
DB. B. F. VERWOEBD 
Die sluipmoordaanslag wat Saterdag op die !ewe van die 

U nie se Eerste Minister, dr. H. F. Verwoerd, gedoen is, het 
elke Suid-Afrikaner diep in die hart aangegryp. 

Hoewel ons lee£ in 'n tyd van gisting en spanning, het die 
gedagte nooit ontstaan dat ons volksleiers nie meer van hul 
lewens verseker is nie. 

Die gebeurtenis is iets vreemds in die geskiedenis van ons 
land en ver ul v riend en ·vyand met afkeur en ontsteltenis. 

Jaargang XV 
OFFISiiiLE 

WOENSDAG, 13 Al:J.tdL 1960 r. 3 
Oor die daad hoe£ verder niks gese te word nie ; die gereg 

sal immers daaroor besluit . 
STUDENTEKOERANT VAN 

DIE A.S.B. EN DIE 
VIR C.H .O. 

OMS 
Die studentegemeenskap van die P.U. vir C.H.O. betreur 

die optrede ten diepste. 

V erskeie mosies is op die jongste kongre s van die Afrikaan bond aangeneem 

Dank aan God, wat verhoed het dat dit slaag, is in ons 
harte. 

wa~ daarop ldui dat dit die ems van die stud enteleiers van ons vol 1s om die doelstellings 
van die Bond uit te dra en om te besin oor die plek van die Afrikaner in die huidige tyds~ 

Die studentegemeemkap spreek hiermee die vertroue uit 
da t dr. V erwoerd spoedig sal hers tel om sy hoe roeping en 
menigvu!dige verantwoordelikhede in diens van sy land en 
volk te hervat.- Red. D.H. 

gewrig. 
Lewendige en prikkelende besprekings is deurgaan 

gevoer en ten spyte van meningsverskille wat soms opgeduik 
het, het die twaalfde kongres bewys dat die Afrikaanse jeug 
die gedagte van .. Suid-Afrika eerste" altyd v oorop stel. 

Gesien d1e toenemende betekenis koms tussen Westerse moondhede 
van Afrika in die wereld en die 6nel ten opsigte van Suid-Afrikaanse 
ontwikkelende gcbeure en verande· waters bestaan, is daar nog geen 
rende toestande in die vasteland, is verdecl1ging verdrag ten opsigte van 
'n kommissie van onder oek aange• hierdie gebied nie. 
wys om hierdie toestand te bestudeer. Die afstand tussen Suid-Afrika, 

Die kommissie al 'n tentatiewe die V.S.A. en Europa beklemtoon 
Afrikabeleid en -rigting vir die die noodsaaklikheid van 'n ver-
A.S.B. daarstel en op die volgende dedigingsverdrag. Lidrnaatskap aan 
kongre verslag doen. so 'n verdrag kan moontlik die 

Die kommissie sal bestaan uit die hulp van ander Iande aan S.A. 
nuwe president, mnr. H . J. D . van bepaal. 

der Walt, en twee ander lede W.lt Hierdie nrdrag waarby ook ander 
deur die hoofbestuur benoem sal Afrika tate ingesluit is, sal hydra om 
word. die vertroue-element teenoor S.A. 

REPUBLIKEINSE IDEAAL daadwerklik te bevorder. 
Die A.S .B. teun die republikein. e 

>trewe van die Regering ten volle 
en ·n mosie waarin die Regering 
ge lukgewens word met die stappe in 
die rigtin g van die republiek, is aan• 
geneem. 

Die A.S.B. sal sy volle gewig 
ingooi en 'n daadwerklike bydrae 
!ewer tot die pogings wat in wer
king gestel word vir die geslaagd
heid van die referendum. 
VERDEDIGINGSVERDRAG 

Die noodsaaklikheid van 'n ver
dedigin gsverdrag tussen die U nie en 
\Vester e Jande met grcndgebied van 
Afrika, is 'n verdere mosie wat aan
vaar is. H ierdie mosie sal onder die 
aandag van die Regering gebring 

word. 
H oewel daar 'n seeroete·ooreen-

Rassevraagstuk 
Vertro.ebel 

Hoewel ons land se rasse~ 
verhoudinge deur die onlang
se onluste vertroebel is, 
bestaan daar geen rede vir 
vrees dat die einde van die 
blanke in Suid-Afrika net om 
die draai is nie. het dr. Hil~ 
gard Muller , L.V., by die 
opening van die A .S.B.-kon-
gres gese. . . 

H y het die waarskuwmg Uttge· 
•preek dat die Afrikanervolk op sy 
hoede moet wees teen vreemde 
onheilsprofetc wat die blankes wil 

ondergrawe. 

DOELWIT 
Die nie·blanke het as doelwit in 

Suid-Afrika en Afrika om van die 
blanke ont lac te raak en sy eie heil 
uit te werk. 

Die Bantoe in Suid-Afrika sal 
noodwendig be:indruk word deur die 
. uk es wat die nie-blankes in ander 
dele van Afrika behaal. 

Suid-Afrika is nie bereid om ;y 
kleurbeleid te laat vaar en sodoende 
nasionale selfmoord tc pleeg nie. 
Die Afrikaner moet hom cerder 
geestelik . toerus en sy christelike 
lewensbeskouing daadwerklik uitdra 

ONLUSTE 

n Verdere mo ie ·' aangencem 
waann on-tel teni;; en verontrusting 
UJtge::preck word oor die onlangse 
onluste in die land wat klaarblyklik 
,·eroorsaak i deur intimida.ie en 
agitasie onder · n .ekerc d~el van 
d1e nie ·blanke::. 

Die A.S.B. bctuig >Y dank vir dte 
flinke optrede van die Regering en 
die Suid-Afrikaanse Polis1e En d1e 
daadwerklikc stappe wat gedoen is 
om verder groo tskaalse bloedvergie• 
ting te voorkom. 

A.S.B. G1aan 
Nuusbrief 
Versprei 

Besliste stappe sal vanjaar 
nog deur die A .S.B. gedoen 
word met die verspreiding 
van 'n nuusbrief in die bui
laud om .Vusas se ketterye 
te bestry . 

By die volgende vergade
?'ing van die H oofbestuur 
sal oorweging geskenk word 
aan die instelling van nog 
'n direkteurspos - genoem 
'n direkteur sander portefeul
je - wat verantwoordelik 
sal wees vir die opstel en 
finale vorm van die nuus
brief. 

Die onclerskeie direkteure 
e1~ takke sal aan hierdie per
soon bydraes kan stuur, en 
van hom sal verwag word 
om verantwoordelike skakel
persone in die bttiteland te 
verkry. 

W aardevolle hulp sal ook 
van die Suid-Afrikaanse In
Iigti11gsdiens verkry kan 
word. 

\' ertroue i• voort, UJtge,prcek dat 
die betrokke owerhede die nodige 
,·oor,o rgmaatreels sal tref om wet en 
orde te handhaaf in belang nn 
blank en nie·blank. 

(Vcrvolg op bl-. 3) 
TWEE PUKKE OP HOOFBESTUUR 
MNR. H. J. D. VAN DER \VALT, voorsitter van die 

Studenteraad van die P.U. vir C.H.O., is gekies tot nuwe 
president van die Afrikaanse Studentebond. 

Hy volg mnr. Johan traus , van 

Pretoria, op wat hom nie weer ver

kJe<baar gcstel het nic. 

Mnr. Van dcr Walt wa, verlede 

jaar o~.dcrprcsidrnt van die Bond en 

d1rekteur vir toere en behartiger van 

d1e republ1kemse volkstrewe van die 

A.S.B. op d1e Hoofbestuur. 

Mnr. Idyll van der Walt, onder
cekretaris van die Studenteraad, is 
gekies tot sekretaris van die 
A.S.B.-hoofbestuur. 

