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SKOUSPELAGTIGE UNIEFEES IN 
POTtHEFSTROOM 

'N SKOUSPELAGTIGE Uniefeesviering sal van 7 tot 9 April in P;>tchefstr::J::Jm plaasvind. 
Optogie, 'n :akkelloop, tablo's, 'n s aamtrek van volkspelers en 'n skilderagtlge 

vuurwerkvertoning van vlotte op die dam sal die hoogtepunte van die fees wees waarvoor 
die Stadsraad £1,000 bewillig het. 
Die vlagloper van Fochville af program van tablo'., mu iek en volk· 

sal op die aand van 7 April buite spelc vergas word. 
die dorp deur plaaJike laglopers MILITERE OPMARS 
ingewag en na die Olengronde bege- Vter optogte waaraan gesamcntlik 
lei word. Die viae Eal dan aan die tus:en 7,000 en 8,000 koolkinders 
burgemee ter, mnr. H. H. Holtz· sal deelneem, sal die Vrydagoggend 
hausen, L.P.R., oorhandig word. Na gelyktydig utt die vier windstreke 
'n kort toespraak deur mnr. Holtz• d . ur die dorp na die Parkovaal 
hausen sal 'n groat vreugdevuur beweeg. Die gedagte i dat die vier 
aange teek word. hoerskole, Gimnasium, Volkskool, 

Die reu e &kare wat by die geleent· Hoer Tegnie& en Boys' High, met 
hLid verwag word, sal verder op 'n kadetorkeste die spiespunte sal vorm 

KONSERWATORIUM 
BYNA VOLTOOI 

orE KONSERWATOR~U~ v~n ~ie P.U. vir ~ . H._O. ~s 
~' ....... van die modernste, md1en me dte mo1ernst'3 me, m d1e 
Unie' ', het prof. M. C. Roode, hoof van die konserwatorium 
in 'n onderhoud verklaar. 

Die gebou is pa< opgerig teen 'n 
ko te van sowat £75,000 en nader 
vinnig voltooiing. Dit bevat agttien 
odenkamers, dertien ateljees, drie 
lesingskamer , 'n diskoteek en 'n aal. 
Die hele gebou i klankdig, aangesien 
die m ure akoesties behandel is en 
alle klank absorbeer. 

Daar is ook dertien klaviere en 
vier orrels. Die personeeltal staan 
op die oomblik op sestien . 

Die diskoteek het onder andere 
ook tien oorfoonstelle met draai
tafels waar indiwiduele studente 
ongehinderd bulle partiture en 
plate kan bestudeer. 

BESONDERS 
lets be onders in die saal is die 

speeltafel van die orrel wat uit die 
vloer oprys met behulp van 'n elek
triese hyser, en as dit nie in gebruik 
is nie, weer terugsak. Die verhoog 
word dan daaroor ge kuif en 
sodoende vergroot. 

Die saal i< klein-dit kan maar 
aan 375 meme •itpkk ''er~kaf-maar 

i> baie gerief!ik en gebou met die 
oog on intrrnc kon~erte. 

Unieke kunsversierings is aau 

die mure van die saal aangebring. 
Ellie Holm, die kunstenares, is 

genader om nog 'n versiering te 
ontwerp vir die bodem van die 
visvywer, wat aan die voet van 
die wenteltrap ingebou is. 
Die hoeksteenlegging van die 

Konserwatorium wat op die Oudc 
Molenterrein gelee is, word op 8 
April deur dr. F. J. du Toit, kansel
lier van die U niversiteit, waarge• 
neem. 

Wereldberoemdc muoiekkunste· 

MANS KRY NUWE 
KOSHUIS 

Dt~ Raad van die 'uiversi

tt'it hct op sy jongste vergade

rwg verlede weel1 besluit om 

so got• moontlik te begin met 

die bou van '11 nuwe manslws

lwis wat ilope!ik woonple/1 aan 

sowat J50 studenle sal bied. 

Die gedagt11 is dat die 1wwe 

lwshuzs, I/IOontlik 'n drwverdie

pinggcbou. tangs Dat.Jie du 

Plessisiluz · g.:bou sal word. 

1'/euc/ u•ord bwnelwrt ajge

breek, maar ge! uhilig is die /.}1'

s Ia an van 0 ns lluis, H ei111al 

en Uitspcw - vir 'n paar jaar 

in e/11 Kt!val - nog verseller. 

van die skooloptogte waarvan die 
opmars o beplan a! word dat dit 
kleurryk op die Parkovaal saamv'oei, 
waar die kolefees die oggend afge
handel sal word. 

Die militere sal sorg vir 'n skou
pelagtige opmars waaraan gemegani· 
ecrde en gemotoriseerde Burger· 

mageenhede, pantservoertuie, infan· 
terie en kadette sal deelneem. 

KARNAVALAAND 

Die Saterdagaand sal dit karnaval
aand wees. Die inwoners van die 
dorp al genooi word om met kos• 
mandjies en al by die dam aam te 
trek waar in 'n gemoedelike stem· 
ming vleis gebraai en musiek gemaak 
a! word. Daar sal allerlei spelc wees 

en 'n vuurwerkvertoning van vlotte 
op die dam. 

Die Stadsraad het onderneem om 
die dorp met die oog op die fees te 
verf raai. By die stadsaal sal oor 
Kerkstraat 'n ereboog opgerig word, 
terwyl die tad aal self feestelik met 
skynwerpers belig sal word. 

GRADEPLEGTIGHEID 

Die feestemming van die dorp sal 
die naweek verder verhoog word 
deur die ingebruikneming van die 
nuwe gebou van die Musiekkon.er• 
watorium van die U niversiteit die 
Vrydagaand en die gradeplegtigheid 
Saterdagoggend, by watter gelecnt• 
heid 'n ere-doktorsgraad aan min. 
Jan de Klcrk toegeken sal word. 

AI die kerke sal versoek word om 
die vyftigjarige bestaan van die U nie 
daardie Sondagoggend by die ere· 
dienste te gedenk. 

IN HIERDIE UITGAWE ... 

* MANS KRY NUWE KOSHUIS 

* NUSAS SE PRESIDENT OOR APAETE UNIVER-
SITEITE 

* ALAINE NAUD£ SE KONSERT 

* UNIEFEES - PUKKIE 

* A.S.B .-KONGRES 

* DIGGERS MURRAYFIELD PUK 

* ATLETE SE PUIK PRESTASIES 

Meer as 70 na A.S. B. se Kong res 

te Heidelberg 

lti R. L. A. 0 VAL TVYJ( 

Vyf persone is afgevaardig om 
die P .U. op die kongres van 
die A.S.B. in Heidelberg te 
verteenwoordig. Hulle is: 
mnre. L. A. S. van Wyk 
(Ieier), F. R. P . de Bruyn, 
A. G. C. Yssel, J. S. du 
Plooy en J. H . van Zyl. 

Mnr. H . J, D. van der Walt, 
onderpre ident van die A .S.B., 
sal die S.R. verteenwoordig 
op die itting van die beleids
raad. 

Mnr. F. J. du Toit Lessing, 
driekteur van studie en navor• 
sing, sal ook teenwoordig 
wees. 

Mnre. P. ~. P. Potgieter, Idyll 
van der Walt, J. M. Els en 
D. A . S. Herbst al die kon• 
gres a waarnemers bywoon. 
Laasgenoemde sal ook optree 
as pc rsvertcenwoo rdiger. 

Ongcveer 70 Pukke sal voorts 
aan die kunsfees en die fakul
te:tskonferensies deelneem. 

S.A. BINNE AFRIKA 
D IE T \rA.\LFDE jaurliksc konares van die A.S.B. word op 

Maand ftgaa lld 28 ~[uurt antpl.elik geopen deur nmr. E. H. 
Loull' , ~Iinisler vuu Huitelund~e Rake. Hy I praat oor Suid
.\.frilm binn die breere .\frikaverband. 

Die terna van die kongres is 
uid-Afrika binne Afrika, en die 

verskillende afgevaardigdes al elk
een op 'n bepaalde dag 'n onder
werp in hierdie verband namens 
sy Univer iteit behandel. 

Die P.U.-afgevaardigde, rn:-tr. J. 
I L van Zyl , a! praat oor uid
Afrika e rol ten op iate van d ie 
ekonomiese ontwikkeling in Afrika. 

OOR REPUBLIEK 
l\Inr. H. J. D. van der Walt, 

onder-president van die Bond en 
voor itt<:'r van die Studenteraad, 
het in opdrag van dit• Hoofbestuur 
van die A.S.B. 'n referaat oor 
die Republiek uilgewerk. 

Die referaat, wal 55 getikte 
folio's beslaan, word deur gesag
hebbend 5 ue kou a 'n uit taaode 
tuk werk en is be ·J i die mees 

gesaghebbende verwerking in hier
clie verband waaroor die A.S.B. 
op die oomblik beskik. 

:Na mnr. Van der Walt DIE 
WAPAD meed el, sal die referaat 
egter nie in besonderhede op die 
koogres behandel word nie. Die 
referaat mag egter in kamera meer 
volledig bespreek word. Na afloop 
van die R eferendum sal dit na aile 
waarskynlikheid volledig bespreek 
word. 

Op Donderdag die 3lste Maart 
praat Prof. Potgieter, van die 
LJniver iteit van uid-Afrika oor 
Suid-Afrika binne die W ereldver
band. 

Die Kongres word op Saterdag 
2 April aigeslui t. Die nu we H oof
bestuur word dan verkies. 

naars tree an 3 tot 7 Mei op in 'n 
mu iekfec wat sal plaasvind as dee! 
van die amptclike ingebruikneming 
en hcrdcnking van die tienjarige 
bestaan van die konscrwatc:1rium. 

Die gcbou van die Musiekkonserwatorium aan die P.U. vir C.H.O. wat tee:t 'n koste van £75,0()0 opgerig is. D:e h::>eksteenlegging van die gebou vind 
op 8 April plaas en die amptelike ingebruikname met ' n musiekfees in Mei. 



i3ladsy twee DIE WAPAD 

A.B.l(.J(. se l(unsfees 
Die verskuiwing van die kunsfees van die A .B.K.K. na die eerste kwartaal het 'n groter 

aantal inskrywings en groter belangstelling vir die A.S.B. se kunsfees meegebring. Amateur, 
talent is deurgaans aan die dag gele. Hoewel 'n fotografiese uitstalling en blommerangskik~ 

kings vanjaar plaasgevind het, was daar geen uitstalling van beeldende kunste nie. 

HOOGTEPUNT VAN 
FEES 

'n Lofwaardige uitvoering 
deur die Suid,Afrikaanse 
pianis. Alaine Naude. het die 
A.B .K.K. se kunsfees op 
Saterdag, 19 Maart in die 
Totiusgekenksaal afgesluit. 

Alaine Naude het 'n sterk aan· 
voeling vir die moderne musiek• 
idioom. Met besondere musikale 
begrip en sensitiewe aanvoeling het 
hy die Prokofieffkomposisies mees• 
terlik vertolk. Die singende cantabile 
en kristalh elder toonproduksie in die 
Verhale van die Ouma {Prokofieff) 
was voortreflik. 

Alaine Naude het die grootste 
dee! van sy opleiding in Frankryk 
ontvang onder beroemde musici soos 
Nadia Boulanger en Dinu Lipatti. 
Sy spel is kenmerkend van die 

Franse pianiste-aristokraties en nug· 
ter met 'n fyn balans tussen rede 

en emosie. 

TEGNIESE V AARDIGHEID 

H ierdie eienskappe veroorsaak dat 
sy vertolkings soms koel en oorbe· 
heersd voorkom, byvoorbeeld in die 
Beethoven Sonata en die Schubert 
Impromptu. 'n Meer romantiese ver• 
tolking sou hier meer geslaagd 
gewees bet. 

Die resonansie van die klank in 
die eerste beweging van die 
Beethoven Sonata was baie opmerk· 
lik as gevolg van intensiewe pedaal· 
gebruik. 

Die uitvoering van die Chopin· 
komposisies getuig van sy vaardig• 
beid, beheersdheid en suiwerheid 
van spel. 

LEER OM TE 
RANGSKII( 

'n Aantal damestudente van die 
Potchefstroom~e Universiteit was ver
antwoordelik v1r 'n aantreklike 
blommetentoonstelling in die Totius
gedenksaal op 18 Maart tydens die 
kunsfees. 

.,Die enigste manier om werklik 
te leer rangskik, is om aan blomme· 
tentoonstellings dee! te neem," het 
die beoordelares, mev. Strydom, 
bekende Potcbefstroomse bloemiste, 
verklaar. 

Die standaard van die rangskik· 
kings was deurgaans nie baie hoog 
nie, maar 'n aantreklike verskeiden· 
heid is aangebied. 

VIR DAARDIE HOL GE

VOEL OP DIE MAAG . . 

BAK ONS DIE 

Heerlikste 
Vle:ispasteitjies 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(EDMS.) BPK. 

KERKSTRAAT 61 

ALAINE NAUDE 

In die afde'ing vir rangskikkings 
vir die ontbyttafel, het die beoorde· 
lares gedui op die gemis aan 'n 
organiese geheel tussen die rang• 
skikking en die bykomstighede. 
·Gerda Woudstra se vrolike rooi 
rangskikking het nogtans 'n eerste· 
prys, en Glaudia Boshof se delikate 
gee! rangskikking, 'n tweedeprys ver· 
ower. 

