterlik!) op 
die toer wat seker die treinrit deur 
die berge van Lady Grey na Barkly
Oos met die sg. ,Chicken-Express", 
waar die gejaagdbeid van die 
moderne !ewe geen invloed toon nie. 

n Besonder wipperige episode 
was toe sommige van die mans dit 
gewaag bet om perd te ry. T erwille 
van die goeie gees en die plaa like 
aansien van die betrokke persone, 
wil niemand egter name in die ver
band verstrek nie. 

Die blyspel, , Kand idaat van Born
mel", het vera! nadat dit ,gestudenti
fieer" is besonder byval gevind en 
die groot gehore laat skaterlag. Die 
hoofspelers, Dries Y sse! en Bets 
Coetsee, het bulle rolle goed vertolk 
en het gunstige kritiek, selfs van 
toneelkenners, uitgelok. Hulle is 

Vervolg in kol. 3) 

PO'IiCHEFSTROOM 

Nnwe Laboratorinm 
n Nuwe gebou vir die departe

ment Huisboudkunde gaan deur die 
P.U. opgerig word teen 'n koste van 
£40,000. Die gebou word opgerig 
naby die Fisika-laboratorium, regoor 
Universiteitstraat. Die Raad van die 
Universiteit het reeds 'n tender in 
die verband aangeneem. 

T wee nuwe kookkuns-laborato
riums vir individuele werksplekke 
van buishoudkunde-studente-sover 
bekend die enigste van sy soo rt in 
die land - 'n voedselnavor ings
laboratorium vir gevorderde studente, 
'n laboratorium vir chemiese en 

·" mikroskopiese navorsing in ve rband 
met voeding, tekstielsoorte, ens., 'n 
laboratorium vir kleding, twee lesing
sale vir demonstrasiedoeleindes en 'n 
spesiale eetsaal word in die voor
uitsig gestel. 

Die beplande nuwe gebou bestaan 
uit 'n grondvloer met een verdieping. 
waarby later nog 'n verdieping ge
voeg kan word. 

I n die laboratorium sal navorsing 
gedoen word ten opsigte van allerlei 
probleme wat die moderne huisvrou 
konfronteer: hardbeid van water, 
bruikbaarheid van seepsoorte, was
poeiers, blousels, stysels, ens. 

Studente ontvang onderrig in 
moderne organisasie, onderhoud, e:1' 
bestuur van die huisbouding. Daar 
word geleer hoe om 'n huis in te rig 
en sleurwerk uit te skakel. 
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Bladsy ses DIE WAPAD 

S.A. U. Tennistoernooi 
VANAF 29 JUNIE TOT 4 JULIE HET DIE S.A. UNIVERSITEITE TENNIS~ 

T OERNOOI OP POTCHEFSTROOM PLAASGEVIND. AL DIE UNIVERSlTEITE 

WAS GO ED VERTEENWOORDIG, BEHALWE U.O.V .S. WAT NIE DAMES~ 

SPEELST E RS GESTUUR HET NlE. WITS. HET EGTER TWEE DAMESPANNE 

GESTUUR. 

DIE WENNERS WAS UNIV. KAAPSTAD IN DIE MANSAFDELING EN U NIV. 

PRETORIA IN DIE DAMESAFDELlNG. 

Die P .U.~spanne het goed gevaar : 

MANS: 

P .U. ve rloo r teen Kaapstad 5- l. 
P.U. verl oor teen Wits. 6--0. 
P .U . verloor teen Pretoria 4--2. 
P.U. verloor teen Rhodes 5- l. 
P.U. verloor teen Natal 6--0 . 
P.U. verloor teen Stellenbo ch 

4- 2. 

P .U . klop U.O.V.S. 4--2. 

Die Pukke slaag du daarin om 
U.O.V .S. die keer te klop. Wed· 
stryde wat die Pukke gewen het was 
die volgend e: 

E. Jage r kl op A sbburner (U.K.) 
7- 5; 6- 2. 

A. Makkink klop Closenberg 
(U.R.) 3- 6; 6- 2; 6-3 . 

E. de Jager klop Spity (U.P.) 
6- 4; 6.----1. 

J . Brewis klop Groencwald 
(U.O.V.S.) 6- 4; 2- 6; 6-1. 