Mnr. Daan van der M erwe, voor· 
ma!ige direkteur vir rasse•aange· 

le£nthede, is gekies tot onderpresi· 

dent van die Bond . 

Die an der bestuurslede is: mnre. 

G. ]. de Beer (N.K.P.), P . J. 
Joubert (U.P.), P. H . Kapp (U.S .), 

D. Beu ter (N.K.P.) en P . Strydom 

(P .O .K.) . 

Stu.dente 

Tente 

. tn 

Jlur. Jleuuit va n der ll'a/1 afgeneem enhe/e minute nadat hy 
t•crliiL'o lo tut Jlll i<'<' preolll~ut vau die :1 .S.B. in Heidelberg. 

n Groot stu de ntedorp van tente 

word v ir die U niefees in Bloemfon

tein beplan. Pukke het nou kans om 

hul name in te !ewer en self in die 

dorp tuis te gaan gedurende die 

fees. REKORDAANTAL GRADE 
TOEGEKEN Die ko te daaraan verbonde is £6, 

reiskoste, beddens en matrasse inge• 

sl uit en Hes uitge luit. lndien die 

student verkies om sy eie beddegoed 

saam te neem, kos die toertjie hom 

net £4/1 6/-. 

Die jaarlikse gradeplegtigheid van die Potchefstmomse 
Universiteit het Saterdagoggend op die Olenpark plaasgevind. 

Kenmerkend Yan die plcgtigheid l 5; B.Ed. ll ; B.Comm . (Hons.) 2; 

was die groot aantal tweede grade M.A. 9; M .Sc. 13; M.Ed . 4 ; 

wat toegeken i>. M.Com m. 7 

Altesaam 324 grade i:: toegekcn, 
waaronder 13 doktor-.grade, en cen 
erc·doktor-graad aan d1e Mini:,tcr 
van Arbeid en Mynwcse, mnr. Jan 
de Klcrk. 

'n Groot aantal ga:.tc. agt burge
mee:.ter:. en andcr hoogwaard1gheids· 
beklecr.< wa- tecnwoordig by die 
plegt1ghcid. 

Mtni,ter De Klcrk, wat van 1923 
tot 1926 aan c.hc de tyd-.e Potchef
stroomse Universiteitskollege ge tu
deer het, het die graad LL.D. 
( Honori' Cau-.a) ontvang. 

Mnr. H arold Phillip Levius het 
die onder,keidmg behaal om die 
ccr,le persoon in Suid·Afrika te wees 

aan wie die doktorsgraad in Farmasie 

togeken is. 

Die ander grade wat toegeken is, 

is as volg: 

B.A. 101; B.Mus. 2; B.Sc. 56, 

B.Sc. (Farm.) 16; B.Comm. 39; B.A. 

(Hon .) -0; B.Mus. (Hons.) 1; 

I.L.B . I B.Sc. (Hons ) 10; Th .B 

GEKYS 
VERLIEF 
VERLOOF 

DAN MOET DA AR 'N FOTO EO
KANT U BED HANG 
.VATUURLTK DEUR 

- GENE EM 

Koop 1U LANGSPEELPLATE (12"), al is dit oor 'n tyd
J!L~rk van :2 jnar, en u r)JJl\·ang 1 plaat (12") GRATIS II 

KUNSVLYT 
ROTTA.l\IG, HAFFlA, PIOUTER, 
DLIEVERF, KWASTE, TEKENiBE
UOEFTES, YILT, ENS., ENS. 

.rilles uy die geselligste KUNSSENTRUM va11 Potchefstroom: 

FOTOKUNS 
Tomstraat 82-Telefoon 3185 



Bladsy twee 

MUSIEKKONSERV ATORIA SE 
OORSPRONG 

Die oorsprong van die Die beroemde Pary<e kon erva· 
woord ,konservatorium' is van tonum is in 1784 gestig. 
die Latynse werkwoord ,con~ Feitlik a! die konservatoria van 
servare", wat beteken om te die Europe c vasteland word vandag 
bewaar. Letterlik is 'n musiek~ deur die staat beheer. Met verloop 
konservatorium n inrigting van tyd het daar ook !:lifferensiasie 
vir die bewaring van musiek. plaasgevind ten op igte van die aard 

Die inisiatief vir die stigting van van die inrigting . lnrigtings wat 
die vroegste konservatoria het uitge· spe,ialiscer in die verskillende vcr· 
gaan van private persone. Reeds in takkings van musick is die resultaat 
die jaar 600 het pous Gregorius I hicrvan. Die wctenskaplike en este· 
'n spesia!e soort konservatorium ti£ ~e aspekte van musick word ook 
gestig. bestudecr en musiek word vry alge· 

EERSTE meen bestudeer as kultuurproduk van 
Die eerste konservatorium is m 

1537 in Naples gestig. Die andcr 
Italiaanse stede volg hierdie voor· 
beeld na en teen die einde van die 
agtiende eeu word daar ook oral 
in Europa konservatoria gestig. 

die me-s. 
In Suid·Afrika is daar tans drie 

konservatoria van mu iek, naamlik 
aan die universiteite Stellenbosch 
( 1905), Kaap tad ( 1909) en Pot· 
chefstroom ( 1950). 

OORSESE MUSIEKLEWE 
Mnr. A. W. Wegelin, tdosent aan die musiekdepartem.ent 

van die Potchefstroomse Universiteit, het verlede jaar 'n studie~ 

reis van ses maande deur Europa onderneem en gee hieronder 
sy indrukke van die oorsese musieklewe. 

Kunsmusiek speel tans is groot I hicrdic georgan ioeerde Jlla; amcns. 
rol in die Wes·Europese Jande en tlie Daar word haic gedoen om hul 
getalle konsertgangers het gcweld1g Die Jcug vorm die tecwig van 

toegeneem sedert die tweede wereld· 
oorlog. 

Soos die hele Europe c: lewens· 
bestaan georganiseerd i , is ook die 
musieklewe geheel en a) georgani· 
seerd. Konserto rgani asie ken die 
kuns om konserte aan te hied en 
konsertsale loop gereeld vol. Daar 
word nou geskakel met talle ander 
verenigings, en of die lede nou 
musiekbewus is of nie, word kon
serte gereeld en outomaties byge· 
sert is die bespreking." 

,0, dit is vir die serie E." 
,Maar ek wil weet wie gaan 

optree, watter musiek gespeel gaan 
word ... " 

,Nee, dit kan ek u werklik nie se 
nie, ons gaan maar net bespreek." 
woon. 

GESPREK 
Die volgende gesprek het ek 

gevoer terwyl ek tougestaan het vir 
plekbespreking. (Ek wou uitvind 
vir watter konsert die bespreking 
gedoen word.) 

,Vir watter konsert wil u plek 
bespreek?" 

, Meneer, dis vir 12 Desember." 
,Nee, ek bedoel vir watter kon-

talent tot die hoog te ontwikkeling 
te bring en gevolglik is daar 'n groot 
aantal puik simfonieo rkeste in die 
skole en universiteite. 

STRA WWE MEDEDINGING 

In Europe is die mededinging op 
musickgebied baie straf. In Londen , 
byvoorbceld, kan elke talent,·olle 
skolier 'n instrument gratis van die 
skool bekom. Maar van die dui· 
scn:lc uitstekende leerlinge kry Elegs 
enkeles 'n plek in die nasionale jeug· 
orkes. 

'n Baie belangrike rctle vir die 
musiekuntwikkeling in Europa, i die 
belang telling en hulp van die ower
hede. Baie geld word oral op musiek· 
inrigtings spandeer. In Stock hoi m 
kry die Koninklike opera 'n jaarlikse 
subsidie van £325,000 en die muni· 
sipaliteit skenk nog 'n ekstra £22,000. 
Subsidies word ook nog gegee aan 
Konservatoria, orkeste en ander 
musiekinrigtings. En dit alle· nogal 
in Swede, wat nie spesifiek a 
musiekaal beskou word nie en sleg 
met 'n inwonertal 2Yz maal ons eie 
blanke inwonertal van die unie. 