LYNRANGSKIKKINGS 

Die lynran gskikkin gs was minder 
geslaagd. Oor die algemeen wa die 
belyning te stroef en die blomme te 
swaar vir die vase. 

'n Interessante rangskikking van 
gee! Afrikaners in 'n swart driepoot· 
pot bet a an Louie J ooste die eerste• 
prys besorg in die afdeling van rang· 
skikkings vi r die voorportaal. 

In dieselfde afdeling bet Olga 
Hoffman se rangskikking met 
Dahlias die tweedeprys verower. 

DIE PTE WERKING 

, Groter dieptewerking word vereis 
en daar meet gewaak word teen die 
opstapeling van blomme in 'n soliede 
vlak," h et mev. Strydom oor die 
afdeling massarangskikkings verklaar. 

Te vee! materiaal is gebmik in 
die rangskikkings wat met 'n mm1• 
mum materiaal gedoen moes word, 

maar nogtan het Gerda Woudstra 
se aantreklike rangskikking op 'n 
groen turksvyblaar die eersteprys 
vcrower. Jeanne Venter e go€d• 
belynde rangskikking is met 'n 
tweedeprys bekroon. 

Goeie Amateur 
Uitstalling 

n Fotografiese uitstalling 
het van 15 tot 18 Maart in 
die Kafeteria plaasgevind as 
dee] van die kunsfeesprogram. 
Die inskrywings het getuig 
van goeie fotografie en 'n 
goeie amateurstandaard is 
ger.andhaaf. 

In die natuurtoneelafdeling het 
Andries Buys 'n eerste prys verower 
met sy kunstigsaamgestelde foto van 
n populierlaning. Die tegniese 

afronding van heirdie foto reik aan 
professionele standaard. 

Die tweedcprys is toegeken aan 
n natuurtoncel ingestuur deur 

Barend Lessing. Kompositories kon 
laasgenoemde werk kragtiger saam• 
gestel wees. D . Koekemoer se sil· 
hoeet van wilgerbome het 'n derde· 
prys verower. 

MINDER GESLAAGD 

D ie mededinging in die portret
studie- en kleurfoto-afdeling was 
baie beperk en dieseltde hoog
staande fotografiese standaard as 
in die natuurtonele is nie bier 

bereik nie. 

Die kleurfoto's ingestuur deur 
Kosic Kruger lc baie inisiatief aan 
die dag. Die kleurfoto van die 
Chemielaboratorium wat die eerste• 
prys verower het, beantwoord geed 
aan die vereistes vir kleurfotografie. 

In die portretstudie·afdeling is die 
eer tcprys toegeken aan Andries 
Buys se treffende foto van 'n jong 
seun. Die tegniese afwerking va:o 
hierdie foto is besonder vaardig vir 
'n amateur. 

Die beoordelaar was mnr. Curado 
van Alf's. 

V erskeidenheidskoilsert in Lie;te Luin1 
Goeie amateurtalent is deurgaans geopenbaar in 'n aan, 

treklike verskeidenheildskonsert wat aangebi-ed is 1rleur die 
wenners van die A.B.K.K. se kunsfees, asook ander deelnemers. 

Die sp rankelende trompetitems van Andre du Toit bet hcrhaaldelikc 
toegifte uitgelok en het die kroon op die geslaagdheid van die konsert gespan. 
Andre se musikalitcit, suiwer toonproduksie en tegniese vaardigbeid maak 
hom volkome. mee ter van sy instrument. Alabama het 'n groot von ds in 
hom ontdek ! 

SWAK KEUSE 
, Ruwe Erts," n eenbedryf deur H. A. Fagan, IS n swak keuse vir 'n 

opvoering. Hierdie tonedstuk behoort tot die ouere tradisie van die Suid· 
Afrikaanse tonee'-aspekte wat destyds van bclang wa , oos byvoorbeeld 
die armeblankevraagstuk, is nie nou meer van aktuele belang nie. Die geaa rd
heid van die toneelstuk is ook te regstreek- maraliserend. Dit is baie twyfel• 
agtig of die keuse van hierdie eenbedryf van pas is vir die A.S.B. se kun fees. 

Die geaardheid van hierdie eenbedryf vcrleen hom nie tot oorspronklike 
toneel pel nie. Die speler het egter hul rolle heel geslaagd vertolk. 

Nicokan Kramer het die rol van die puntenerige en snobistiese mev. 
Van der Walt met oortuiging vertolk. H annie {Zuna Vosloo) en Gert 
(Dux van der Walt) het te be kaafd voorgekom vir .,ruwe erts", maar 
origcns was hul toneel;pel goed. ,Dominee {Etienne Sta sen) het nie so 
goed aan die hoe eise van sy rol beant:woord nie. 

Die ligte orkesnommers van die Alabama studente·orkes het gedien as 
aptytwekkers. 

MARIO LANZA 
Puk se Mario Lan za, Nic Badenhorst, het weer geskitter met .,I love 

thee dearly tooooonight . . . " en ,You are my heart's delight." a 
Staatmakers soos Karien Potgieter, Nic Laubser, Gerrit Snyman en 

Lydia Human behoort goed te vaar op die A.S.B. se kunsfees. 
H einie de Wet en Wilkie 'Prctorius bet 'n goeie vertolking van Lizst 

se H ongaarse Rapsodie gegce . Thorina Eloff bet aantreklike sangsolo's 
gelewer, maar moet waak teen oormatige gebruik van rubato. 

Koo van Wyk en sy drapop het afleiding aan die massa verskaf, maar 
die humor en dialoog was beslis onver;taanbaar en onvanpas. 

Dinsdag, 22 Maart 1960 

VERENIGING OM 
S.A. KUNS 

TE STIMULEER 
Die pas gestigte Nasiona:e Kunsvereniging van Sui1-Afrika 

sal eersdaags 'n Wes-Trnsvaalse tak in Potchefstrom stig. Die 
vereniging poog om eg Suid-Afrikaanse kuns te stimuleer en in
ternasionale samewerking op die gebied van kuns te bewerk
stellig. 

Die Nasionale Kunsvereniging 
streef verder na hegter samewerking 
tussen die kunstenaar en die maat· 
skappy . Suid-Afrikaanse kun tenaars 
sal interna ionaal bekendgestel word 
en spesiale onderskeidingstekens sal 
aan verdien tel ike Suid-Af rikaanse 
kunstenaars toegekcn word. 

Alle kunstenaars kom in aanmer· 
king vir uitstallings en enige kuns· 
vorm kan beoefen word. Benewens 
uitstallings van professionele kun te· 
naars, amateurs, tudente en koliere, 
sal vergaderings, konferensies en 
studiegroepe gereeld byeenkom. 

Die Vereniging . al verantwoorde
lik wees v1r die uitstalling van 
studente se kunswerke van a1le 
opvoedkundige inrigting deur die 
land tydens die U niefees 111 Bloem• 
fontein. 

KUNSPROBLEME 

.,Die Kunsvereniging beoog ook 
samewerking met belangbebbende 
liggame en persone wat sal hydra 
tot die oplossing van gemeenskaplike 
kunsprobleme," bet mnr. F. W . 
Leuschner, stigter van die Wes· 
Transvaalse tak, in 'n onderhoud 
verklaar. 

Aile belangstellende studente en 
ander persone is welkom om lede 
van die vereniging te word en kan 
met mnr. Leuschner, hoof van die 
kun departement van die P .O.K., in 
verbinding tree. Opvoedkundige 
inrigtings, besighede en handel• 
ondernemings kan spesiale versoeke 
oor hul kunsbehoefte aan hom rig. 

KUNSFEES 
Studente van die Potchef, 

stroomse Universiteit kan 
vanjaar tydens die jaarkon, 
gres van die A .S.B. te Heidel~ 
berg weer eens op die gebied 
van kuns meeding met stu
dente van ander Universiteite. 

Die kunsfees staan onder besker· 
ming van die A .S.B. en vind van 
28 Maart tot 2 April plaas. 

Voorsiening word gemaak vir 
mededinging in elke kunssort: bee!• 
dende-kunste, fotografie en letter· 
kunde. In laasgenoemde afdeling 
kan poesie, kortverbale en essays 
ingestuur word. 

VERSKEIDENHEID 

Verdere afdelings waaraan stu• 
dente kan deelneem, is drama·, voor• 
drag- en redenaarskuns, asook volk
pel e en skaak. 

Vir musiekliefhebbers is daar 
geleentbeid in solo-items, kwartctte 
en duette en intrumentale en boere· 
musiek. 

Voornemende deelnemers word 
aangeraai om meer besonderhede te 
verkry van mnr. A. G. C. Ys el, 
Postmahuis, telefoon 0042. 

e 'n Beroep word op elke Puk· 
student gedoen om die kunsfees te 
ondersteun. Die geslaagdbeid daar• 
van sal van u deelname afbang. 

MUSIEKINSTITUUT AAN 
P.U. GESTIG 

BAANBREKERWERK word tans gedoen deur die pas gestig-
te navorsingsinstituut vir Suid-Afrikaanse kunsmusiek aan 

die Potchefstroomse Universiteit. Die Raad van die Universi
teit het Dr. J. J. A. van der Walt, lektor in musiek, as direk
teur benoem. 

Die instituut beoog om n omvat· 
tende ondersoek na Suid-Afrikaanse 
kun musiek in te stel. Noue same• 
werking met die Instituut vir Volks· 
musiek {Universiteit Stellenboscb), 
die Uitsaaikorpora ie, die R aad vir 
die Bevordering van Musiek en talle 
ander musiekverenigings, word in 
die vooruitsig gestel. Private ver• 
samelaars sal ook genader word. 

MUSIEKVERSAMEUNG 

Vir navorsingsdoeleindes beoog 
die instituut die versameling van aile 
gepubliseerde en ongepubliseerde 
kunsmusiek van Suid-Afrikaanse 
komponiste, musiekkritiek oor Suid· 
Afrikaanse musiek en die werke van 
Suid-Afrikaanse musiekkritici. Die 
verkryging van plaat• en bandop· 
names van Suid-Afrikaanse kuns· 
musiek is ook 'n belangrike aspek 
van die navorsingswerk. 

Navorsing sal ook gedoen word 
na die geskiedenis van Suid-Afri· 
kaanse kunsmusiek. Die geskiedenis 
van familiemusiek asook musiek in 
verskillende dorpe en streke sal 
voorts nagespoor word. Suid-Afri· 
kaanse kerkmusiek en musiekmeto• 
diek sal ook aandag geniet. 

Die navorsingmatedaal sal na 
afloop van die klassifikasie en 
bestudering gepubliseer word in die 
vorm van 'n versamelreeks oor Suid· 
Afrikaanse kunsmusiek asook etno• 
musiekwetenskaplike studies. Die uit• 
voering van Suid-Af rikaanse kuns• 
musiek sal ook aangemoedig word. 

Rekordaantal 

Graduandi 

Ongeveer 3 20 grade sal vanjaar 
m<'t die gradeplegtigheid van die 
Universiteit op 9 April toegeken 
word . Nie minder nie as sowat een• 
derde van die grade wat verwerf is, 
is tweede grade. 

Daar sal sowat twaalf doktors• 
grade toegeken word, maar enkele 
uit lae moet nog bekend gemaak 
word. In totaal sal daar 101 B.A.
grade uitgereik word. 

Dit is bekend dat ongeveer een• 
derde van die studente wat tan aan 
die P.U. studeer, met nagraadse 
studie besig is. 



Dinsdag, 22 Maart 1960 

HUISVADER TREE AF 
NA DERTIEN JAAR 

VELE VERANDERINGS IN SY TYD 

N·\_ 'u dieu tydperk vau meer as derti en jaar tree prof. D. J. 
vau Rooy, onder-rektor van d ie Univer,;iteit ann die eiude 

van l\Iei vanjaar af as huisvader van die Univer iteit~koshui:e. 

Oorspronklik sou mnr. C. P. van 
der Walt reeds sedert begin April 
amptelik oorgeneem bet as buisvader 
van die mansstudente, maar weens 
om tandigbede het prof. Van Rooy 
ingewillig om nog twee maande 
Ianger a an te bly. 

Die damestudente resorteer van 
hierdie jaar af nie meer onder die 
huisvader nie, maar wei onder die 
huismoeder. 

SAL ONTHOU WORD 
Prof. Van Rooy se aandeel in die 

verkryging van 'n studentesaal en 
kafeteria, uitsluitlik vir die gerief van 
die studente, sal altyd ontbou word. 
Dit wa dan ook een van die eerste 
take wat hy bomself opgele het kort 
nadat hy in 1947 diens aanvaar bet. 

In sy eerste toespraak in sy boe• 
danigheid as buisvader, bet hy in 
die jaar aan die studente gestel dat 
daar tesame met die beboefte aan 
meer huisvesting vir manstudente 
bestaan. Kort daarna is dan ook ' n 
begin gemaak met die aanbou van 
die huidige Uitspan. 

MANS IN THABA JAH 

Dit is interessant om te weet dat 
die mans in daardie jare nog in 
Thaba Jah gebly het en dat daar 
nog sulke ko huise soos Spelonke 
{'n blikgebou langs H eimat), Boden• 
steinhuis vir dames (buidige wooing 
van die superintendent van terreine 
en geboue, mnr. Bosman) en Deale
huis (in Noordbrugweg) vir mans 
was. 

AI hierdie koshuise tesame met 
verskiUende buitehuise het deur 
die jare regstreeks onder prof. 