E. de Jager klop Lampbrecht 
(U.O.V.S.) 6--1 ; 6- 4. 

F. Albcrtyn klop Pietersen 
(U .O.V.S.) 6- 2; 6.----2. 

A. Makkink klop Taljaard (U.S.) 
6--2; 6- 2. 

De Jager en Albertyn klop Lamp· 
brecht en Pietersen (U.O .V.S.) 
6- 2; 4--6 ; 8- 6. 

Makkink en Brewis klop Van der 
Walt en D e Villiers (U.P.) 6- 8; 
6-4; 10- 8. 

Indien die P .U . die laaste dubbel· 
pelle teen Pretoria gewen het sou 

die uit lag 3 elk gcwees bet maar na 
'n verbetc stryd van meer as 1 Yz 
uur moe De Jager en Albertyn die 
stryd gewonne gee met 4--6; 6-2; 
7- 5. 

Ander baie goeie tellings was die 
volgende : 

MET 'N KOUE PAM~ 

POEN OM DIE BOS 
GELEI WORD NIE! 

CORNER 
FRUIT STORE 

, U KEN ONS!" 

BESOEK 

Makkink verloor teen Spengler 
(die kampioen van die tocrnooi ) met 
6-1; 3-6; 6--1. 

De Jager en Albertyn verloor teen 
Siddle en Berkowit~ (Wits. ) met 
5- 7; 6- 4; 6-2. 

Albertyn verloor teen O'Conner 
(Natal ) 6-4; 12-10. 

P .U. bet 'n totaal van 310 spelle 
gewen en 448 verloor. 

DAMES: 

P.U. verloor teen W its. A 6-0. 
P.U. verloor teen Wits. B 6- 0. 
P.U. verloor teen Kaap tad 6-0. 
P.U. verloor teen Natal 4--2. 
P.U. verloor teen R hodes 6-0. 
P .U. verloor teen P reto ria 6-0. 
P .U. verloor teen Stellenboscb 

6-0. 

D ie P .U. kon dus slegs twee wed· 
stryde wen: 

S. Klapper klop W . Sephton 
( atal) 4--6; 6.--0; 8-6. 

Putter en Schoombee klop Sepb· 
ton en Faircliff (Natal} 6- 4; 6-1. 

Daar was egter talle ander wed· 
stryde waarin die P.U. dames onge• 
lukkig was om te verloor, bv.-E. 
Faure en S. H eyns verloor albei teen 
Wits. B se spelers met 6-2; 8-6. 
I n die beide gevalle was dit gebrek 
aan spel-afronding wat ons dames 
van oorwinnings beroof bet. S. 
H eyns wa oak ongelukkig om teen 
Fairhead (U.S. ) met 8-6; 6.--2 te 
verloor. Ook. S. Putter wat met 
6-3; 4--6; 8-6 deur D u Pree~ 

(U.P.) geklop was, was ongelukkig 
om te verloor. I n die dubbelspell e 
was dit Faure en M eyer wat b:~ie 
goed vertoon bet met tellings so J~ 

6-4; 1-6; 6--2 teen W its. A , en 
6- 2; 4--6; 6-4 teen KaapstaJ. 
Beide wedstryde kon in die P .U. 
e guns geeindig bet met die nodige 

afronding. 

Daar moet ook in gedagte gehou 
word dat die dames se standaard be· 
sender hoog was en dat ons dames 
met aile eer uit die stryd getree het. 

A. Makkink van die P .U. is ook 

gekies om die S.A.U. teen W('s· 
Transvaal te verteenwoo rdig en om 
wens hom baie bartlik gelu k. 

D ie gekombineerde span van die 
studente het Wes•T ransvaal met 13 
wedstryde teen 4 geklop en Spengler 
het 6--0; 6-2 oar H ough, die Wes· 
Transvaal kampioen , geseevier, t er• 
wyl mej . Van der Merwe vir mev. 
Papendorf van Wes-Transvaal met 
6--2; 6-4 geklop het. 

D ie toernooi was aangenaam en 
die P . U .·spelers bet vee! geleer. 

When you think you're <. itt 
ing on top of the world, r c· 
mewber it does a complete spin 
every twenty-four hours. 

, LIEWE INGRAM, EK VERLANG" 

Hokkie 
DAMESHOK.KIE 

D ie spel van die Puk dame hokkie• 
pan wa baie teleu r tellend gedu· 

rende die Inter-Univer itc re H okkie· 
toernooi wat vanaf 1'7- 23 J ulie te 
Bloemfontein gehou is. Die span 
wat een van die ste rk te spanne in 
W e -Transvaal is, ko n slegs daarin 
slaag om die tweede-laaste plek te 
verower . 