-A. W. WEGELIN. 

w. LINDEOUE 
'N SKOENSPESIALIS VAN 

FAAM! 

Kerkstraat 64 Telefoon 1280 

SPESIALE PRYSE VIR 
STUDENTE! 

DIE WAPAD 

OPTREDE 
GELOOF 

Graag wens ek v an hier
die geleentheid gebruik te 
maak om alle Pukke wat 
aan die A.S.B.-kongres, 
~kunsfees en -jakulteitskon
jel'ensies deelgeneem het, ge
luk te wens met !tulle op
trede, veral buite die be
trokke lokale. 

Die gees wat geopenbaar 
is, was van baie hoogstaan
de gehalte en veral by 'n 
byeenkoms soos die A.S.B.
kongres is dit 'n riem on
der die hart om so '1i mooi 
gees onder stude1zte te sien. 

amens ons gemeenskap 
'n woord van gelukwensing 
en dank. 

Ek wil ook die P.O.K.
studente baie hartlik be
dank vir hulle moot gees 
van samewerking met die 
P. U.-studente. Ek ts oor
tuig daarvan dat P.O.K. 
trots behoort te voel op 
hulle ve1-teenwoordigers o p 
die kongres, kunslees e1t 
I akul teits kon I er ensies. 

(w.g.) H . J. D. v. d. Walt 
(Voors. P.U.·S.R.) 

Eerste 
Beurswenner 

Vir die eer te keer 1n die 
ge · kiedeni het 'n tudent van die 
kun ervatorium Yan die Potchef· 
. truomse Univer. iteit 'n beurs vir 
vertlere studie our ee, van tlie U ni· 
ve rsiteit an Suid·Afrika, ve rower. 

Die beurswenner i• mnr. J. J. K. 
(Kubic) Kluppers wat van die begin 
van hierdie jaar aangestel i aan 
die do erentle per. oneel van die 
konservatorium. Hy het ,·erlede jaar 
die B.Mus.·graad met vier onder· 
ske idings Yerwerf a ook die Lisenoi· 
aateksamen (U.L.M.) in orrel met 
lo f geslaag . 

Mnr. Klopp' r:, Yertrek teen die 
middel van Au!!ustus aan.taande jaar 
na Wcs·Duit>land en .<a! daar sy 
praktiese studie in orrcl voortsit. 

Hy het sy praktiese . tudie tot du,• 
,·er van prof. M. C. Roode, hoof 
van die konservatorium, ont,·ang .:n 
studeer tan vir die honneursgraad 
in musick. 

RIP VANWYK 
Jamie Uy, :;e be. te en jungote rul · 

prent, Rip van Wyk, draai vanaf 
I 1- 16 April in die Potchef troomse 
inryteater. 

, Rip van Wyk i die be te Afri· 
kaanse rolprent wat tot dusver ver
skyn het, en stel in elke opsig 
tevrede ." (Die Transvaler.) 

Bekende Afrikaanse toneelspelers 
soos Gert van den Bergh, Willem 
Loots, Jamie Uys, Wyona Cheyney 
en Petro MacDonald !ewer prysens· 
waardige toneel pel. 

Emil Nofal verdien baie lof vir 
sy uitstekende regie , en Vernon 
Whitten se fotografie i voortreilik. 

KONGRESVERSLAE 
V erslae oor die kon~ 

gres van die A.S.B. in 
hierdie uitgawe is deur 

die hoofredakteur ge -
krywe. 

Woensdag, 13 April 1960 

KUNSPRESTASIES 
ONTWIKKELING TOT DIE STIGTING VAN 

UNIE IN 1960 
Kuns is beide nasionaal en internasionaal van geaardheid 

en omvang. lnteendeel met die letterkunde, ,spreek die kuns 
n internasionale taal van lyn , kleur en vormprinsiep." (Prof. 
F. E. J. Malherbe.) 

Die nasionale idioom vind cgter 
ook uiting in die internasionale taal 
van die kuns, en so ontwikkel 'n 
eie naoionale volkskun . Ook die 
Afrikaner het y eie volkskuns ont
wikkel en vandag prestecr Afrikaanse 
kunstenaars op nasionale en inter
na ionale gebied. 

Twee faktore moet in besonder in 
oenskou gcneem word by die studie 
van die ooroprong en ontwikkelings· 
gang van die Suid·Afrikaanse bee!· 
dende kunste: (i) Die Europe e 
kunstradLie waaruit on · voorouers 
stam, het geen deurslag gevind in 
die beeldende kun.te hier in Suid· 
Afrika nie-uitge onderd tlie argi• 
tektuur. ( ii) Die kunstradisie wat 
in Suiti·Afrika opgebou i~ . is nog 
bluedjonk en openbaar beide die 
:;terkte en wakheid van sy jeug. 

Die Afrikaner kun werke wat tot 
aan die einde van die negentiende 
eeu gelewer i , het weinig kuns· 
waarde, maar i uitsluitlik van his· 

TOTIUS SE WERK 
NOU VERSAMEL 

Die ver amelreeks '-·an beroemde 
Afrikaansc skrywer en digter 
so pas aangevul met · n spog ver· 
same lreek van die Afrikaanse kerk· 
man, volksman en digter, Totius. 

Sewe jaar na die dood van hierdie 
Suid·Afrikaanse digter, word 'n uit· 
muntende versamelin g, be taande uit 
agt luuk. e boekdcle van 500 bladsye 
elk, aangebied. 

AI T otius se digwerke is opge· 
ncem. Een boekdeel bevat sy grout · 
ste preke: en sy artikel oor binne· 
en buitcland e staatkunde, ver kyn 
uuk . Kosbare kultuurwerk oor die 
eerste Taalbeweging en die biblio· 
grafie our sy vader, S . J . du Toit, 
,·erskyn ook in hierdie pragreeks. 

Die Versamelwerke van Totius 
word uitgegee deur Dagbreek hoek· 
handel, posbu -l892, Johannesburg. 
Die plaaslike boekhandel, Pro Rege, 
.a! ook eersdaag. hierdie versamel
werke van Totius te koop hied. 

Musiekkroniek 
Ons land se musiektradisie spruit 

uit Nederlandse, Engelse, Skotse en 
Duitse volksmusiek asook die tradi

sionele musiek van die rasse wat hier 

inheems is. 

Die eerote orke,uitvoering i. in 

1811 in Suid·Afrika gelewer en die 

eer-te orrel in Suid·Afrika is in 17 3 7 

in tlie Grote Kerk in Kaapstad 

ingewy mq 'n soldaat as orrelis. 

In 1826 die eerste private 

mu iekskool in Kaapstad geopen en 

in 189-l is die eerste musiekeksamens 

aigenecm. In 1905 en 1909 i. daar 

konservatoria in Stellenbosch en 

Kaa pstad ge5tig. 

Ontwikkeling. wat n groot stoot 

aan Suid·Afrikaanse musiek gegee 

het, is die instelling van munisipale 

orke>te (Kaapstatl 1914, Durban 

1921 en Johanne~burg 19-l5) asook 

die opkoms van die radio. 

Die ccr>tc gcrcdde uitscntling; is 

in 192-l vanuit Kaapstad gctlucn en 

in 1937 is die Suid-,-\ frikaame Uit

saaikorporasie in lie )ewe geroep. 

\'anti.Ig necm die S.A.U.K. 'n 

leiJenJe ..1.1nJed in J,~ h~\ ordering 

van uid·Af nban e kunsmusiek. 

toriese en topugrafiesc belang, 
byvoorbeeld die werke van Baines en 
Bowler. 