Van Rooy se toesig gestaan, , Die 
wtbreiding gedurende die Jaaste 

aantal jare was egter so geweldig 
dat sentralisasie noodsaaklik geword 
het," vertel prof. V an Rooy. , Die 
idee is dan ook om die twee 

groepe so ver moontlik in kom
plekse byme.kaar te hou, vera! Oll'lj 

d ie organisasie en administrasie 
daarvan te vergemaklik." 

NUWE KOSHUIS 

As die getaUe vergelyk word, vind 
ons dat daar in 194 7 93 dames en 
173 mans in die koshuise ingewoon 
bet teenoor die 340 en 288 respek
tiewelik vanjaar. En dan word daar 
nou nog gepraat van die nuwe kos• 
huis vir mans oorkant die spoor wat 
vir omtrent 150 mans voorsiening 
sal maak. 

Toe aan prof. Van Rooy gevra 
is wat hy beskou as die groot waarde 
daarvan om buisvader van die P.U.
koshuise te wees, het hy sender aar• 
seling geantwoord: , Die feit dat ek 
met jongmense in aanraking gebly 
bet. Vera! daar my vak, nie eintlik 
'n ,populere' vak is nie, verloor 'n 
mens eintlik kontak met die meerder· 
heid tudente as sodanig. H iervoor 
bet die buisvaderskap ruimskots ver
goed." 

Hy het ook gewag gemaak van 
die wtstekende gees wat daar atlyd 
geheers bet tussen die studente en 
die owerbeid. ,Ons bet, moontlik 
vanwee die kleiner getal studente, 
beslis 'n unieke studentegees aan 
die P .U. vir C.H .O.," het hy gese. 
,Ek wa dan tot op datum nog nie 
een oomblik spyt dat ek die pos aan• 
vaar het toe die Raad my destyds 
versoek het nie." 

As voorsitter van die Raad se 
komitee vir terreine en geboue sal 
prof. Van Rooy eintlik nog altyd in 
noue voeling met die studente in die 

kosbuise bly, vera! wat toekomstige 
uitbreidings betref. Ons glo ook dat 
sy belangstelling in die studentelewe 
ook net so aktief sal bly. 

• • • 
BESTE WENSE 

W aar prof. V an Rooy nou 'n 
verdiende ruskansie gegun word, 
wit die studente aan die P.U. vir 
C.H.O. hom die beste toewens en 
die hoop u itspreek dat hy en sy 

PROF. DJRJ( VAN ROOY 

eggenote, van wie ons weet hom 
altyd getrou in sy taak bygestaan 
het, nog lank gespaar mag bly 

in diens van hulle Kerk, die Uni
versiteit en die maatskappy. 

e Prof. Van Rooy is reeds sedert 
1924 voltyds dosent aan die Uru
versiteit en en voor die tyd reeds 
deeltyds verbonde daaraan toe by 
nog onderwyser aan die Hoer Gim
na ium was. Hy was ook 'n voor· 
treflike voetbalspeler en later afrig• 
ter van Theos. 

Prof. 
Se 

Du Plessis 
Loopbaan 

As blyk van dankbaarheid vir alles 
wat die P.U . vit· hom b 2cteken bet, 
het p rof. D . J. du Plessis op die 
laaste personeelvergadering wat hy 

as personeellid bygewoon bet 'n tjek 
van £300 aan die rektor, prof. J. 
Chr. Coetzee oorhandig. 

Prof. Du Plessis tree aan die einde 
van hierdie kwartaal af as hoof van 
die departement Chemie. 

Op 21-jarige leeftyd is prof. Du 
Plessi in 1920 aangestel as dosent 
in Skeikunde en Fisika aan die des• 
tydse P.U.K. Hy bet te Bonn in 
Skeikunde gepromoveer en kort na 
sy terugkeer in Suid-Afrika is hy 
aangestel as professor in Skeikunde. 

Gedurende sy dicnstydperk van 
veertig jaar aan die Potchefstroomse 
Universiteit het hy bekend geraak 
vir die deeglikheid waarmee hy sy 
werk verrig het, en is hy ook van• 
dag bekend a een van die Suid
Afrikaners wat met die meeste gesag 
op die gebied van die Anorganiese 
Chemie kan praat. Hy is ook oorsee 
be ken d. 

Prof. Du Pies is is van voorneme 
om nie op sy louerc te gaan n1s nie 
maar op sy oudag sy kragte aan 
navor ing te wy. Hy wil ook 'n 
ensiklopedie vir Chemie saamstel. 

DI E WA.PAD 

MEV. VAN DER MERWE 
LE TUIG NEER 

Mev. Jlil. H. van der 
Merwe, huismoeder van die 
dames, tree aan die einde 
van die kwartaal om ge
sondheidsredes af nadat sy 
sewe jaar lank aan die Puk 
verbonde was. 

Sy is in die Paarl gebore 
en het haar opleiding aan 
die Pretoriase Universiteit 
en die Bloemfonteinse Nor
maalkollege ontvang. Daar
na het y lank onderwys 
gegee voordat sy aan die 
Puk aangestel is as Jntis
moeder. 

AI ev. van der M erwe het 
die Puk eintlik voor haar ge
sien opgrei . ,.Toe ek hier 
gekom h.et," het sy in 'n 
onderhoud vertel, ,was die 
grande nag onbewerk en net 
Pie t Groblerhuis en De 
Kle1'khu.is het b e s t a a n. 
Kla_]J.Jerho f is maar later eers 
aangebou. Destyds was daar 
oak net 135 dc:.·:nes teen van
dag se 350." 

Mev. van der M erwe het 
voorts gese dat sy baie ge
luk hier was en spyt is dat 
sy nou moet weggaan. 

KONTAK MET 
PRAKTYK 

Die reg studente aan die P.U . sal 
hierdie jaar probeer om nouer met 
die reg ~praktyk te skakel, het mnr. 
H. J. D. van der Walt, voorsitter 
van die Regsvereniging op 'n lede
vergadering verklaar. Dit sal geskied 
deur die bywoning van belangrike 
bofsake. 

Die jaarprogram maak voorsiening 
vir kynhowe met Pretoria en Bloem
fontein a ook 'n plaaslike skynbof. 

Ander bedrywighede wat die 
vcaniging in die vooruit ig stel, is 
'n drieweeklikse seminaar wat deur 
senior regs tudente gehou word en 
'n regsdinee op 3 September waar
heen min. Jan de Klerk uitgenooi 
sal word. 

Die 37 regsstudente aan die P.U. 
is lede van hierdie vereniging en 
daar is be luit dat die regsdosente as 
erelede beskou sal word. 

Geleerde Besoek 
Potchefstroom 

'n Buitelandse geleerde, dr. H. 
Turkstra, bet die afgelope weke in 
IPotchefstroom vertoef en by ver
keie geleenthede voor gehore opge• 

tree. 

Dr. Turkstra is dosent in wiskunde 
aan die Vrije Universiteit in Amster
dam en hy het op 10 en 15 Maart 
in die hoof gebousaal lesings gelewer. 

By geleentheid van die natuur• 
wetenskaplike vereniging se eerste 
vergadering het hy ook enkele wel
willendheidswoorde tot die gehoor 
gerig. 

WYSE WOORDE 
Wat hy (om verstaanbare redes 

ver wyg ons sy naam) van taktiek 
weet, bet hy in 'n koekresepboek 
gelees ... Bok Fourie. 

En dan staan Hans van Z yl dees· 
dae op sy kop by rugbyoefeninge
om die af rigtcrs deurmekaar te maak. 

Bladsy drie 

DIE MENS SE PERSOONLIKHEID 
INTERFAKULTERE LESINGS 

Die interfakultere lesings \7at op 12 April aan die P.U. 
vix1 C.H.O . geho:1 wor'd, is enig van sy soort in Suid~Afrika 
·i!n verg~lyk baie goed met die Europcse stelsel. 'n Ernstige 
beroep 1s op aile studente gedoen om die lesings by te woon, 
daar alle klasse vir die betrol~e dag gekanselleer is. 

~,Met hierdie lesings word bo die die Senaat se Interfakultcre Lesings-
peil van die gewone klasgee gestyg komitee, in 'n onderhoud aan Die 
en die student kry die geleentheid Wapad gese. 
om na be prekings op 'n hoe akade· EENHEID 
miese en wetenskaplike vlak te lui ter 
en self daaraan dee! te neem," bet 
prof. W. N . Coetz.ee, voorsitter van 

BEURS VIR 
RASSESTU DIE 
Die clepartement rassestu-

1ie van die . \..S. 8.-hoofbe
stuur, onder leicliug Y!Ul die 
c1i c1irekteur van ras e-<lallge
leentbede, Jlllll'. Daan van <ler 
l\Ienre, beooa t1ie c1anrstelling 

van 'n beur~fond: vir ruc;;e
studie. 'n Fond van £:5,000 
\\'Ord in die vooruitsig gestel. 

Omse:::1dbriewe is aan aile Stu
denterade, wa t by die A.S.B. ge
affilieer i , gestuur wa:uin mnr. 
Van der Merwe die saak as volg 
stel: 

, U is wei deeglik bewus van die 
besondere rasse-situasie in Suid
Afrika. Die situasie i dan van 
sodan ige aard dat dit haas die 
onmoontlike aan die Afrikaner en 
dan ook aan die Afrikanerstuden t 
stel. 

GR DIGE TUDIE 

,Ons rassepatroon en die op
lossi ng wat ons beoog, verg nie 
aileen a! ons aandag nie, maar 
vereis ook dat ons intensiewe stu
die daaraan sal wy. l\Iaar verder 
is die toe tand dan ook sodanig 
dat daar geen fondse beskikbaar 
i vir die spesifieke studie in rasse
aangeleenthede nie. 

,I-Iierdie behoefte word gevoel 
denr, nie net die studente nie, 
maar ook deur vooraan taande 
lede verbonde aan die verskt'i or
ganisasies wat hulle b esig hou met 
die rassetoes tand in ons land." 

OPROEP 

Hierdie oproep om finansie:e by
draes aan die Studenterade is op
gevolg deur briewe aan Volks
raadslede, enatore en ander voor
aanstaande persone. Indien daarin 
geslaag word om die £5,000 in te 
same!, sal die geld bele wonl en 
die rente daarop al aangewenJ 
word a benrse vir persone wat 
in hierdie rigting verder wi1 stu
deer. 

* Die tudenteraad kon, aange
sien die begroting vir hierdie jaar 
reeds afgehandel is, nie op die 
oomblik 'n bydrae tot die fonds 
lewer nie. 

Mnr. Bennie van der Wall, S.R.
voorsitter, dee! Die \\'apad mee 
dat indien moon tlik, die tudente
raad aan die einde van die jaar 
'n sodaruge bydrae sal !ewer en 
dit by die volgende Studenteraad 
sal aanbeveel om die beursfonds 
te steun. 

Die doe) van die lesings is om 'n 
meer wetenskaplike eenheid in die 
Uruversiteit te weeg te bring, om 
verbrokkeling teen te werk en die 
verskillende vakwetenskaplikes nader 
aan mekaar te bring. Vanjaar is die 
tweede keer wat hicrdie lesings gehou 
word en die sentrale tema i , in aan
sluiting met verlcde jaar se tema 
oor die mensbeskouing, die persoon
likheid van die mens. 

Prof. Coetzee dee! mre dat die 
lesings wat verlede jaar gelewer is, 
in Koers gepublise:!r is en dat dit 
saam met vanjaar se lesings bestu
deer moet word. Volgende jaar 
bereik die besondere reeks lesings 
oor die mens 'n einde met die 
sentrale tema, Die mens se bestem
ming. 

Die 
C.H.O. 

VIER SPREKERS 
Senaat 

het 
van 
die 

die P.U. vir 
Interfakultere 

Le ingskomitee spesiaal benoem om 
die lesings te reel en dosente, stu
dente en die algemene publiek is 
alma! welkom by die verrigtinge. 
Prof. B. C. Schutte en prof. P. H. 
Stoker is die ander twee lede van 
die Studenteraad, mnr. H. J. D. van 
der Walt, en die onder-voorsitter, 
mnr. L. A. S. van Wyk, ook 
gekoiipteer is. 

Die lesings word vanjaar weer O"~S 

verlede jaar in die Totiusgedenksaal 
gelewer en die verrigtinge begin om 
8.15 vm. Die volgcnde wetenskap· 
likes tree op, in die volgorde 
genoem: 

e Dr. D. J. W. Striimpfer: Die 
invloed van die kinderjare op die 
ontwikkeling van die persoonlikbeid. 

e Dr. F. J. du Plessis: Agtcrgrond, 
persoonlikheid en denke in die 
Ekonomie. 

e Prof. D. W. Kruger: Leier kap 
in die volkslewe. 

e Prof. G. Dekker: Die digters
persoonlikheid in die jongste Afri· 
kaanse digkuns. 

Die eerste drie lesings word aldrie 
1n die oggend gelewer en die laaste 
in die aand. 

MA TIES SE JOOL 

Die moontlikheid dat daar op 
Stellenbosch ooit weer 'n joel gebou 
sal word, is op die oomblik uiters 
skraal, nadat die Universiteitsowcr· 
heid verlede jaar besluit bet om die 
j col a f te skaf. 