Ged urende die eer te twee dae van 
die toernooi wa die weer baie sleg 
en die bane nat, en het die span 
ongelukkig teen drie van die sterk• 
ste spanne te taan gekom . Eers in 
die wedstryd teen U.O.V.S. het 
bu lle gewys waartoe bulle in taat i , 
en in 'n baie mooi wedstryd 'n oor• 
winning van 5- 0 behaal. 

' Reed in die eer te wed tryd is 
die span effens verander, en is Jo 
Schoeman op die verdediging geplaas 
waar sy skitterende spel ge lewer bet. 
D ie speel ter wat die mee tc uitge· 
blink het was Albertha H owell. 

Jean Venter het ook baie goeie 
verdedigende pel gelewer, en sy het 
drie hokkiestokke gedurende d ie 
toernooi tukkend geslaan-besli 'n 
rekord! 

Sommer in die eerste wed t ryd na 
die vakansie het die P ukke weer 
gewys waartoe hulle in taat is toe 
bulle K.A.A.A. (2} gewen het met 
8 doele teen twee. I n die wed tryd 
was die uitblinkers vera! I na Kleyn· 
han , wat 4 doe le geskiet het, en 
Albertha H owell. 

MANSHOKKIE 

Die ma nshokkiespan h et baie beter 
ge peel a die dames, alhoewel bulle 
ook maar met die tweede-laa te plek 
tevrede moe wees. 

H ulle spel bet geen ins afge teek 
by die van die ander universiteite 
nie, en die klein aantal punte wat 
teen hulle aangeteken i , bewys dat 
hulle maar net ongelukkig wa om 
die wedstryde te verloor. H ulle het 
egter daarin geslaag om die span 
van Stellenbosch te ve rslaan. 

'n Speier wat baie goed gespeel 
het was Barry Pithey. H y is vir 
die p roewe gekies, maar is onge• 
lukkig nie gekie vi r die P ro teaspan 
nie. 

Die Bloemfonteiners bet die toer• 
nooi baie goed gereel, en behalwe 
dat dit in die begin baie koud was 
en die bane papnat, het d ie toernooi 
baie goed verloop. Volgende jaar 
vind die toernooi op Pretoria plaas. 

H ulle wat die meeste te doen 
het en graag werk vind die 
meeste tyd.-Smiles. 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Allerlei e WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

asook e KOELDRANKE en VARS LEMOENSAP 
(5/~ 'n halwe kan ~ 9/ 6 per· gellingkan) 

, EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

,Vrydag, 7 Augustu , 1959 

RUGBY: 

PUKKE IN DIE 
VRYSTAAT 

Op Saterdag, 11 Julie het 'n verswakte Puk~span die 
kampioen~span van die Vrystaatse Goudveld, Welkom Rovers, 
aangedurf op Welkom. Die voorspelers moes klaarkom sonder 
sulke staatmakers soos Piet Steinberg en Frans de Bruyn. Van 
die gewone agterlyn was slegs H . B. v. d. Walt en Leon Thorn 
oor (Bok Fourie het senter gespeel) , terwyl C. Grundlingh 
(0~ 19) losskakel gespeel het in die beseerde Piet v.d. Schyff 
se plek. Dit se dus veel vir die Pukke se spel dat hulle slegs 
9- 6 verloor he.t teen so 'n sterk span. Ons manne het moedig 
probeer, maar hulle kon nie die mas opkom nie. 

Puk V erslaan 
Vrybur~ 

Saterdagmore het drie R ugby· 
spanne na Vryburg vertrek om daar 
aan vriendskaplike wed tryde dee! te 
neem. T en spyte van 'n vermoeiende 
rit en 'n stewige maaltyd van gas· 
vrye men e, het die eerstespan daarin 
ge laag om die sterk span Vryburg I 
te klop (9-3). 

Die wedstryd was gekenmerk deur 
oop, vinnige Rugby en dodelike ver· 
dedigin g aan weer kante. Die P uk· 
voorspelers wa egter te swaar en te 
beweeglik vir die tui span. Keer op 
keer is die Vryburger van die merk 
afgestoot, en as die bal lo rol, was 
Koos en Arnie by om die spel voort 
te sit. Die agterlyn, met 'n nuwe 
skakelpaar in Swart en Jan v .d. 
Schyff aan die pit , bet by tye mooi 
beweeg. Philips het weereens bewy 
dat hy nie maklik gekeer word as 
hy die bal het nie. Ras ie v.d. We t· 
huizen het ook nie 'n voet verkeer:l 
gesit nie. 