GEISOLEERDE BEST AAN 

Die Afrikaners het 'n geisoleerde 
bestaan gevoer en die belangrike 
ontwikkclingsrigtings van die Euro· 
pese skilderkuns soos byvoorbeeld 
die l mpressionisme en Post·limpres· 
sio nisme, het ongemerk verby.;egaan. 

'n Politieke verwikkcling soos die 
Groot Trek (1836) het verderc kon· 
tak met die beskaafde wereld vcr· 
breek. Eers na die ontdekking van 
goud en diamante in die tagtiger jare, 
het Suid·Afrika uit sy middeleeuse 
slaap van die negentiende ecu ont· 
waak . 

I nternasionale belangste!Iing is nou 
aan die dag gelc, en die immigrasic· 
skemas en die oorloc van die eerstc 
kwart van die twintigste eeu, het 
herlewing van die Europese kultuur· 
tradisie in Suid·Afrika meegebring. 

ONS KUNS 

Ons eintlike Afrikaanse skilder· 
kuns dateer maar van die begin van 
hierdie eeu. Fotografie vervang nou 
topografiese skildering en die twintig
ste eeu word begin met realisme in 
'n vaderlandse gees. Soos aile ander 
nasionale kunste, het die Afrikaner 
d us begin met die patriotiese en 
vc rheerliking van die heroise. 

Drie Hollanders, Anton van 
Wouw, Frans Oerder en Pieter 
Wenning, en een Afrikaner, Hugo 
Naude, kan beskou word as die 

(Hierdie artikel is die eer
ste m 'n reeks oor Suid
Airikaanse kunsprestasies. 
Die artikels word ve1-al ge
skryf met die oog op die 
herdenking van die vyftig
jarige bestaan van die Unie 
van Suid-Afrika Kuns
red., E.R.) 

grondleggers van ons ku.ns. 
Anton van Wouw (1862-194i) 

was 'n H ollandse immigrant en hy 
kan on < r;root geskiedskrywcr 
genoem word, ,omdat hy die idealc, 
die geloof, die smartlike ontgogelin~ 
,·an ·n veclhewoe tydperk in on< 
volkswording beleef en verbeeld 
het ." (Prof. Dekker.) 

GRONDSLAG 
Fran& Order ( 1867- 1944) lc tlic 

gruntlslag vir 'n eg Suid·Afrikaanse 
land•kap.<kilderkuns. 

H u!!u Naude ( 1869-1941) en 
Pieter Wenning (1873- 1921) brin g 
tegnie<e vernuwing en 'n flou vonD 
van Europese Impressionisme kom 
nou aan die orde van die dag. ,Wen
nina breek heeltemmal weg van die 
oetsappige en sentimentele deurdat 

hy .y ondcrwerpe vind in die een· 
voudige en alledaagse.'' (Gregoire 
Boonzaaier.) 

Tot hierdie ge lag behoort ook, 
Erich Mayer, Caldecott, Gwelo 
Goodman, ita Spilhaus, Roworth 
en Pillington. Private persone soos 
D . C. Boom;aaier en Michaelis 
bevorder die Afrikaanse kuns ook 
baie. 

Vanaf die setigting van die Uni~ 

in 1910 en die Eerste Wereldoorlog, 
word 'n nuwe fase in die Suid·Afn· 
kaanse kun ingelui. Die kuns ver· 
loor nou sy >terk koloniale karaktcr 
van Ju::vcr en die nasionalc bewussyn 
wat ont::taan het, get> lie tipie• SuiJ 
Afrikaanse weer. 



Woensdag, 13 April 1960 

(Vervolg van bls . 1) 
AFKEURENSWAARDIG 

Die kongres bet hom ten sterkste 
u1tgespreek teen die onlangse sage· 
naamde boikot van Suid-Afrikaanse 
guedcrc wat deur die Arbeidersparty 
m Engeland van . tape! gestuur is en 
wat sedertdien in ander dele van die 
wcreld ook kop uitge:oteek bet. 

,.Hierdie optrede ontvang van 

die A.S.B. die m inagting en afkeer 
wat dit verdien. H ierdeur word 
nie aileen bewys hoe onkundig 

sekere dele van die buiteland ten 
opsig+..e van S.A. en ons toestande 
hier :S nie, maar ook in hoe ' n 
mate die mense se gesonde ver
stand en oordeelsvermoe reeds 
aangetas is deur hul sieklik senti
mentcle en subjektiewe wedywering 
om d~e guns van swart Afrika," lui 
· n verklaring. 

WITSBESLUIT 

Die hoofbestuur het met spyt 
kenni geneem van die besluit van 
die Studenteraad van Wits in opvol· 
ging van hul besluit van verlede 
jaar-om nie 'n A.S.B.·tak aan Wits 

Op die folo verskyn vier /ede vau 
dw P.U. -ajvaardigin~ op die 
. I.S.B.-I<ongres. Van li11hs JUI re!{s 
versi<yn Frans de Bruyn, Hoos d1t 
1'/ooy, Dries Yssel en Louz,, van 

Wyl1 (Ieier). 

toe te Jaat nie-om nou ook die 
Afrikaanse studente aan WJts die reg 
te ontse om A.S.B.·kongrrH:: en 
byeen kom te by te woon. 

Die A.S.B. beskou hierdie optrede 
niks anders a 'n verdere stap in die 
rigting van uiterste di kriminasie 
teen die Afrikaan e studente aan 
Wits nie en .e sy heelhartigc morele 
steun toe aan die Afrikaan e ~tuden te 

aan Wits in hul opdraende stryd om 
crkenning as bepaaldc groep te kry. 

Die A.S.B. beskou dit sy taak 
om volledige besonderhede in te 
wm oor die besluite van d :e 
studenteraad van Wits en dien
oorkomstig verdere optrede te 
oorweeg. 

BEURSFONDS 

Ceaffilieerde takke van die A.S.B. 

,a[ ver oek word om oor 'n tydperk 

van \·ier jaar elk £1 'iO by te dra tot 

·n beoogde bedrag van £5,000, uit 

die rente waarvan jaarliks "n beur · 

toegeken sal word aan 'n student vir 

\'erdere studie in enigc vak wat 

betrekking het op rasse·aangdeEnt· 

hede. 

SELFWERKSAAMHEID 

Aile takke van die A.S.B. i ver· 

oek om selfwerksaamheid sover as 

moontlik plaa lik deur tc voer. 

Die direkteur vir landsdien, ~a! 

die aan!(cleentheid verder ondersock 

en by die Yolgendc kongrcs Ycrslag 

Jocn. 

"n Mu:;ie is algcm.:cn aangcnccm 

dat selfwcrksaamheid dcur kongre • 

gangers in die tockoms bedicn Eal 

wLlrd ten opsigtc van ctcs, kamcrs, 

em., 1n soverre dit praktie;: uttvoer

baar is. 

DIE WAPAD Bladsy drie 

KANSELIER SKETS DIE TAAK VAN Vermoeiing van 
gees en vlees KONSERVATORIUM 

HIERDlE konservatorium moet die middelpunt van musiek 
en kultuur van 'n groat deel van die Afrikanervolk wees, 

het dr. F. J. du Toit, kanselier van die U niversiteit, by die 
hoeksteenlegging van die konservatorium vir musiek gese. 

Die kon crvatorium moet 'n lei· 
dende aa ndeel neem in d1e Uitbouing 
van Suid·Afrikaan. e musiek en die 
verbetenng , ·a n m u;iekstandaard in 

die algemecn. 
Vir die jeug van S.A. le ·n groat 

tockoms en taak 1n die kultuur· en 
rnusiekwereld voor. 