Die standpunt van die owerheid 
is blykbaar dat te vee! tyd en energie 
ver pi! word met die reel van 'n 
jaarlikse joel. Die jool is nie meer 
'n spontane poging van die studente· 
gemeenskap a gebeel nie, maar die 
reelings kom op slegs 'n paar per
sene necr. Daarby was die jool nog 
nooit 'n reuse finansiele sukses nie, 
wat nie die moeitc, daaraan ver· 
bonde loon nie. 

,Aitsa!" 
As die DAMES so se 
moet jy weet die J onge
heer koop sy klere by : 

J . TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - Telefoon 

POTCHEFSTROOM 



Bladsy vier 

DIENS! 
OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

SUID-APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 

MOENIE .•... 

MET 'N KOUE PAM
POEN OM DIE BOS 

GELEI WORD NIE! 

CORNER 
FRUIT STORE 

, U KEN ONS!" 

Uit die mond van di~JI 
suigeling ! 

.) 
Dameth en Heerge 

Die Bolt Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 TeL 3091 

NOORDBRUG 
KONT ANTWINKEL 

(Eienaar: A. G. Botha) 

Vir 
LEKKERS, SIGARETTE 

en TOILETW ARE 

KRUIDENIERSWARE, 
SKRYFBEHOEFTES, 

• 
Langs Noordbrug-Poskantoor 

DIE WA.PA.D 

REDAKSIONEEL 

BESINNING OOR S.A. 
D IE T\VAALFDE jaa~·kongres van die Afrikaun 

bond vind vanjaar tydens die Paasvakansie in 
dorp van die no01·de, Heidelberg, plaas . 

e Studente
die kollege-

Die sentrale tema van die kongres is Suid-Afrika binne 
Afrika. 

Gesien die toenemende wereldaandag wat op Suid-/drika 
met sy eiesoortige vraagstukke en beleid ten opsigte van 

ras eversl\ille - gevestig word, kon 'n meer aktuele tenm 
waarop ons studenteleiers moet besin, moeilik geki s wees. 

Afrika staan in die nuwe dekade aan die vooraand van 
groot en belangrike gebeurtenis e . Ontwakende nasionalisme be
reik 'n hoogtepunt. Verskeie Afrika-state sal vanjaar nog bulle 
onafhanklikheid verkry, terwyl verskeie ander nader aan die 
verwesenliking van die vryheidsideaal sal vorder. 

Julius Nyerere, Bantoeleier vau Tanganjilm, bet onlangs 
nog verkluar dat die hele Afrika binne die volgende tien jaar 
vry sal word. 

Suid-Afrika staan aan die vooraand van groot Uniefees
vieringe. Die wording van die Republiek van uid-Afrika is 
geen skim van die verbeelding meer me . 

die 
die 

Die Universiteitsame telling van ons land staan midde in 
grootste proefneming vau die Universiteitsgeskiedenis van 
wereld: afsonderlike universiteite vir ver killende rasse-

g:·oepe. 

Sedert 1951 het die A.S.B. op elke kongres die Hegering 
versoek om afsonderlike universiteitsgeriewe vir die verskillende 
rasse van ons land in die 1 vre te roep. 

In 1959 is die aanvoorwerk vir hierdie versoek in die Parle
ment gedoen. Met die opening van die Univer iteitskollege vir 
Kleudinge in ·wes-E.anpland, Tmfloop se kollege vir Bantoe
studente in die nom·de en Zoeloeland se lmllege in die suide, 
1s 'n lnnggekoesterde ideaal van die A.S.B. verwesenlik. 

Die instelling van afsonderlike universiteit ·geriewe vir die 
verskillende rassegroepe van on· land is nie alleen 'n uitvoering 
van die beginsel van af ·onde;like ontwikkeling a geheel nie. 
Ener yds is dit in belang van die nie-blanke ras egroepe n an
dersyds is clit ook daarop bereken om die voortbestaan van die 
blanke beskawing - naa die van ander ra segroepe - in 011 

ou1 Suid-.\.frika te verseker. 

l\Inr. Awie Will emse, redaktem van Die Perdeby, verklaar 
in die jong te aflewering van die blad: ,Nou staan ons as 
Afrikaanssprekende Universiteite skielik ook in 'n posisie waar 
ons suiwer nie-blanke inrigtings sal moet aanvaar as kollegas. 
Di e besluit van die regering dat die Ban toekolleges voorlopig 
nie affiliasie by Nusas of die A.S .B. kan soek nie, moet ver
welkom word. 

, , 'n I_Jang vestigingsperiocle sal vir die nje-blanl<e student 
m Suid-Afrika wag voordat hy homself bekwaam mag ag om 
te besluit watter ricrting by wil inslaan. Die dag van keuse sal 
egter aanbreek en vir die A. .B. en sy geaffilieerde inrigtings 
le die p lig voor die baDd om te sorg vir geriewe wat die nie
blanke studente op breer universiteitsvlak sal kan opneem op 
die grondslag van ,Suid-Afrika eer ·te !" 

Meer as ooit tevore is besinning en erns oor die Afrikaner 
se plek in Suid-Afrika en Afrika dwingend nood aald ik. 

Kaas behoefte aan poliLieke eenheid, ekono111iese \'OOruit
gaug en ewewigtigheid in die volkslewe het Suid-Afrika, Afrika 
en die wereld beboefte aan Christenstaatmanne wat bou op be
giusels wat hoog en heilig geag word. 

Daarom is die onontwykbare taak van die leiers van ons 
studentelewe om sterk te staan in die menigvuldige vraagstukke 
van ons land en taa i en trots in dam·die dinge wat vir ons 
WtlUrdevol is. ::\Iaar altyd te onthou : die wee van die mens is 
nie die wee van God nie. 

Dinsdag, 22 Maart 1960 

0 
Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

REDAKSIE EN ADMINISTRASIE : 

HOOFREDAKTEUR .................. .............. . ..... Dirk H erbst (X041) 

ASSISTENT-HOOFREDAKTEUR ..... Schalk Hoogenboezem (X042) 

NUUSHEDAKTEUR .... . ..... ..... ..... ..... .... . toffel Cilliers (X042) 

REDAJ<TEUR TUSSE~UNTVERSITeRE 
Er B 'ITELA DSE SAKE Dewald Roode (1366) 

KUN REDAKTRISE ..... Enid Rautenbach (1385) 

SPORTREDAl{TEUR .......... Isall Lessing (425) 

V ARIAREDAJ<SLE ..... .. ... Piet Bingle en Annemarie Schutte 

NUUSVEI-{ LAGGE\VERS: 
.... . ..... ..... ..... .. ........ (;ert Scholtz, Andre Arnoldi en Elsa Peiser 

SPO~'?.TVCHSL\.GGE\VERS: Nic Swart en lilariehe v. d. ltferwe 

FOTOGRAAF .... . .... . ......... . 

SIRKULASIEBESTUURDER 

PEN~1I:\G:UEESTEH ..... 

ADVERT£~ SlEBESTUURDER 

SPOTPREr TTEKE~AAR .... . 

TEGNIESE .-\DVISEUR ..... .. ... 

.. ...... ] allan van der 111erwe (19) 

J-ler111an Oosthuizen (X041) 

Ernie van der lllerwe 

..... Ben Bierman (11 8) 

.. ........ Ben van der Walt 

..... Gouws Oberholzer 

LUK. 9 : 33. ,En toe hulle van Hom weggaan, se Petrus vir 
Jesus : Meester, dit is goed dat ons hier is ; Ia~t ons dan 
drie hutt e maak, een vir U en vir Moses een en een vir 
Elia - hy het nie geweet wat hy se nitl ." 

Die omwandeling van Jesus Chris· 
tus op aarde haas ten einde, wanneer 
H y met drie van Sy dissipels die 
eensaamheid van die bergkruin 
opsoek. Byna drie jaar lank reeds 
beweeg Hy onder die Israeliete in 
die openbaar. Sy optrede in lering 
en vermaning, in genesing en opwek· 
king uit die dode is sodanig dat die 
massa Hom as 'n profeet huldig, 
selfs poog om Hom tot koning te 
verhef, maar die Fariseers, wat deur 
H om as wit gepleisterde grafte 
bestempel is, soek om Hom dood te 

maak. 

KLEIN G ELO WIGES 
Onder hierdie omstandighede gaan 

Jesus met Sy dissipels noordwaarts 
na die landstreek van Caesarea• 
Filippi om vir laas Sy kleingelowige 
dissipels in te lei in die geheime van 
Gods Koninkryk, van Sy lyde waar 
hulle nog so bitter min van begryp. 

En nou is Petrus, Jakobus en 
Johannes die drie bevoorregtes om 
saam met Jesus die berg van verheer· 
liking te bestyg. Net soos later in 
die tuin van Getsemane raak hulle 
aan die slaap, terwyl Jesus in gebed 
verkeer. As hulle dan meteens 
wakker skrik, is dit om hul Meester 
met hemelse heerlikheid omstraal te 
sien in gesprek met Moses en Elia. 

,Maar, hy het nie geweet wat hy 
se nie." Uit hierdie begeerte om 
drie hutte te bou spreek 'n onheilige 
selfsugtigheid aan die kant van 
Petrus. Hy wil vir hom en die twee 
ander hierdie hemelse heerlikheid 
so lank as moontlik bewaar. Vergete 
is die ander nege dissipels aan die 
voet van die berg en die res van 
die mensegeslag wat gebuk gaan 
onder die sondelas van Satan. 

Maar Petrus staan nie net in die 
pad van die verlossing van soveel 

ander nie, vir Christus self is hy 'n 
struikelblok. Want Christus moet 
voortgaan op Sy Lydensweg na die 
suide, na Jerusalem, waar helse 
smarte, verlatenheid van die mense 
en van God op Horll. wag. 

Wat 'n versoeking plaas Petrus 
op die weg van die H ere? W aar
lik, die omvang van sy begeerte 
het Petrus nooit kon deursien nie 
-hy het nie geweet wat by se 
nie. 
Daarom word die drie manne voor 

die oe van die dissipels met 'n wolk 
oordek, en word Christus op Sy 
Lydenspad versterk deur die stem 
wat se: ,Dit is My geliefde Seun; 
luister na hom." 

ONS T AAK 
Dit pas ons as Christengelowiges 

wat aan 'n inrigting vir Christelike 
Hoer Onderwys studeer om die 
heerlike skat wat ons ontvang het 
nie selfsugtig vir onsself te hou nie, 
maar om daartoe by te dra dat die 
Lig van die Evangelie van Verlossing 
ook vir hulle wat in duisternis wan· 
del , deurbreek. 

Hiervoor is nie aileen maar n et 
nodig dat ons Christus nie in d ie 
pad staan n ie, maar dat ons posi· 
tie£ daartoe meewerk in ons 
Christelike lewenshouding en 
beoefening van d ie wetenskap, dat 
al die uitverkorenes deel mag he 
aan Christus en aan al Sy weldade. 

Christus het gekom en Hy het 
die Lydensbeke r tot die droesem 
geledig. Laat ons dan waak daarvoor 
dat ons nie die weg van saligheid 
wat so gebaan is, versper in self· 
sugtige soeke van ons eie belang nie. 

,Of ons dan eet of drink of enig· 
iets doen, laat ons alles doen tot 
verheerliking van God." 

F. J. DU T. LESSING. 
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NUSAS SE PRESIDENT OOR 
APARTE 

UNIVERSITEITE 
IN 'N SPESIALE ARTIKEL OOR SUID-AFRIKA IN DIE JANUARIE-UITGAWE VAN 

DIE INTERNASIONALE STUDENTEBLAD, "THE STUDENT", SPREEK MNR. 
JOHN SHINGLER, PRESIDENT VAN NUSAS HOM UIT OOR DIE REGERING SE 
BELEID VAN APARTE UNIVERSITeRE OPLEIDING VIR BLANKES EN NIE-BLAN
KES. 

::lllll'. Shingler w:ys claarop dut die Hegering wetgewiug aau
geneem het dat die Unive1siteiiskollege van Fort Hare V<tna£ 

die begin van 19GO nie meer 'n Universiteit in die ware sin 
nm die woord sal wees nie, maar deur die Staat besiuur sul 
word. 

Een van Suid-Afrika se mees 
vooraanstaande politieke korrespon
dente bet h.ierop soos volg kom
rnentaar gel ewer ; 

,.The report of the farewell cere
mony at Fort Hare was one of the 
saddest things I have ever read. 
Here was a college on the verge 
of full University status. Now, 
deliberately, maliciously and cold
bloodedly, the Nationalists have 
killed it." 

PIONIER UNIVERSITEIT 

Vanaf Januarie 1960 word nie
blankes volgens mnr. Shingler ge
dwing om een van die drie apar
te Universiteitskolleges vir die ver
skillende etniese groepe by te 
woon in plaas van die keuse te 
be om een van die twee ,.ope" 
Universiteite te besoek. 

Hierdie kolleges is slegs instru
mente in die hande van die Re
gering, terwyl Fort Hare die trot
se reputasie besit het van die pio
nicr op die gebied van Universi
tere Opleiding in Suid-Afrika te 
ll'ees. 

Bier is van die beste leiers in 
die land opgelei, en nou, na veer
tig jaar as 'n sentrum van voor-

uitgang en vryheid, word dit oor
na:g 'n instrument in die hande 
van die Regering se beleid van 
dominering en diskriminasie. 

NUWE REKTOR 

Die nuwe rektor van Fort Hare, 
Prof. J. J. Ross, is by sy aan
koms aan die Universiteit begroet 
deur ontstoke studente wat ba
niere gedra bet met opskrifte soos 
,\Ve don't want Fascists here," 
"Leave Fort Hare alone - away 
with indoctrination". 