Vir die P ukke het Koo du Plooy 
en Swart elk 'n drie gedruk, en Jan 
v.d . Schyff het met 'n strafskop ge· 
slaag. Vryburg se enig te punte het 
gekom van 'n strafdoel. 

(Vervolg in kolom 5} 

Maandag, 13 Julie was dit 'n perd 
van gans 'n ander kleur toe die 
Pukke opdraf teen Natal Universi• 
teit. M et Jan v.d . Schyff en Piet 
Steinberg weer terug, en met die 
voorneme om die vorige neerlaag 
te wreek, het die Pukke vol vuur 
die tryd aangeknoop . Van die begin 
af was die Pukke onkeerbaar en 
binne die eerste 10 minute het hulle 
10 punte aangeteken. H ierna het 
die Puk-voor pelers beide die vas• en 
lo spel oorheers, en die Natallers 
moes net keer. Koos du Plooy op 
die vleuelposi ie het ook Ius gehad 
om te hardloop en bet atal gry 
hare besorg. Die eindtell ing was 
18-3 in die P ukke se guns. 

(Vervolg van kolom 4} 

NAVY: 
Na 'n aanvanklike mooi begin het 
avy effens verslap sodat hulle op 

een stadium 8-5 agter was in bulle 
wedstryd teen Molopo Sub·Unie I. 
Later het die Pukke reggeruk en die 
eindtelling was 14--8 in Navy se 
guns. Kenmerkend weereens was dat 
albei spanne die spel oopgehou het 
en goed verdedig het. 
FIRES: 

Nadat hulle rustyd 5-0 voorge• 
loop bet, bet Fires in duie ge tort en 
moes die tryd gewonne gee teen 
Vryburg II met 17-5. 

Die Toer van die Jaar 
Soos die lekkerste bak poeding gedaan raak, het ook die 

1959 Bofbaltoernooi aan sy einde gekom in Durban. Op hier~ 
die veel geroemde toernooi het die twaalf stilste en mees inge~ 
toe Pukke hul Alma-mater verteenwoordig. 

Die span het baie. goed geslaag. As in aanmerking geneem 
word dat dit buite hulle eie speelseisoen is, in 'n vreemde l and~ 

streek met 'n totaal anderse lugdruk en nog bo alles in 'n 
vreemde taal, dan is 'n oorwinning vir hierdie span ondenk~ 

baar. In weerwil van hierdie uiters ongunstige omstandighede 
het hierdie reuse daarin geslaag om een gelykop beslissing te 
behaal en slegs drie wedstryde verloor. 

Spesiale vermelding moet gemaak 
word van die span se knap bestuur• 
der. M et sy altyd taktie e raad en 
vurige aan poring op die veld owe! 
as daarvan af, het hy hierdie span 
gevoer tot bomenslike presta ie . 
H ierdie kenner van die Yankee·spel 
is niemand anders as die ex-president 
Johan van der Vyver nie. Sy span 
is so geinspi recr dat Gustav du T oit 
en Rassie van der We thuizen se 
vertonings van so 'n hoe standaard 

REBi\-KAFEE 
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versadig te raak. 

was, dat bulle outomatiese keuses was 
vir die gekombineerde Universiteite 
B-span. T oy Dannhauser se kragtige 
stem en stil geaardheid het hom elf 
die pos van onderbestuurder van 
laasgenoemde span besorg . 

'n Persoon wat homself be onder 
ongelukkig kan ag om nie gekies te 
word nie, wa Koos du Plooy. H ier
die kerel verstaan die kuns om wind 
te vang in plaas van die bal. 

By die ,Amusement Park" het d1c 
kerel ook nie hul Alma-mater in 
die steek gelaat nie . So het dit een 
aand gebeur dat twee knape sewe 
dose van die duur te likeurs gewen 
het. Om begrypliker wyse word hul 
name verswyg anders sal hierdie twee 
reeds gewilde kerels nog meer ge· 
wild wees onder die plaaslike talent. 

Samevattend kan gese word dat 
die toer in aile op igte 'n rcsusc 
sukses was, dank y die taktvolle le1· 
ding van die kaptein Albert Viljoen. 
Lank !ewe die 195'9 Bofbaltoernoo1. 

P.E.B. 