SKEPPENDE INSLAG 

volk ;;e 1nnerlike . trewe en ]ewe kan 
bes1ng in harmonieii en mdodiec wat 
na hoogte voer. 

MusiekoplcJding beoug o.wee duel· 
emdes. Die eerste i, om die student 
Ill taat tc stel om te doen en 
tw<edens ter w1lle van die genot van 
musiek. Balans tu,:,en d1e twee do~l· 
cinde> moet gewaarborg word . 

NASIONALE ORKES 
Die konservator ium moet hom ook 

tue.pit' op andcr imtrumcntak 

oplcJd111g a- orrel en klavier. 
Sodoende kan gepuog word um "n 

eic na.ionale orkes 1n d1e !ewe te 
ro . p e:1 15 on> nie afhanklik 
uor-e e kunstenaars nie. 

van 

n Fundamentele taak van d ie 
kon>ervatorium J• om musiekwaarde· 
nn g aan te mocd1g by per<one wat 

nie akademiesc mu-Ickoplciding bet 
nic. 

'n Crout leemte In on, mu:ciek· 

lcw·c I> d c afwe>ighlld van 'n blad 
van Etatu <. D1e bestaan van so '1. 

blaJ ,a! vee] hydra daartoe dat 
skrywcre ,·an lormaat gereelde 

bc;koumg- oor SUid·Afrikaanse 

mus1ck kan gee en ngtmg aandu1. 

Cir. eerste kwartaal van 'n semes

ter wat tegelyk moeiliker en aange· 
n amer as in die v zrlede was, is reeds 

verb y en Donderdag het honderde 

'en honderde Pukke weer l:egin om 
te doen wat huEe eintlik op die Puk 
kom doen het: k lasloo!_:> en studecr. 

Of daar vreeslik baie van stud1c 
in d1e eerste kwartaal tereggekom 

hct, 1s onseker. D1e cerste kwartaal 
Nas naamlik Jcgs 'n skamele vyf 
wekc van duur voor 'n vakansie van 

t\vec wcke aang breck het. En, uit· 
gerus en reg vir die boeke, staan 
die >tudente voor 'n vreemde ver· 
skyn~e l : oormati g ba ie vakansie in 

die tweede kwartaal. 

GEEN KLAS 

Dr. Du Toit het voorto \·erklaar 
dar hoewel Suid-Afrikaanse mus iek 
tot 'n groat mate nog die nasionalc 
musiekidioom mi:;, die volk 'n sterk 

skeppende in lag het wat wag op 
ui tbouing. S.A. KAN KRAGTE NIE MORS NIE Op Dinsdag 12 April het d1e 

ir.terfakultere Je ,ings plaa~gevind en 
soos alma] reeds weet, was daar geen 

kla.se nie. Eerskomendc Donderdag· 
middag sal daar reed< weer 'n groat 
u:ttog wees na kampe en uerhui;c 
om die Paasnawcek ::e gaan uitrus: 
asof alma] baic moeg is! 

Suid-Af rika wag nie noodwend1g 
op die koms van 'n Beethoven, Bach 
of Wagner nic, maar op komponi. te 
wat d1e groot>heid van die land , die 

Suid-Afrika kan die bekostig om studente aan sy universi
teite te he wat nie vorder met hul studies nie, het dr. P . W. 
Vorster, sekretaris van Landboutegniesz dienste, gese tydens 
Saterdag ~e gradeplegtigheid van die Po ~chefstroomse Univer~ 

siteit wat op die Olenpark plaasgevind bet. 

H y het Suid·Afnka e po i>Je, plek I 
en rocping, ges1en in hierdie krisis· 
tyd teen die breere agtergrond van 
A f nka, ge,ket>. 

.. On• volk vcrkei!r 1n grout gcvaar 
0111 deur die tydgee:' en wereld· 
mcning corweldig te word," het by 
gc>e en daarop p:ewy.; Jat die tradi· 
sionele Chnstelike lewcnswyse in die 

\Vester'e be;kawing aan die kwyn is. 

Dr. \'or,ter het voort> d1e belang· 
nke rol en plek van d1e univeroiteit 
in die ge kiedenis en in hierdje tyd 
beklcmtoon. H y bet spe iaal verwys 

Waak Teen Swart Platteland 
Suid~Afrika moet sy nasionale inkomste elke vyftien jaar 

verdubbel om tre<l te hou met die bevolkingsaanwas en ver~ 
hoogde lewensstandaard van die land, het dr. F. J. du Toit 
voor die Ekonomiese Vereniging gese. 

Die U me ,e bcvolbng ,a] aan die 

begm van die vo!gcnde ccu nge· 
veer 30 mdjoen wces en die voedsel· 
verbruik \'Iermaal <oveel a.; ;.an-. 

Binne d1e volgende twaalf Jaar sal 
Suid·Afrika reed~ die helfte meer 
,·oedsel as vandag moet lcwer. 

VOLLE VERTROUE 
Dr. Du Toit het verklaar dat hy 

\'Olle vertroue hct dat Suid·Afri 
kaan e bocre in die land se behoefte.; 
-a! kan voor ien. On• boerc is altyd 

bercid om nuwc grondbewanngs· 
bele idc en produk iemetode< toe te 
pa.;. 

'n Onru barende nr kynsel i
egte r die toenemende vermindering 
In die getal p!aa boere in S.A. In 
1957 wa- . leg, ongeveer 18 persent 
,-an die bevolking op plase teenoor 
34 per ent in 1936. 

On _ moet waak teen die probleem 
van 'n wart platteland en wit stede, 

het hy ge.c. 

DESKUNDIGES SE HULP 
IN S.A. NODIG 

Die tyd het aangebreek •dat hulp en advies van deskun
Jiges wat buite die partypolitiek staan in Suid~Afrika gebruik 
Eal word by die beplanning van die land se bevolkingsvraag~ 

duk, het prof. J. P. Bruwer, van Stellenbosch, in 'n toespraak 
voor die A.S.B.-kongres gese. 

Nugtere en objcktiewe be ·inning 

I> noodsaaklik om die land uit sy 
dilemma te hel1 . 

H y het gewaarsku teen n 

emosionele benadering van Suid
Afrika se probleme en aanslae 
deur politieke opportuniste. Suid
Afrika kan sy probleme nie oplo 
deur politielce beleide nie, maar 
deur onderlinge vertroue tussen 

mense e n rasgroepe. 

AKSIE NODIG 

Daadwerklike aksie bet in Suid· 
Afrika nood aaklik gcword en daar 
mag nic Ianger bly ,teck word in 
die brcc uitbouing Yan 'n beleid ni~. 

Die bclcid van afsonderlike ont· 
wikkeling vir die Bantoe i basics 
korrek, maar die va>stelling van 'n 
positicwe belcid ten opsigte van die 
pl.:k YJn dh~ Indici:r n di Kleui 

lmg 1> noodsaaklik. 

'n Beleid mag nic vasgel.: word 

bloat op grond van die venk1J in 

kleur tus en menoe nie-dicper dinge 
a die kleur van 'n vel bring volks· 
entiteit na vore, het by verklaar. 

NADEEL 

,Dit is cnersyds baic jammer dat 
S.A. hom by die Weste gcskaar het. 
Die We. tc verdra vee! meer van 

kleiner \'olke a ons van wie hy nie 
,eker is dat hulle hul doelbewus by 
die We>tc skaar nie," bet spr. vcr· 
YO]g. 

Suid-Afrika staan aileen in die 
were ld en bet geen bondgenoot wat 
die blanke, Westersc bcskawing bier 

wil bcskcrm nic. 

TWEE POLE 

In Suid-Afrika is daar volgens 
die wereldmening vandag twee 
pole: Ghana en Suid-Afrika. 
Ghana het die bdiggarning geword 

van Afrika se vryheidstrewe en 

S.A. van blanke oorheersing. 

na d1c untw1kkelmg van die P.U. 
v1r C.H.O. en >y h;~ndhawing VJ.n 
'n chn te.I kc karaktcr ge loof. 