Hierdie waarskuwing van die stu
dente aan clie rektor bewys vir 
mnr. Shingler dat die vryheids
gees onder die studente wat smag 
na akademiese vryheid, nie so 
maklik doodgedruk kan word soos 
,lie Regering gedink bet nie. 

Sedert wyle Dr. D. F. Malan 
in 19.J,8 die beginsel van Universi
tere apartheid geopper het, bet 
NUSAS homsclf dit ten doel ge
stel om dit i.e beveg en lands
"·ye demonstrasics is gehou. 

Dit, tesame met die druk uitge
vocr deur d ie Internasionale Uni
versiteitsgemeenskappe teen sodani
ge wetgewing, het wetgewing in 
hierdie verband vir meer as elf 

BOIKOT VAN S.A. 
WARE 

Oos-Afrikaanse studente en die studente-organisasie NUS 
(National Union of Students of England, Wales and Northern 
Ireland) het besluit. om Suid-Afrikaanse produkte te boikot om
dat hulle nie saamstem •met die Regering se beleid van apartheid 
en in besonder die deurd1•inging van apartheid na die Universi
teite nie. 

Y. Kyesimira, redakteur van die 
Students' Guild Wall Paper, verklaar 
in 'n artikel in The Student waarom 
die Oos-Afrikaanse studente te 
Makerere besluit het om die boikot 
cleur te voer. 

VERBEUR KONTAK 
Die R eg•ering se houding ten 

opsigte van Universiteitsopleiding het 
direk b etrekking op hulle omdat 
hulle glo dat hoer onderrig oop moet 
wees vir alle rasse, persone van 
enige geloof, ens. 

Hierdie b eginsel het die Suid
Afrikaanse R egering verwerp, met 
die gevolg dat persone wat Universi
teite in Suid-Afrika bywoon daardie 
dee! van hulle opvoeding en vor
ming gaan verbeur wat verkry word 
deur kontak met p ersone van ander 
rasse, geloof, ens. 

,This disadvantage will be 

shared equally by Whites and 
non-Whites; but the form of 
legislation in South Africa has 

always taken the form of dis
crimination against the non
Whites." 
Bostaande besware het die studente 

van Makerere daartoe gedwing om 
die voorgestelde boikot dcur te voer, 

ho:wel daar baic problcme te oor· 
brug was. 

ONTBYTKOSSE 
Die produkte waarop besluit is om 

aan 'n boikot te onclerwerp, was 
slegs ontbytgraanvoedsel, oftewel 
,cornflakes". Die besluit is verder 
uitgebrei dat alle graanvoedsels-nie 
net die Suid-Afrikaanse nie-geboi
kot moet word. 

Aangesien die Universiteitskos

huise 'n groot voorraad van die 
graanvoedsel gehad het wat reeds 
gekoop was, is hierdie voorraad 
op dramatiese wyse verbrand. Aan 
studente is opdrag gegee om te 
sorg dat bulle geen Suid-Afri
kaanse produk in die winkels koop 
.nie. 

DEMONSTRASIE 
Die Studenteorganisasie, NUS, het 

verskeie publieke demonstrasies in 
Londen gehou met baniere soos , No 
University Apartheid" en het besluit 
om Suid-Afrikaanse goedere wat in 
Brittanje of Europa vervaardig word, 
te boikot. Daardeur kan die Afri
kaanse Bantoewerkers nie geskaad 
word nie. Hierdie stap sien die 
Organisasie as 'n positiewe bewys 
van die studente sc sielsoortuiging. 

jaar vcrtraag. 
Noudat die wetgewing deurge

voer is, het NUSAS se taak 
geensins opgehou nie, intee11dcel, 
dit het no~~ eintlik eers begin. 
Meer as ooit tevore word die 
scu11ewerking van Studentege
meenskappe dettr di_e hele wereld 
vereis om NUSAS te steun in 
sy taak. 

Die moeilikheid by Fort Hare 
het nou eers begin. 

STATUS VAN KOLLEGES 

Mnr. Shingler berry die nuwe 
Rektore van die drie Universiteits
kolleges gladnie bulle taak nie . 
Hulle sal nie aan die hoof staan 
van opvoedknndige inrigtings nie, 
maar sal slegs su perintendente 
wees van ,brain-washing camps". 

Indien hierdie inrigtings sal ont
wikkel lot volwaardige opvoedkun
dige sentra, sal die Regering se 
beleid as korrek bewys word, nl. 
dat die Bantoes hulleself met die 
aanvanklike hulp van die blankes 
tot 'n eie peil kan opwerk wat 
nie in die minste by die van die 
blanke bevolking sal afsteek nie. 

Mnr. Shingler kan nie sien hoe 
so iels ooit tot stand kan kom 
nie. 

Vir hom is akademiese vry
heid slcgs moontlik indien weg
gedoen word met apartheid . 
Volgens NUSAS is 'n Universi-

teit 'n inrigting , ;where men a nd 
women without regard to race and 
colour are welcome to join in the 
acqu isition and advancement of 
know ledge". 
* I s di t dan 'n skading van 

hierdie vryheid indien aparte Uni
versitei le daargestel word waar 
hierdie kcnnis verkry kan word , 
'n kading van akademiese vry
heid? 

Bedrywige Jaar 
Vir Korps 

Vier ledevergaderings word in ·die 
loop van die jaar deur Korps V eritas 
Vincet in die vooruitsig gestel. 

Ds. Dirk van der Walt !ewer op 
13 April 'n toe praak oar die Calvinis 
se plek in die Staandemag. Gedu
rende Mei word 'n imposium met 
die A.S.B. beoog en een van die 
hoogtepunte van d ie jaar se werk
saamhede word bereik wanneer die 
rektor, prof. dr. J. Chris Coetzee, 
later in die jaar sal optree met 'n 
lesing oor Tug, vryheid en stra£ in 
die opvoeding. 

JEUG 
Die publikasickomitee beoog om 

'n hoek uit gee oar die jeug en sy 
probleme, nl. Dink aan jou Skepper 
in die dae van jou jonkheid. Dit sal 
ruim 210 bladsye omslaan en sal teen 
10/· te koop aangebied word. 

Die studiekomitee hied 'n interres
sante studie aan oar Kerk en Staat, 
wat as volg behandel word: Histories; 
Die Rol van die drie Afrikaanse 
kerke in die staat; Die Calvinistiese 
staatsideaal en Die toekoms-ont
plooiende verwikkelinge en riglyne. 

Die skakelkomitee, wat skakel met 
alle Calvinistiese V crenigings van 

die Unie en oorsee, beoog ' n kon fe
rensie tussen die verskillende Calvi• 
nistiese verenigings in Potchefstroom. 

Bladsy vy£ 

SUI D-AFRI KAN ERS 
MOET NAVORS 

IN SUID-AFRIKA moet ons ons toele op navorsing in die ge
biede waar o:1s iets kan bereik en nie probeer om met Rus

land mee te ding nie," het mnr. J. F. de Beer, lektor in Fisika 
voor die natuurwetenskaplike vereniging se eerste vergadering 
gese. 

Mnr. De Beer het onlang terug
gekeer van Moskou, waar hy navor
sing oor kosmiese t rale gedoen het. 

Hy het aan die gehoor 'n aantal 
kleurskyfies getoon wat hy tydens 
sy besoek agter die Y stergordyn 
geneem het. Onder die interesstant• 
ste skyfies wat vertoon is, was die 
oar die Moskouse Uni versiteit. 

GROOTSTE IN WERELD 
Hierdie Universiteit, het mnr. D e 

Beer verklaar, is die grootste in die 
wereld e n daar is tans sowat 20,000 
uitgesoekte studente uit aile dele 
van die wereld wat aan die Universi
teit stu deer. Die U niversiteitsgebou, 
wat meer as 3 8 verdiepings hoo g is, 
is een van die indrukwekkendste 

geboue in M oskou en sewe hysers 
word in die gebou gebruik. 

Mnr. De Beer het vertel dat kapi
taal in groot maat aangewend word 
vir navorsingsdoeleindes. H y weet 
van een natuurwetenskaplike eksperi
ment waarin £200,000 bele is. 

Hy het voorts gese dat die oor
grote meerderheid mense met wie 
hy hulle in Rusland in aanraking 
gekom het, daarop uit was om die 
Christendom aan te val. Daar is 
deur een persoon gese dat die 

Christendom net so min 'n 
bedreiging vir die Kommunisme is 
as 'n vlieg vir 'n olifant. 

VEILIGHEID BEDREIG 
'n Aantal mense met wie hy in 

aanraking gekom het, was ook 
besonder aggressief toe hulle verneem 
het dat mnr. De Beer uit Snid-Afrika 
kom. Dit het egter oak voorgeval 
dat van die studente met wie po!i
tiek gepraat is, nie verder wou praat 
nie en op 'n stadium heeltemal dig 
geword het. Op navraag het dit 
geblyk dat hulle 'n ander groepie 
mense wat 'n entjie daarvandaan 
was, nie vertrou het nie en so hul 
veiligheid bedreig gevoel het. 

'n Ander interessante medede
ling wat gemaak is, is dat daar 
in Rusland geen advertensies van 
algemene handelsware is nie net 
omdat daar nie: mededinging is nie. 
Aile groot winkels wat lewens
middels voorsien, is staatsonder

nemings. Alleen die teaters en 

bioskope se vertonings word gead

verteer. 
Die Russe is baie sportmal en 'n 

groat ophef word van sportaange

leenthede gemaak. 

OOR REPUBLIEK 
Mnr. Pieter de Bruyn, van die 

S.A.U.K., tree Woensdagaand in 'n 
programvergadering van die A.S.B. 
op met 'n verrassingsonderwerp oor 
die Republiek. 

Dit is die eerste . vergadering van 
die jaar, dee! mnr. L. A . S. van 
Wyk, voo rsitter van die A.S .B., mee. 

Woensdagaand vind oak die 
afskeid van prof. D. J . van Rooy 
by die Oude Molen plaas en alma! 
word hartlik uitgenooi om die 
A .S.B .-vergadering daarna in die 
Studentesaal by te woon, selfs a! is 
dit in braaivleisgewaad! 

0 Die bestuur van die plaaslike tak 
van die A .S.B. wens ook alle Pukke 
welslae toe wat sal optree by die 
A.S .B.-kongres, die fakulteitskonfe
rensies en die kunsfees. H ou die 
Puk se naam hoog! 

'n Laaste interessante feit wat mnr. 
De Beer die gehoor meegedeel het, 
is dat die motief van die standbeeld
werk in Moskou altyd maar weer die 
vcrheerliking van die arbeid is. 

HOE PEIL DEUR 
REDENAARS 

, Ons is verras met die peil 
van die sprekers wat opge~ 
tree het," het dr. S . J. du 
Plessis, een van die beoorde~ 
laars, gese na afloop van die 
redenaarskompetisie w a t 
Dinsdagaand in die Studente~ 
saal gehou is. 

Die wenner van die kompetisie, 
waaraan nege sprekers deelgeneem 
het, was mnr. Louis Botha met mnr. 
Prinsloo Potgieter tweede, terwyl 
mnr. Rennie van der Walt in die 
derde plek geplaas is. 

Eersgenoemde twee sprekers sal 
die Puk verteenwoordig./ op die 
A.S.B.-kunsfees te Heidelberg. 

Die kompetisie is deur die debats
vereniging aangebied as dee! van 
die A.B.K.K. se kunsfees en het ter
selfdertyd gedien as uitdunning om 
die sprekers vir die A .S.B. se kuns• 
fees te kies. 

EEN ONDERWERP 

Die sprekers wat deelgeneem het 
aan die debat was mnre. Louis Botha, 
Prinsloo Potgieter, Henn;e van der 
Walt, Jan Boneschans, Paul Kruger, 
Faan Denkema, Wynand van der 
Merwe, Piet Bingle en Louis 
Coet:z;ee. 

In sy kommentaar na die kompe• 
tisie het dr. Du Plesiss, wat saam 
met prop. Erasmus Smit as beoorde
laar opgetree het, aan die hand 
gedoen dat in die toekoms al die 
sprekers liewer oor net een onder
werp moet praat. Ook die onvoor
bereide toesprakies, wat o p die voor
bereides volg, behoc:irt in dieselfde 
luim te wees. 

T en spyte van swak opkoms aan 
die kant van die gehoor, was die 
debat tog geslaag. 

CachEt 
~odt::i 

(EDMS.) BP K. 

Tomstroot 92. 

POTCHEFSTROOM. 

Telefoon 1389. 

Ons 
drag 
veral 

spesialiseer in 
vir jong dames, 

KERKDRAG 
* NOMOTTA-WOL 

in voorraad. 
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I' aria 
PAAIE EN DRAAIE ... 

Eerste, tweecle, derde . - ~\., B, C . 
Daar word nie geleer tel of die alfabet geleer op die 

Puk nie, maar tog versk,Yn bierdie nonnners en letter op feii.lik 
e!ke hoek en paal in Puldandia. Die wat letterkunde loop, . a! 
seker eers stilstaan om hulle te verk:vk aan die assonansie in 
A~Laan en die allite:a ie in Sesde-Straat. 

Vir die gekysdes en verliefdes is 
die !ewe hier op die Puk nie meer 
so romantics soos vroeer, v66r hier• 
die bordjies verskyn het nie. Eers 
was die hele campus een, groat 
,lovers' lane", maar nou het dit ver• 
ander na 'n plek met straatname soos 
in enige Johannesburgse voorstad. 

Die algemene spreekwyse het oak 
verander. Daar word nie meer gese: 
ek ontmoet jou voor die Administra· 
siegebou nie, maar-ek kry jou op 
die hoek van C-Laan en Tweede· 
straat. 

DISTRIK 6 

Daar word nou gewag vir die dag 
wanneer die geboue nommers sal 
kry. Bv. H eimat word Tweedestraat 
4, en die Biblioteek C-Laan 7, ens., 
en wie weet, miskien Distrik 6. 

Vir die twee draaie weerskante 
van die diamant voor die Hoof
gebou sal ook name voor gekry 
moet word. W aarskynlik sal die 
een voor die Hoofgebou die Groot 
Draai wees en die een by die Oos~ 
hek die Klein Draai. 
Daar word ook uitgesien na die 

dag wanneer die ,Tunnel of Love" 
onderdeur of bo•oor die spoor val• 

tooi sal wees om Dawie du Pies is· 
huis met die dameskoshuise en die 
res van Puklandia te verbind! 

Vir volledigheidshalwe sal 'n naam 
gevind moet word vir die dee! van 
die pad wat in die ,Kettingdriehoek" 
val. 

• • * 
REAKSIE 

Ons oproep in die vorige Wapad 
tot aile Pukke om te sorg dat daar 
genoeg stof is vir ons Variakolomme 
het beslis nie op onvrugbare akkers 
geval nie. Sommer talle Pukke het 
in die afgelope aande en nagte 
gesneuwel. 

En so met die groei van die maan 
hEt die aantal kyste oak gegroei. 
Sommige kyste het gegroei tot hoer 
ding e. 

So het Martha Badenhorst in die 
stilligheid sito•sito verloof geraak aan 
Basie van Heerden, van Lydenburg. 

e Ander persone wat ook toege• 
tree het tot die orde van die Groot 
Diamand is: Johan Coetsee en Kornie 
Koekemoer, tans onderwyseres op 
Viljoenskroon, Simon van der Bijl 
en Esther Wagenaar, van Bloemfon· 
tein. 

e 'n Woordjie van hartlike geluk· 

volryp 
goue 

tabak 

verreweg die beste koop teen 

1/9 vir twintig 

P32a 
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wensc aan julie alma!. Mag dit steeds 
tot grater hoogtes groei! 

e Oak aan Vaatjie Weber en Ina 
Slab bert, van Johannesburg, geluk 
met hul verlowing. 

e Ou Slurpie van dcr Walt het 
hom by die res van sy sekretariaat 
geskaar en met sy slurpie vir Blanje 
Combrinck nadergekrap. En toe het 
die maan mos gebloos . . . 

e Aan Hannes Els en Louisa van 
der Vyver ons hartlike gelukwcn e 
met 'n , agte heengaan" op ,die 
groat spore". 

e En dan wil dit ons voorkom 
asof Schalk Hoogenboezem se lief· 
desprobleme nou opgelos is, nou dat 
Ina van der Walt haar aan hom ver· 
pand het. (Of i dit dalk die begin 
van die groter probleme?) 

* * * 
GOLD RUSH 

Dit het eintlik begin die dag toe 
een of ander ontevrede hie! sy griewe 
by die Goewerment gaan Jug het. 

Die au wat toe Eerste Mini ter 
was, het net lelik probcer paai, maar 
die man was net rooi-moeilik en dit 
oor 'n diamantkleim wat 'n ander 

kerel voor sy neus weggegaps het. 
Soos hy alma! ook laat verstaan het, 
die sooibrand het toe nog haag in 
sy sluk pgejaag van frustasie. 

,Okay, okay!" het die minister 
paaierig gese, ,pipe down," en hy 
het sy sekretaris nader geroep en 
hullc het eenkant staan en flu~ter. 
Dit was toe dat hulle besluit het dat 
voortaan ,gerush" gaan word vir 
alle soorte kleims. 

Daarom natuurlik die ,diamond· 
rush" in Kimberley en Lichtenburg 
se werelde destyds en ook vandaar 
die ,gold-rush '• hier in die Puk• 
wereld op Donderdag 3 Maart. 

Die 3 deelnemers aan die ,rush" 
was Willie Froneman, Nick van 
Rensburg en At van den Berg. en 
die drie kleims waarom die ,rush" 
gegaan het, was Ria Laurens, Walda 
van Vuuren en Annatjie Oberholzer. 

KLEIMS 

Tye waarop deelnemers by kleims 
aangekom hct: Willie Froneman/ 
Ria Lauren (7.45 nm.); Nick van 
Rensburg/ Walda van Vuuren ('7.25 
nm.), en At van den Berg/ Annatjie 
Oberholzer (7.30 (nm.). 

e Ons wens Nick en Walda dus 
baie geluk met die ,gold-rush" wat 
hulle met 'n kortkop van 5 minute 
gewen het. 

Dit is maar net die wenners. 
Baie het in bulle voetspore gevolg 
en ons spesiale verteenwoordiger 
berig dat dit daar by die delwerye 
net woelig gaan vanjaar. 

Wie weet, miskien ontdek een van 
die paartjies nog eendag 'n diamant 
daar in hulle kleim. 

Die ander is: 

0 Joan Garvie en Roelf van 
Ryneveld. 

0 Ena Engelbrecht en Eddie van 
der Westhuizen. 

e Emma Jooste en Jo Breytew 
bach. 

e Frik van Deventer en Judi van 
Rooyen ('n Poot). 

e Kobus Eloff en nag 'n Poot. 
Elsa Slabbert. 

0 Danie Joubert en Zuna Vosloo. 

e Lou van Wyk en Ina Venter. 

0 Fido Barnard en Hermien I~ 

Raux. 

e Liebrecht Aucamp en Susan 
Kruger. 

e Erdie Baumbach en Ina Grabe. 

• Nic du Plooy en Rina 
My burgh. 

• Henk Denkema en Riana 
Venter. 

• En so het die kystc tred gehou 
met die groei van die maan. 

Dinsdag, 22 Maart 1960 

OUBOET WAAK OOR 
EERSTEJAARS 

DIE hoe druipsyfer wat jaarliks onder eerstejaarstudente voor
kom, het die Universiteitsowerheid van die P.U. laat be

sluit om vanjaar 'n meer beskermende houding teenoor die nu
welinge in te neem. 

Daar is d u tot die daadwerklike besef by die j ong studente aankweek 
tap oorgegaan om senior studente, 

of ,ouboete", in die koshuise aan 
te stel om 'n wakende oog oor die 
errstejaarmans te hou. 

Die pligte van hierdie ,ouboete" 
is om toe te sien dat eerstejaars op 
va ge telde tye studeer en nie naweke 
sander verlof weggaan nie, ·dat 
eerstejaars nie aan te vee! buite• 
akademiese bedrywighede deelneem 
nie en dat senior studente eerstejaars 
aileen met verlof van die ouboete 
kan in pan, maar dat tweedejaars 
geen seggen kap oar hulle het nie. 
Oak moet diensvaardigheid by eerste· 
jaar tudcnte aangemoedig word. 

GEEN OUSUS 
By die dameskoshuise is nie 'n 

,ousus"•stelsel ingevoer nie, omdat 
die beheer oar dames vee! strenger 
is as oor mans en die lede van die 
huiskomitee in die dameskoshuise 
moet toesien dat al bogenoemde 
pligte uitgevoer word. 

Dusver blyk die ouboetstelsel 
geslaagd te wees. D at alma! egter 
nie eenders voel oor die saak nie, 
blyk daaruit dat 'n eerstejaarman 
beweer het dat hy nie met die stelsel 
saamstem nie omdat dit nie pligs· 

nie. 
Die volgende senior studente is in 

hul onderskeie koshuise aangestel as 
,ouboete": 

Heimat- Hans van Zyl, Ons 
Huis-Wynand van der Merwe, 
Uitspan-ldyll van der Walt, en 
Dawie du Plessishuis-Dirk Herbst 
en Frans Lessing. 

Dames Serenade 
Thaba Jah was vanjaar weer die 

eerste koshuis om te ,serenade". 
Verlede jaar het die hele okkasie 

letterlik en figuurlik natgereen en 'n 
hele paar dames het met rooi neuse 
en koue voete daarvan afgekom. 

Vanjaar egter, was die weer ideaal, 
en die dames het hulle hart en siel 
in die ,serenadery" ingewerp. 

Vir die inwoners van die ander 
koshuise was dit 'n aangename 
gewaarwording om hier na midder· 
nag gewek te word deur sulke soet• 
klinkende melodiee soos ,Jeannie 
with the light brown hair", ,Ay-yay· 
yay", , Du kanst nicht treu sein", 
,What'll I do" en , Juanita". 

Dankie, Thaba Jah! 

SOSIALE VERKEER OP DIE PUK 
Die verhouding tussen dames en mans aan die P.U. het 

die afgelope tyd sterk onder bespreking gekom. 'n V ergadering 
van aile mans is spesiaal bele om die aangeleentheid te bespreek 
en ook van die kant van die dames het reaksie gekom. 

,Laat ons die dames wys ons is 
nic bang nie en nag ouliker as wat 
hulle dink," het die voorsitter van 
die Studcnteraad, mnr. H. ]. D. van 
der Walt, gese toe hy die mansver• 
gadering toegespreek het. 

Hy het gewys op 'n brief wat in 
die vorige uitgawe van Die Wapad 
verskyn het onder die opskrif: , Puk• 
mans is oulik maar bang", en gese 
dat elke Pukman hom elf moet afvra 
in hoeverre die stellings wat in die 
brief gemaak is op hom van toe· 
passing is. 

KYS NIE 

wille van die gesellige verkeer. 
Dit is egter 'n interessante feit 
dat daar selfs hierdie tyd van die 
jaar meer senior dames as eerste· 
jaars gesleep word. 
Oor die algemeen word daar egter 

minder gesleep as in die ooreen• 
stemmende tyd verlede jaar. 

VERBETERING 

Na die inter·ete wat onlangs gehou 
is, is daar 'n duidelik merkbare ver• 
betering in die slepery, het mej . 
Fourie gese. Die dames is deurgaans 
ten gun te daarvan dat inter•ete 
meer dikwels gehou word, aangesien 
dit 'n praktiese metode i om sosiale 
verkeer in die hand te werk en dit 
ook geen ekstra moeite vir die kos• 
hui owerhede meebring nie. 

Mnr. Van der Walt het verder 
beklem toon dat om gesellige verkeer 
tusscn die twee ge lagte te laat slaag, 
die Ieiding van die mans moet uit• 
gaan, en ook dat indien daar tussen 
lede van die twee geslagte gesleep 
word, 'n kys nie noodwendig in die 
toekoms wag nie. 

e Die Redaksie het verskeie briewe 
oar die sosiale verkeer tussen mans , 
en dames ontvang. Bostaande berig 

'n Beroep i op alle mans gedoen 
om saam te werk wanneer massa• 
aksies beplan word en om oor die 
elgemeen as enkelinge te help om 
die gees van gesselige verkeer tussen 
mans en dames aan die Universiteit 
te bevorder. 

Praktiese voorbeelde wat rnnr. 
Van der Walt aan die hand gedoen 
het, is dat die mans op byeen~ 

komste in die studentesaal tussen 
die dames sal gaan sit en nie op 
'n klomp bondel nie en dat die 
mans die dames meer moet groet 
en les bes, dat meer gesleep word. 

WIL SAAMWERK 
In 'n onderhoud met 'n verteen

woordiger van Die Wapad het mej. 
Maryn Fourie, hoofdame van die 
dameskosh uise, verklaar dat die 
dames oar die algemeen wil saam• 
werk om die gees tussen die mans 
en die dames te verbeter. Hulle is 
oak bereid om, as daar van die kant 
van die mans 'n massa·aksie kom, 
self later in 'n massa te reageer. 

Mej. Fourie het gese dat die 
die oudames ook wil sleep ter 

is egter 'n getroue weergawe van die 
menings wat in die briewe uitge· 
spreek en dus is korrespondensie oor v 
die saak afgesluit. 

Julietoere 
Twee studentegroepe, die 

van die Thalia Toneelver
vereniging en die Alabama-

tudente-orkes sal weer van
jaar in die J ulievakansie 
toere onderneem. Thalia 
b1'ing 'n besoek aan Suid
wes-Afrika met die beproef
de toneelstuk, Kandidaat 
van Bommel. 

Alaba-ma is van plan om 
Transvaal te deurkruis. Al 
die lede van die toersgesel
skappe is reeds gekies: 28 

vzr Alabama en 24 vir 
Thalia. 
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Dinsdag, 22 Maart 1960 

ASPEKTE VAN DIE 
LIEFDE 

DR. W. J . VAN DER l\IERWE het op 9 l\Iaart met die eer
ste vergadering van Korps 'n lesing oor enkele aspekte v:::n 

die liefde gelewer. H y het daarop gewys dat Go l die hoogste 
Subjek ts van wie die li efde kan uitgaan . 

In sy benadering van die wese 
van die liefde het dr. Van der 
Merwe drie vorme van liefde onder
skei. Die eerste is die liefde wat 
van ewigheid af van God uitgaan. 
Die liefde van God tot die mens is 
Sy genade en goedertierenheid . 