T en >lotte het dr. Vor,tcr c ie 
"otchefstruom:.c U n1ver"i t. it all 

terkte tocgewen" waar die univen;i· 
teit die \I Itdaging van die ;.oekoms 
1anvaar. 

SENIOR LEKTOR 
Dr. R. \ '. Andrew ~> sedert dil 

begm Yan Apnl aangestel as se nior 
lektor 1n En g.!s aan die P.U. vir 
C .H .O . 

Die vakaturc 1n d1c departcment 
het ontstaan na d1e afsterwe va'1 
prof. R. E. Davie> aan die begm 
van die jaa r. Prof. Dav1es 1• upg~

vo'g deur pro!. Isak Foune. 
Dr. Andrew het in 193 'i die B.A.· 

graad a an die U niver:,ltE itskollege 
, ·a n die Vry taat behaal en bet 
<edertdien d1c grade B.Ed. en M.A. 
111 Potchefstroom verwerf. 

T yden• die gradeplegtighe1d Sater· 
dag is 'n doktorsgraad in Engels aan 
hom torgeken. 

Huismoeder 
Thaba j ah "e nuwe hui moeder, 

mev. E. Kamfier, hct aan die begin 
van die kwartaal dien aanvaar. 
.:=;...-:.~. .--....,p.~ 

Mev . Kamffer is oorspron klik van 
Sannie.> huf, maar 1:' v1r d1c af gel ope 

Jrie Jaar woonagtig 111 Potchefstroom. 
In 'n onderhoud het ·'Y vcrtel dnt 

'Y ba1c gret1g is om te begin wcrk, 
hocwel Jit die eerste keer ~al wces 

dat "Y as huhmoeder sal optrcc. 

Daarna is dit net weer 'n maa-d 

van tyfstaan en dan kry die Pukke 
' n spesiale vakansie, wd<:t die Unie· 
fcc~ bygewoon kan word. Hierd1e 
vakansie duur van 2 'i M ei tot 1 
Junie. 

Pa; 'n maand later, op 30 Jume, 
brcek die Jul ievakansie aan. 

Die vakansies is nou genoem en 
daarmee is die aangename dee! van 
die semester beskryf. Die ,moci· 
liker" aspek is dat die doserende 
personcel nie minder akademiese 
werk van die studente sal verwag a · 

gcvolg van die vakansies nie en 
daarom sal daar m "n korter akade· 
m1.~c periode harder gewerk moet 
word. 

8 Kan dit gcdoe n wurd? 

GROOT RUGBY 
SATERDAG 

'n Aactrckli!:e rugbyd1 word eero· 
ko men de Saterdagm iddag op Olen · 
park in die vooruitsig gestel wa nneer 
Puk te taan kom teen Wit . 

Hierd ie wedstryd dien dan ook a 
proefwcdstyrd vir die Noordelikc 
Universiteite· pan wat up 28 Mei op 
Potchefstroom teen die All Black. 

bot•. D1e pan word saamegestel uit 
spclc rs van Puk, Wit en Tukkies . 

• avy en die 0/19 A·span sal in 
die voorwedstryde optree t e. cn W1t;· 
' pannc , en Tukkics al teen Dorp 
kragte meet . 

• Kom Pukke! Laat ons Saterdag 
ons spclers daardie nodige aanmoe• 
Jiging gee en hul in die span inskree. 

A . fll 
u 1t.sa. 
As die DAMES so se 
moet jy weet die J onge
heer koop sy klere by: 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - Telefoon 

POTC H EFSTROOM 

MOENIE SOEI( NIE! 
'n Oud-P.U.-Kaner 

het dit REEDS gevind 

Aptekers J. P. van der Walt 
(EDMS.) BPK. 

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
Kerkstraat 118- POTCHEFSTROOM- Telefoon 929 



Bladsy vier 

Uit die mond van die-JI 
suigeling ! 

0ameth 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
~omstraat 86 Tel 3091 

MOENIE •.... 

MET 'N KOUE PAM~ 

POEN OM DIE BOS 
GELEI WORD NIE! 

CORNER 
FRUIT STORE 

,U KEN ONS!" 

DIENS! 
OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

SUID-APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 

Dames- en Herestudente! 

,P ARKSIG'' 
Eiendomsagentskap 

bn daarvoor sorg as Pa en M a 
m Potchefstroom wil kom wo<>n. 
Vir die Modemste Huise op 

Dffi BULT. 

(Eienaar : G . Schoonhoven) 

T el. 1486, na-ure 2057. 

DIE WAPAD 

WAARHEEN SarA.? 
Weens aardrykskundige en klimatologiese redes het 

blankes eers teen die einde van 'n agtiende eeu 'n behoorlike 
houvas op Afrika gekry. 

Eers in 1652 is 'n permanente blanke nedersetting a an die 
suidpunt v an die vasteland gevestig. Die betekenis van Suid
Afrika was egter slegs van strategiese belang tussen die Weste 
en die Ooste. 

In die eerste eeu van sy bestaan het hierdie nedersetting 
geen hoe bloei belewe nie. 

Die jaar 1960 het die posisie van die 5,000,000 blankes in 
Afrika tel kens in die kalklig gebring. Suid-Afrika staan in die 
brandpunt van wereldaandag. 

G ebeure in Afrika stel die blankes dringend voor die 
vraag o f daa r vir hulle nog veel Ianger 'n toekoms te midde 
van soveel miljoene nie-blankes is . 

V ier gebeurtenisse het die oe van die wereld binne die 
bes tek va n enkele weke intensief op Suid-Afrika saamgetrek. 
Ons vcrw ys na Cato Manor, die Clydesdalemynramp, Sharpe
ville c:1 die aanslag op die lewe van die Premier . 

KYK VERDER 
Mens moet verder kyk as nasionale grense. Die blanke 

kan hom vandag buite Europa vrywel nog net in die dele van 
die wereld handhaaf waar daar nie 'n gemengde gemeenskap 
bestaan nie, bv. Australie , Nieu-Seeland en dele v an Amerika. 

Die gebeure in S .A. is simptomaties van die tyd van die 
va~teland van Afrika en die wereld . 

Die blankes van d1e Unie het die afgelope maande her
haaldelik verneem van die ontwakende gevoel van nasionalisme 
wat elders in Afrika by die nie-blanke posgevat het. 

Noodwendig moes die nie-blanke van S.A. ook aangetas 
word deur die gees wat oral in Afrika vaardig geword het. 
In S.A. het agitators bowendien 'n skitterende teelaarde vir 
opruiing gevind van die duisende nie-blankes in ons stede. 

Die blankes van die Unie besef tans dat hulle woon in 'n 
vasteland wat die tuiste is van meer as 220,000,000 n ie-blankes . 
Wat hulle ervaar , is die regstreekse gevolge van wat blankes 
in Kenia , Njassaland , die Kameroen , die Kongo, ens. reeds 
ondervind het. 

Dis geed skande vir 'n volk om alleen te staan nie, mits 
dit waarvoor hy staan verantwoordbaar 1en reg is. 

Daarom i::; daar in hierdie tyd vir S.A. geen rede v ir 
paniekbevangenheid of pessimisme nie . 

SKEIDING NOODSAAKLIK 
Daar is vir S.A. geen keuse tussen 'n maklike en 'n moei

like weg nie. S.A. moet voortgaan op sy ingeslane weg en 
daadwerklik beweeg na die manier waarvolgens moeilikhede 
deur die beleid van die regering vermy kan word, nl. skeiding 
tussen rassegroepe. 