Van Christus gaan die liefde uit 
tot Sy gemeente en dan onderskei 
hy ook die liefde van die Christen 
-naaste- en vyandsliefde. Die laag-

VREUGDEDAG 
OP 7 MEl 

Vreugdedag 1960! H ierdfe 
dag- 7 Mei- beloof om n 
heel besondere V reugdedag 
te wees en omdat dit in 1960 
plaasvind, sal die verrigtinge 
in die gees van die feestyd 
staan. 

Mnr. Jan Ras, voorsitter van die 
Vreugdedagkomitee, het enkele 
besonderhede verstrek wat mens 
reeds laat vooruitsien na vanjaar se 

Vreugdedag. 
Soos ander jare, sal die sierwaens 

weer daar wees. Vanjaar is die sen
trale tema waarom dit gaan: Unie
fees. Daar sal weer meegeding word 
om te kyk wie kan met die prys 
vir die mooiste sierwa wegstap. 

Dit is te verwagte dat die mede
dinging in die jaar van die her
denking van d ie vyftigjarige 

bestaan van Unie strawwer sal 
wees as in ander jare. 

VEERTIEN SIERWAENS 
Daar sal veertien sierwaens gebou 

word en soos die gebruik is, sal reeds 
op die Vrydag met die bou van die 
sierwaens begin word. Die Saterdag 
val Pukke ve rmom soos dinge-of 
mense-dan die publiek van Klerks
dorp en Sti!fontein aan, kollekte
bussie in die hand. 

Vanjaar se Vreugdedag vind op 
Klerksdorp en Stilfontein plaas en 
by voo rbaat wo rd verwag dat eerste
jaars en meerderjariges by hul hon
derde sy aan sy met die kollekte
bussie sal optrek. 

Mnr. R as en sy komitee het van
jaar besluit om 'n trapfiets as prys 
toe te ken aan die persoon wat 'n 
kollektelys neem en die meeste 
ko llekteer. M et hierdie werk kan 
reeds gedurende die vakansie begin 
word . 

KARNIV ALGEES 
Dan sal die optog van sierwaens 

vanjaar deur 'n orkes voorafgegaan 
word, wat aan die geleentheid 'n 
regte karnivalgees sal verleen. Daar 
word ook nie minder nie as vier 
konse rte deur die komitee gereel. 
Twee daarvan vind op Potchefstroom 
plaas. 

Op W oensdag 4 M ei word 'n ver
skeidenheidskonsert in die T otius
gedenksaal aangebied. Die toegang 
is gratis. Die Saterdagaand sal die 
weermag se blaasorkes optree en by 
hierdie geleentheid sal 'n geringe 
tocgang gevra word. 

Kom na: 

ste vorm van die , liefd e" is gelee 
by die instink van die dier, maar 
instink wat niks gemeen bet met die 
liefde nie, omdat dit nie kan uitstyg 
tot die goddelike nie. 

VERLO WING 
Die verlowing i die huwelikslui

tin g in beginsel en dit bring die ver• 
antwoordelikheid van volstrekte 
vleeslike en geestelike reinh eid teen• 
oor mekaar mee. Die ve rlowingstyd 
is nie geleentheid om vooruit te gryp 
na dit wat aileen in die huwelik 
tuishoort nie. Die eer van die vrou 
bou en verstewig die fondament van 
die vol k. 

Die liefd e bet 'n nabloei van die 
volmaaktheid wat God in die para
dys aan die mens geopenbaar het. 

Mnr. J. J. de W et Kruger, voor
sitter van Korps, het in sy openin gs
rede gewys o p die wye spankrag van 
die Calvinisme. Die Calvinisme 
erken die volstrekte soewereiniteit 
van God en strek oor aile terreine 
van die !ewe uit. In die Calvinisrne 
is geen starheid nie, maar beweging 
en lewenskrag, het hy verklaar. 

Verkiesing van 
Bestuurslede 

Verskeie tussenverkiesin gs is in 
die afgelop e veerti en dae aan die 
Puk gehou, spruitende uit die 
bedankings of vertrek van individuele 
lede. D ie volgende is die uitslae van 
die tussenverkiesings: 

KORPS V.V. 
Addisionele lid : Gert Scholtz. 

P.U. MUSIEKVERENIGING 
Ondervoorsitter: Jan Scholte-

meij er. 
Penningmeester: Boet Duvenhage. 

P .U. VOLKSPELELAER 
Leier : Gustaaf du T oit. 
Sekretaris: Wynand van der 

Merwe. 
P.U.-TENNISKLUB 

Kaptein: Frijhoff Albertyn. 
P en nin gmeester: D awie du Plessis . 
S.S .B.-verteenwoordiger: Frijhoff 

Albertyn . 
P.U.-KRIEKETKLUB 

Kaptein: Andries van der Walt 
( derdejaar ) . 

Penningmeester: Antonie Richards . 
Sekretaris: Jan R as. 
Addisionele lid: Bennie Bierman. 
S.S.B .-verteenwoordiger: Andrie.:; 

van der Walt. 
P .U.-STOEIKLU B 

Penningmeester: A. L. Coetzer. 

P .U.-KORFBALKLU B 
Onderkapteine : Blanje Combrinck. 
Penningmeesteres: mej. M. Rau

tenbach. 
Addisionele lede: mejj. R . van 

H elsdingen en I. Overholster. 
WERDA-JUKSKEILAER 

Penn in gmeester: P . J. W . S. van 
der W esthuizen. 

ESTRARTE LETTERKUNDIGE 
VERENIGING 

Voorsitter: Stoffel Cilliers. 
Ondervoorsitter: Mike Prins. 

DAMES ! duzanne 
Wil u grattg mooi lyh DAMES-HAARKAPPERSALON 
tydens die musiehfees? (Tussen Landbank· en Volkskasgeboue) 

Telefoon 2393 Kerkstraat 860 

DIE WAPAD 

,. 

] ohttn vttn der lf!ttli breek die lint en wen dcumnee die myl tydens 

die IVes-Trttnsvttalse atletiehhampioenshappe . Sy tyd was 4 min. 

23.9 seh. 

TARZAN VAL IN WATER OP 
TWEEDEJAARSPIEKNIEK 

Tweedejaarspiekniek! H ierdie lek
ker ou Puktradisie is weer deur van
jaar se tweedejaars hooggehou met 
een van die genotvolste uitstappies 
in jare. 

Op Saterdag, 5 Maart is die Bos
kopdam-terrein vroeg-vroeg deur 'n 
massa vro like, singende, jolige Pukke 
bestorm en oorval, en perdevelle en 
paartjies was aan die orde van die 
dag. 

Die organiseerders mas mejj. E . 
van der W al t, A. Bekker, A. H owell 
en mnre. F. van D eventer, J. Venter, 

Uniefees-Pukkie 
Vanjaar se Pukkie gaan 'n regte 

Uniefees-Pukkie wees, d ee! mnr. Piet 
Henning, die redakteur, mee. Die 
proewe is reeds ontvang en die eerste 
eksemplare van die blad sal binnekort 
te koop aangebied word. 

Die hele opset van die Pukkie 
van 1960 staan in verband met die 
Uniefeesjaar. Uniefees is dan ook 
die t rma van die buiteblad . 

Daar is reeds verlede jaar met die 
werksaamhede begin, sodat die 
redaksie Die Pukkie vanjaar vroeer 
sal uitgee. Mnr. H enning dee! mee 
dat die eerste voltooide Pukkies val
gens afspraak bet die drukkers reeds 
op 7 April te koop aangebied sal 
word. 

GROOT VELDTOG 
Van 7 April tot 12 April vier 

Potchefstroom Uniefees en by bier
die geleentheid sal Die Pukkie te 
koop aangebied word. Gradedag, wat 
vanjaar op 9 April is, val ook in 
hierdie tyd. 

Die eintlike groot veldtog vind 
vanjaar op 7 Mei op K.lerksdorp, 
met Vreugdedag plaas . 

'n Oplaag van tienduisend Pukkies 
word gedruk en dit behoort baie 
goed van die hand gesit te word, ook 
aangesien daar vanjaar baie rneer 
sketse as in die verlede gebruik word 
en kleur op feitlik elke blad gebruik 
word . 

BESOEK 

P. van de r Bank en L. van Wyk . 
H ull e bet in samewerking met mede
studente geso rg vir genoeg verste r
king vir die innerl ike mens, en wo rs, 
stywepap, koffie, koeldrank en 
roomys is in groot hoeveelhede ver
skaf. 

'n Goeie gees is dwarsdeur die dag 
gehandhaaf. Die Pukke bet lekker 
saamgespeel, -gesels en geeet. 

Die hoogtepunt van die dag was 
waarskynlik toe 'n paar brawe manne 
geprobeer het om , T arzan" te speel 
deur met 'n tou oor die water te 
sweef en met klere en a! in die water 
geplons het. 

Ons weet nou net nie of bulle 
,shaain" of koue gevang het nie! 

Die P ukke het moeg maar tevrede 
die aand tuisgekom-dit was lekker! 

Volkspelelaer 
se planne 

D ie Volkspelelaer van die Uni

versiteit met hul nuwe lEier, Gustaaf 
du Toit, het die jaar ge€sdriftig 

begin. Twee geslaagde saamtrekke is 
reeds gehou en die name van veer
tien pare wat gekeur is om tydens 
d ie A.S.B.-kunsfees op te tree, is 
reeds aangekondig. 

Afgesien die Kunsfees wat ged u
rende die vakan ie te H eidelberg 
plaasvind, sal die gekose pare ook 
tydens die Uniefeesviering in Bloem• 
fontein optree. 

D ie vo lgende neefs is gekies: 
Kobus Y sse!, J akkals R einecke, Louis 
Coetzee, Klaas H eystek, Johan Sauer• 
mann, Gregoire Aucamp, Piet Bin
gle, Wilkie Pretorius, Petrie Coetzee, 
H. B. van der Walt, Piet Yssel, 
Rolein de Wet, Jan Botha en Gustaaf 
du Toit. 

Die niggies is: Karien P otgieter, 
Kattie Oosthuizen, Rina van H els• 
dingen, Ol ga H offman, H ei nie de 
Wet, H ermine le Roux, R ina du 
Plessis, Johanna du Plessis, Annette 
Ferreira, Leonie Blanche, Soekie 
Cronje, Sannie van der Walt, Elize 
de Bruto en Luna van der Walt. 

,UEWE INGRAM, EK VERLANG " 

Bla dsy sewe 

DIE GROOT SWOT 
L£ VOOR 

. .. .. Die Studentehandboekek
samen vind vanjaar op 23 
April plaas . Eerstejaars en 
andere wat nag nie kleure 
het nie, kan dus onthou om 
voor hulle huis toe gaan, die 
Studentehandboek by hul 
c;n:ler studieboeke in te pak . 
(Hull~ gaan mas swot!) En 
onthou, die Studentehand
boek is vanjaar splinternuut 
en d ."s die moeite werd om 
vir Pukkleure moei:e te 
do en. 

NUUSGREPIES 
n Ondersoek aan die Universiteit 

van St. Andrews in Skotland het aan 
die lig gebring dat slegs 'n derde 
van die studente ten gunste van 
gemengde koshuise vir dames en 
mans was. 

Die meerderheid van die studente 
studeer tussen 20 en 40 uur per 
week, terwyl 'n kwart meer eerlik 
is en erken dat bulle slegs tussen 
10 en 20 uur werk. D ie ander 20 
persent studeer 6f minder as 10 uur 

6£ meer as 40 uur. 

* * * 
KOMITEE VIR SUIDWES 

Amerikaanse Universiteite in die 
N ew York-gebied bet 'n komitee vir 
Suidwes-Afrikaanse sake gestig. Die 
doe! van die komitee is om beurse 
vir die wereld se mees onderdrukte 
mense te verskaf. 

* * 
ONDERWYS IN GHANA 

Sedert 19 51 het Ghana reeds 
omtrent £17 miljoen bestee aan die 
daarstelling van n progressiewe 
moderne onderwysstelsel. 

M eeras die helfte hiervan is 
gebruik vir die ontwikkeling van die 
U niversiteitskollege en die Kumasi 
Instituut vir tegnologie. 

Die aantal studente wat sekondere 
onderwys ontvang, het in die tyd 
meer as verdriedubbel. 

In 'n spesiale Bantoe-onderwys
fonds wat 'n paar jaar gelede gestig 
is, betaal die Regering jaarliks £6Y2 
miljoen. Die res van die fonds word 
gevul deur belastings wat deur die 
Bantoes betaal word. Die totale 
bedrag wat aan die res van die 
Onderwysstelsel per jaar bestee word, 
is £23 miljoen. 

Ir==============~ 
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GROOT GEHEIM 
VVat gaan aan tussen 

Thaba Jah en Heimat??? 

II 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Allerlei 

asook 

e WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

G KOELDRANKE en VARS LEMOENSAP 
(5/~ 'n halwe kan - 9/ 6 per gellingkan) 

, EK GAAN TERUG NA OU INGRAM A S EK KAN" 
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l)fiiersMurrayfield die 
1-. 

'_r: Pukke I j', ·. . '· 
I ,; ' 
I' 
\ IGGERS, die kampioenspan en bobaasklub van Transvaal, het Saterdag daarin geslaag 

: 6m die Puk se eerstespan (verlede jaar se ligawenners), wat slegs een verandering weens 
'~ be$ering moes aanbring, oJrtuigend te ver slaan met 52 punte teen 8. 
I Springfield het dan cok weer bewy dat fiksbeid en sLn- in die bondel aangeteken wat op 

m· a die basi~se verei te vir enige rugby pan - hoe goed ool\- meesterlike wyse deur die kaptein, 

al t- i en hieraan het a l die Pukspanne 111ank gegat\n. 'u Toy Dannhau er, vervyf is. 