Dit het dringend noodsaaklik geword dat die skeiding 
waarna gestreef word , sneller toegepas word as wat dusver 
die geval was. 

Die blankes van die Unie moet bereid w ees om die 
opofferings te doen wat die v olbrengin\-1 van so 'n skeiding 
noodwendig sal meebring . Die geslaagdheid tot die stap v an 
a parte ontwikkeling sal daarvan afhang. 

Hoewel die jeug van 'n land dikwels van voortvarendheid 
en onewewigtige besinning beskuldig word , het die jongste 
kongres van die A.S.B. bewys dat dit die erns van die verant
woordelikheidsdraende jeug is om die blanke, Westerse 
beskawing te bestendig en uit te bou. 

Die fundamentele waarde van die afgelope bondskongres 
was dat dit die jeug opgeskerp en opnuut laat besin het oor die 
olek en betekenis van S .A. in Afrika en die wereld . 

Die tyd vir die twee groot rosse van die studentesame
stelling van ons land- die A.S.B. en NUSAS- om as Suid~ 

Afrikaners mekaar die hand te reik in belang van S.A. , word 
kort. 

STAAN SAAM 
Ten spyte van ernstige meningsverskil, glo ons dat daar 

genoeg trekke van gemeenskaplike belang is waarop hulle 
mekaar wel kan vind. 

Die tyd v ir haarklowery en dweepsieke kettery is verby. 
Die studente van ons land moet saamspan en meehelp om die 
land uit sy dilemma te haa l. Die A.S.B. wend reeds kragtige 
pogings in hierdie rigting aan. 

Die besluit om 'n nuusbrief in die buiteland te v ersprei 
wat 'n juiste voorstelling van S.A. sal bied , is 'n positiewe 
bewys hiervan en 'n stap wat slegs verwelkom kan word . 

Deur eenheid in denkrigting . optrede en idealisme, word 
die krag geput wat uit die eenheid straal en word oorwinning 
'n verwesenlikte ideaal. 

In die tyd waarin ons lewe, moet ons hou aan die woorde 
van wyle dr. D . F. Malan : .. Gio in jou God, glo in jou v olk, 
glo in jouself." 

Woensdag, 13 April 1960 

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

REDAKSIE EN ADMINISTRASIE : 

l !OOFRED.-\ h::TElJ 1{ ..... ..... . . .... .............. Dirk H erb:> I (X 041) 

,\SSlSTENT-JIOOF I~EDAKTECH ..... . Sclw/11 H oogeuboeze 111 (X042.' 

:-\Gl . ' HED.\.KTEUl< ... .. S toffel Cilliers (X042) 

!U!: I .\1\:TE l ' R T S ' E;-:U, ;--.: 1\'ERSITeRE 
E~ Bl ' ITEL\ NDSE :::,AKE ..... ... . ..... Dewald R uod e (1.566) 

Kl ' REDAKT1USE .... . Hnid Rautenbach (1::!85) 

'PO!URED.\ KTE R 

\'.\ H J AHEDAK~!E 

.\'L:l ' ' \'E H ' LAGGE\\'ERS · 

! sail L e sing (425) 

Piet B ingle en A nne marie Schutte 

r; ert . c //()ll z, Andre .-lrnold1 .:n Elsa P eiser 

SPOHT\ 'EH LA(;(;£\\'EH . : X ll· . ..; .,,art t n J! arielte v . d . Merwe 

FCJTOC ,J{;\ ,\ F ... .. .......... .................. .. Johan v an d er Merwe (19) 

S LH I\ L' L,\ 'JEBE ' TUU RDEI< ........ l!er111an Ou lhui::en (X041) 

PE.l':KI1\f;:\lEE T£1< ... 

.\D\ ' E lUE:\'::,lEBE TUURDER 

' POT PH.E. TTEKE.\'AAR 

TEGN IESE AD\'ISEL' R ..... .... . 

. .. . ..... Ernie van d er Merwe 

..... B en Bierman (118 ) 

....... Hen van der Wall 

..... ... .. Goul.•s Oberholzer 

Romeine 8 : 31-32: Wat sal ons dan van hierdie dinge 
se? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs 
Sy eie Seun me gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oor~ 
gegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadig
lik skenk nie? 

Om hoor so dikwels dat on 
gebcurc in ' n besondere lan d, ook 
ons eic land , in die lig van wereld· 
gebeure mo . t ien . H ierdie stell ing 
i!' tot op 'n . ekere h cogte korrek , 
en wei net in soverre a wat ons die 
wereldgcbeure ien in die Jig van 
die Skrif. D it is dan ee rs in die Jig 
van die H ei!t ge Skri f dat dit alles vi r 
ons bett ken is kry . 

Ons staar on altycl bl ind op die 
tycle!tkc en die tydelike be tekenis en 
tyclclike gevolge van alles. Die 
H cdige Skrif stel dit eg ter radikaal 
anders: 111 die Jig van die Ewige
alles moet dien, en sal dien, to t die 
cer va n Goc.l aileen. Daarom ver• 
gacler God vir H om 'n volk to t Sy 
cer. En hierdie volk vcrwag, en 
sug na. die vrymaking van die sla
werny van die ve rganklikheid. Ja, 
die volk sug in afwagting van die 
aannemtng tot kinde r. , die ve rlo sing 
van 0ns l1ggaam (Rom. 8 : 8-30). 

GELOWI~E OORWIN 
O m God en Christus ontwil word 

die gelowige dan vervolg en gedood, 
maar die gelowige bly oorwinnaar 
in God, deur Jesus Ch ristus, in die 
gemeenskap van die H eilige G ees 
lR om. 8 : 33- 39) . 

I n hierd1e .t ryd teen die werelcl 
magte, bondgenote van Satan, gee 
God , deur die woorde van die 
apo tel Paulu , in R om. 8 : 31-32 
om, die gelowiges, Sy kinders, dan 
' n heer!tke wete, 'n baie kosbare 
besimng tot ons eiendom: dit maak 
aile nik.. 

Goc.J v , rgaclcr Sy vulk, H y het 
hu llc verlos en ' 'erlos hulle nog 
>tccc.l<. On · kry die ; ekerheid van 
die ewige verlossing en oorwinning. 
H y is regverdig ja, H y i God, maar 
H y i ook Vader. 

MAGTE VAN SAT AN 
oo,; wat die wereld, die magte 

van Satan , gevoelens koester teen die 
gelowige, o laat hy ook sy gEvoelens 

in clade oorgaan. Maar d ie gelowige 
weet: as God vir om is, wie kan 
teen om wee. ? Sy gevoelens gaan 
ook oor in dade, en Sy dade beheers 
nie net die tyclelike nie, maa r die 
Ewige. 

H y gee in Christu. vir ons d ie 
ewige vr rlossing en oorwinning, ja 
aile wat ons nod1g het, selfs dit wat 
ons nog n ie be~ ef da t ons dit n oclig 
het nie. 

God ske nk cl it aan die gelowige 
om dat Ch :·:.:~1• dit verwerf het toe 
H y H om vir ons oorgegee h et. God 
het Sy seun nie teruggehou nie, maar 
oorgelcwer aan die magte van d ie 
he!, o m vir ons ve rsoenin g te doen 
vi r al ons 'oncles. Deur Sy Soendoocl 
verkry ons in on pe rsoonlike !ewe 
ook die sckcrh eid van die ewige ver
lossing en oorwin ning-nie net ver
los. ing van aa rd e ve rdrukking of 
benouclheid n1e, maar verlossing van , 
en oorwinning oor, die sonde, oor 
die vergan:::likheid . 

On > verkry in hierclie !ewe reeds 
die sekerhcid van die vryheid van 
c.l ie hce rl ikheid van die kinders van 
God. 

VERBY DIE AARDSE 
D ie verlossing wat Jesu Christu 

vir on bewerk en verwerf h et, gaan 
by die aa rd;;e ve rby, na die hemelse! 