~ EENTONIGE REELMAAT 
Htl byspan moet terdee fiks wee voordat enige aanclag aan 

Na rustyd het Gericke met sy lang 
tak;tiek gespandeer kan word. aangee vir Natie Rens in staat gestel 

rlat gebrek aan fiksheid die hoof· uitgekom met die gevolg dat Manne· om na willekeur op die veld rond 
oore~k was van die Murrayfield· tjies Gericke en die drie kranige te hardloop en telkens gate in die 
telling blyk duidelik daaruit dat !osvoorspelers van Diggers die bal Pukke se verdediging te slaan. 
diggers JTiet rustyd slegs 11-5 voor bemeester het en die wereld vir die Tel kens bet Diggers met twee, 
was. Na halftyd het die Pukke Pukke warm gemaak het. drie man oor deur die Puk·agterlyn 
jammerl ik. ineengestort en Diggers SKITTER gebar om dan punte aan te teken 
het punte aan~et:ken teen 'n tempo In die lynstane het Herman wat met 'n eentonige reelmaat deur 
van een punt per minuut. Venter en Piet Botha 'n verbete Rens vervyf is. 

In die vaste spel bet sake min of stryd gevoer, maar aangesien die Die enigste punte wat Puk nog 
meer gely.kop verloop. H oewel Puk voorste nie goed toegemaak het nie, kon aanteken was 'n lang straf kop 
die bal · taamlik gereeld uit die vaste het Diggers elke beweging in die waarmee Dannhauser ges laag het. 
skrums gekry bet, het dit te stadig kiem gesmoor. Venter het deur· In hierdie stadium van die wed· 

Toy Dan.nhauser, die P~tkke se 

kapt.ein, wat Saterdag vyj van sy 

spa'fl- · fe agt punte aangeteken het. 

Sterk Manne Van 
Puk Toon Hul 

· Krag 
'n Baie geslaagde vertoning 

van amateur~stoei en judo is 
deur die P .U . se Stoei~ en 
Tudoklub op Vryda9aand, 9 
M aart, in die Studentesaal 
geho.H. Die doel van hierdie 
vertonings was om stoei en 
judo as sportsoorte te propa
geer en te demonstreer wat 
van die deelnemers verwag 
word. 

Peet Kruger, kaptein van die stoei· 
klub., was die _eerste aan die woord 
en het verduidelik hoe punte in stoei 

' aangeteken word. H ierna het 'n paar 
vertonings plaasgevind waarin be· 
kende stoeiers soos Koos van Nie· 
kerk, Kobus Y sse!, Ettiene de Villiers 
en Peet Kruger opgetree het. 

]ONG KLUB 

H oewel die Judoklub een van die 
jongste portklubs op die Puk is, 
was dit 'n genot om te sien hoe 
Chris Marit;; en sy manne, geklee 
in die tipiese Oosterse drag, mekaar 
byna katswink gooi en dan niks oor• 
kom nie. 'n H ele aantal grepe en 
gooie is met die nodige toeligting 
aan die toeskouers getoon. 

Op 'n baie luimige wyse is die 
waarde van selfverdediging vir dames 
gedemonstreer deur Annatjie Kuit en 
Annette Kruger wat hul ,aanvallers" 
met die grootste gemak wild en 
wakker gegooi het. Die belang' 
stelling aan die kant van die dames 
in judo is lewendig en 'n hele p.aar 
van hulle word gereeld by die oefe• 
ninge opgemer.k. 

gaans skitterend vertoon in die vaste stryd het Schalk Hoogenboezem in 
sowel as die Josspel. die laaste vesting baie verligting 

Net voor halftyd het die Pukke gebring met sy veilige lynskoppe 
soos een man die teenstandcrs oor onder druk. Op die verdediging het 
die doellyn gestoot en 'n drie is so hy ook baie beteken. 

NAVY HOU DIE V AANDEL HOOG 
Navy se vertoning Satcrdug teen D iggers was 'n aange~ 

nam~ verrasslng. Billy Duve::1age h!t die beste taktiek gevolg 
o:n sy manne nie onnodig te vermnei teen 'n swaarder pak 
vonrspelers nie, maar om hul op los balle en verdediging te 
Iaat toespits. 

Die verdediging van die hele span 
wa deurgaans rotsvas en Diggers se 
aanvalle knaend. 

Die drie losvoorspelers van Navy 
-Els, Gronum en Theron-hct 
deurgaans die oog gevang met hul 
pragtige Jakwerk en bevoordeling 
van los rollende balle. 

Carl Grundlingh, Van der Schyff 
en Williams het goed vertoon in die 
agterlyn en in die lynstane het 
Dreyer en Viljoen die oud·Spring
bok, Stecnkamp, heeltemal oorskadu. 

Die enigste punte in hierdie wed
stryd is aangeteken deur die vinnige 
vleuel, Werth, wat 'n pragdrie aan· 
geteken het na 'n mooi lopie van 
2 5 tree. Williams het vervyf. 

FIRES 

Fires het mooi afgesit maar moes 
die stryd gewonne gee nadat 

Water en Skuim 
Water en skuim gaan spat as die 

Puk en die Onderwyskollege mekaar 
tydens 'n swrmgala in die Pukwaters 
gaan aandurf op Woensdagmiddag, 
23 Maart. 

'n Aangename middag word beloof 
waartydens swem· en aflositems aan· 
gebied sal word asook 'n waterpolo· 
wedstryd tussen die twee klubs. 

D ie P.U. se swemklub het nog 
groot planne vir die jaar. 'n Swem
gala in die aand in die Onderwys· 
kollege se swembad word in die loop 
van die jaar in vooruitsig gestel. 

H ierdeur behoort die Pukswem· 
mers meer wedstrydoefening te kry 
wat onontbeerlik is indien bulle hul 
wil laat geld op interuniversitere 
swemtoernooie. 

MAKLIK GEWEN 

Verlede Woensdagmiddag het die 
swemklub die studente van die 
Departement Liggaamsopvoeding 
lelik die loef afgesteek deur bulle 
met 91 punte teen 2 5 te verslaan 
in 'n swemgala. 

Hierdie byeenkoms het bewys 
gelcwer dat hier wei talent onder die 
swemmers van die Puk is wat met 
die nodige oefening Puk se naam 
kan hooghou. 

Richards vroeg in die wed tryd die 
veld moes verlaat en teen die einde 
was hul legs 13 man sterk. Diggers 
hct hul 2 5-0 die locf afg · steek. 

Tekkies het na 'n swak begin, 
teen halftyd effens tot verhaal gekom 
en teenstand gebied . Nogtans bet 
hul 28-5 verloor. Die punte is 
aangeteken deur Meyer en Prone
man. 

Slippers het 11-6 verloor. 

Skeie Klap en 
Penne Kantel 

Die Werda·jukskeilaer het die sei· 
soen op hoe noot begin toe die vol· 
gende 8 spcler vir die Potchef· 
stroomse wyksbond gekies is: 

MANS 

F. Oosthuizen, K. Meintjies, J . 
van Vuuren, L. Aucamp en H. 
Brceclt. 

DAMES 

A. Steyn, H. Zaayman en M. 
Pi! matter. 

Dit is 'n groot prestasie indien in 
ag gen eem word dat 8 van die 24 
, pelcrs wat vir die wyksbond gespecl 
het Pukke was. 

Die laer be~kik vanjaar oor 'n 
besondcr sterk span. Verskeie eerste
jaars hou vee! belofte in. Vera! 
Kobus Meintjies en J. van Vuuren 
is 'n groot aanwins vir die jukskei· 
laer. Ook by die dames is daar baie 
belangstellendes en behoort die laer 
vanjaar twce damespanne in die veld 
te stoot. 

Hoewel jukskei gekortwiek word 
deur 'n kort seisoen, gaan die laer 
alles in sy vermoc doen om die spel 
finaal aan die Puk te vestig en wed· 
strydc teen Normaal, Potch. Dorp , 
Uitspan, Proefplaas en Parys word 
in vooruitsig gestd vir die volgende 
kwartaal. 

Gedruk deur Enslins, Potgicterstraat, 
Potchefstroom. 

johan Liebenberg 

Dinsdag, 22 Maart 1960 

AAN DIE BRAND, 
PUKKE. ! 

Pukmans, aan die brand! 
Om die eerste kwartaal mee 
af te sluit, is daar W oens
dagaand 'n mass asleep na 
die Oude Molen, waar die 
ajskeidsfunksie vir prof. D. 
] . van R ooy plaasvind. Die 
ge;eentheid is goed; daar is 
dieselfde aand A. .B. in die 
Totiussaal. Die dames is 
gaaf en volop. Hulle moet 
net gevra word. Kom ons 
,_spark!" 

LIEBENBERG SLAAN 
S.A. REKORD 

V EH 'KElE P"CKKE wat die afgelope drie weke uan drie nt

leiiekbtmpioem;kappe - die \\' e::; -'l'mn·vaabe en l'niver-

-· itei!. kampioenskappe en clie esboekige byeeuk01us deelge-

ueelll h et - b et vir uitmunteude vertonings gesorg. 

Johan Liebenberg, 'n nuweling, duim. Tydens die seshoekige by-
het tydens die \Ves-Transvaalse eenkoms het hy weer eens die 
kampioenskappe vir een van die spie verder as 1 5 voet ges1inger 
hoogtepunte van die byeenkoms en 'n tweedeplek verower. 

gesorg toe hy 'n nuwc Suid-Afri
kaan e rekord vir die onder 19-
hoogspring daargestel het. 

OU REKORD 

Liebenberg bet op 'n hoogte van 
6 voet 5i duim oor die dwarslat 
geseil om Viv Cooper se t ien jaar
oue rekord met byna 'n duim te 
verbcter. Tydens Woensdag se ses
hoekige byeenkoms op die Park
ovaal het hy 'n hoogte van 6 voet 
1l duim behaal en tydens die 
kampioenskappe van die Univer
siteit 6 voet 3! duim. 

Johan van der \ Valt het op die 
\Ves-Transvaalse karnpioen kappe 
sy beste tyd oor die my! daarge
stel toe hy die afstand afgele het 
in 4_ min. 2a.9 sek. Tydens die 
sesboekige byeenkoms bet Van der 
Walt die 0-tree gewen met ' n 
tyd van 1 min 58.3 sek. 

~U\VELl~GE 

Nog 'n belowende nuweling is 
Len Ortlepp wat 'n tweedeplek 
in die spiesgooi op die \Ves-Trans
vaalse kampioenskappe behaal het 
met 'n afstand van 1 5 voet 11 

Swakste • Jare Ill 
Die belangstelling in onder 

19-rugby is vanjaar die swak~ 
ste in jare aan die Puk. By 
die eerste oefeninge was daar 
net genoeg spelers vir een 
span. Tog loop hier talle 
spelers rond wat op skool 
80eie spelers was en nou geen 
belangstelling in rugby toon 
nie. 

D is teleurstellend as mens dink 
dat die 0 / 19's die voedaar van die 
seniorspanne is. 

MOO! VERTOON 

Ten spyte van die gebrek aan 
belangstelling, het die 0 / 19 A·span
netjie in 'n lewendige wedstryd vir 
Diggers 11- 6 geklop. Spelers wat 
belofte inhou vir die toekoms is, 
Van der Schyff, Ackerman en 
Lessing. 

Die 0 /19 B·span het 13-8 ver
!oor. 

e Die eerste span speel twee wed· 
stryde gedurende die vakansie, nl. 
teen Welkom Rovers en Pietersburg. 

Vir a! die spanne le daar nog 
baie swoeg en sweet voor. 

Alta de Kock bet op die \Ves
Tran vaal e Kampioenskappe 'n 
derde plek in die werpskyf ver
o\ver en op die seshoekige byeen
koms 'n wenafstand van 113 voet 
4 duim. 

Met die kampioenskappe van die 
Universiteit het Thomas Lotz , nog 
' n nuwe atleet, die drie my! gewen 
in die tyd van 16 min. 14.8 sek. 
en tydens die sesboekige byecn
koms bet hy sy wentyd verbeter 
na 15 min. 59 .2 sek. 

VAN DER WALT 
TWEEDE 

Sewe Pukatlete het Wes·Transvaal 
Saterdag op die Wanderers in 
Johannesburg op die Uniefeesbyeen
koms verteenwoordig. 

Die sewe atlete was: Alta de Kock, 
Johan van der Walt, Len Ortlepp, 

j ohan van der Walt . 

D anie van Vuuren, Johan Lieben· 
berg, Christo Thuynsma en Kotie de 
Jager. 

Van der Walt het tweede gekom 
in die my! na Cyril Bentall en die 
Springbok Praamsma geklop. Sy tyd 
was 4 min. t6 sek. 

Liebenberg kon slegs 'n tweedc· 
plek in die hoogspring behaal naas 
Klaus Schies. 

Ander vertonings was: Van 
'Vuuren (88 tree, vierde-1 min. 
57.8 sek.), Alta de Kock (skyfwerp, 
vierde), De Jager ( 440 tree, vierde) 
en Ortlepp (spie gooi, vierde). 