Dit is immers die n oodsaaklik e 
gevolg van die feit dat Hy H om 
vir on oorgegee h et. 

D it sterk die gelowige in sy p er· 
soonlike ]ewe, oo k in die omstandig· 
hede van vanclag, tot troos, dit i 
sy tcrktc en bemoediging. W at Gal 
ons dan van hierdie din ge se A 
God vir ons is , wie kan teen on 
wees? H y wat elfs Sy eie Seun 
nie gespaar h et nie, maar H om vir 
ons alma! oorgegee het, hoe sal H y 
nie saam met H om ons ook alles 
genadiglik skenk nie? 

J.C.B. 
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VERANDERINGS AAN GRONDWET 
VAN DIE A.S.B. 

n Studente~organisasie aan 'n Universiteit waarvan die 
Studenteraad nie lid van die A .S.B. is nie, sal voortaan lild ·van 
die Bond kan wees. Hierdie verandering is tydens die jongste 
kongres aan die grondwet van die A .S.B. aangebring. 

Die betrokke veran dering lui: 
,Lidmaatskap staan oop aan aile 
blanke studenterade van hcer 
opvoedkundige inrigtings wat die 
konstitusic van die A .S.B . aanvaar 
en ook aan aile besture van blanke 
studente-organisasies aan inrigtings 
waar die studenteraad nie lid van 
die A.S.B. is nie en wat die konsti• 
tusie van die Bond onder kryf" . 

D it beteken dat 'n vereniging 
soos die A frikaanse Studentekring 
van Wits voortaan lid van die 
A.S.B. sal kan wees. 

PROPORSIONEEL 
'n Verdere verandering aan die 

grondwet kom daarop neer dat 
afsonderlike A.S.B.-takke afgevaar
digdes na 'n kongres sal kan stuur 
ooreenkomstig die studentetal wat 
lede van die A .S.B. aan die Universi
teit is. 

'n Tak sal naaml ik een lid vir 
elke 10-100 studente kan stuur, twee 
lede vir 101-250 studente, drie lede 
vir 2 51 -500 studente, vier lede vir 
501-1,000 studente, vyf lede vir 
1,001-1,500 studente, ses lede vir 
1,50 1-2,250 studente en sewe lede 
vir 2,251·3,000 studente. 

'n Tak met 3,001 en meer stu
dente sal ve rteenwoordig word deur 
'n verdere lid vir elke 1,000 studente 
of dee! daarvan. 

REDES 
Hierdie besluit is geneem aange

sien gevoel is dat grater sentra die
elfde lidmaatskapfooi per student as 

kleiner sentra moet betaal, maar 'n 
gelyke ge tal afgevaardigdes na die 
kongres stuur-·n oneweredige same
stelling. 

Proporsion.ele 
ging laat verder 

verteenwoordi
reg geskkied aan 

BELONING OP 
ARBEID 

n Aanbeveling is op die 
jongste A.S .B .~kongres aan~ 
vaar dat fakulteitskonferensies 
in d ie toekoms geskoei sal 
wees op d ie lees van 'n kon~ 
ferensie t ussen verskillende 
fak ulteite oor 'n bepaalde 
onderwerp. 

By die keuse van die onderwerp 
sal egter noue aansluiting gevind 
moet word by die doelstellin gs van 
die Bond en die kon grestema . 

A s gevolg van die swak bywoning 
van die huidige konferensies word 
"evoel dat die moeite en arbeid van 
;n referent nie beloon word as 'n 
voordrag aan 'n klein en beperkte 
groepie gelewer word ni e. 

Vee! meer belangstelling en gees· 
drif sal verkry word as ver killende 
faku lteite hul beskouing oor 'n 
bepaalde onderwerp vanui t hul eie 
gesigspunt benader, is verklaar. 

Elke referent sal dan voor 'n groot 
gehoor optree en beloon voel vir sy 

harde arbeid. 

DEELTYDS 
LEKTRISE 

Mej. M . Fourie, hoofdame van die 
Puk, is va naf 1 April aangestel as 
deeltydse lektrise in Li ggaamlike 
Opvoedin g aan die P.U. 

Mej. Fourie loop nog deeltyds 
U.O .D.-klasse en is van plan om 
vo lgen de jaar terug te kom om haar 
kursus te voltooi. Sy sa l waarskyn
lik dus ook nog volgende jaar as 
lektrise in Liggaamlike Opvoeding 
\'ir die eerste-, tweede· en derdejaars 
optree. 

die groter sentra waar d it ve:al 
die taak van die afgevaardigd Es 
is om lede aan elke nirigting v•r 
die A .S.B.-saak te aktiveer. 

GESKILLE 
'n Kommissie van ondersoek wat 

deur die beleidsraad van die A .S.B. 
aangewys is om ondersoek in te stel 
na voorsiening vir beslegting van 
geskille in die grondwet, het •ydc ns 
die kongres aanbevelings gedoen. 

Die eerste aan beveling lui dat die 
kon gres beslis oor geskille wat die 
beleids- en rigting ake van die A.S.B. 
raak . 

O or geskille in die formele inter
pretasie van die .tatute van die Bond 
beslis, tensy anders gereel, en by 
gebrek aan skikking tussen die 
partye in geskil, ' n paneel van 
arbiters. 

DRIE P ERSO NE 
Hierdie paneel van arbiters word 

saamgestel uit drie persone wat aka
demiese kwalifikasies besit om in die 
H oog1reregshof van Suid-Afrika te 
kan optree. Een arbiter word deur 
elke belanghebbende party aangEwy , 
en die derde deur die meerderheid 
van lede . 

D ie skriftelike uitspraak van die 
paneel van arbiters sal in aile gevalle 
fin aal wees. 

Uitstekende 
Prestasies 

D ie Potch efstroomse U niversi
tei t was vanjaar besonder goed ver
teenwoordig op d ie A .S.B. se kuns
fees te Heidelberg en het uitstekend 
presteer met agt eerste p lekke, twee 
tweede p lekke en ses derde plekke. 

Die kunsfee van 1960 
beso nder geslaagd. 
die finale keurin!! 
deurstaan, dat selfs 'n kcurin!! uit 
die wenners nood aak lik was. 

,. Die . tandaard in al die afde lin g. 
van die A.S.B. se kun fees was van 

G ert Snyman . 

so n aard en gehalte dat die ideaal 
wat sedert 1953 in die voo ruit ig 
ge~tel is, eindelik verwesenlik is," 
het mn r. G. ]. de Beer, direkteur 
van kulturele aangeleenthede, ver
klaar. 

In die fotografiese afdeling het die 
P.U. ongeewenaarde prestasie behaal 
met: 

Mnr. A. J . du P. Buy (twee 
eerste plekke), mnr. K . Kru ger 
(eer te plek), F. ] ooste (tweede 
plek) en B. van der W esthuizen 
( derd e plek-kleurskyfies). 

In die musiekafdeling was mede
dinging straf. Die Puk het hier 
vier eerste en twee derde plekke 
gebuit . 

D IE W APA D 

Prof . .11. C. Roode, hoof an die konservatorium, wat 'n reuse 
aandee/ gehad het in dze totstandltoming van die nuwe en mo

derne llonservatorium aan die P.U. 

BAANBREKERSWERK IN MUSIEK 
P rofessor M. C. R ooJe, stigter en hoof van die musi·ek~ 

konserva torium van d ie P otchefst roomse Universiteit, het 
haan brekerswerk gedoen in d ie vestiging van die musiektra~ 
disie v an P o tchefstroom. 

I n 1950 het Professo r Roode ook in musiek behaal kan word . 
bedank a musiekinspekteur van 
skole en die betrekking as hoof van 
die pa gestigte musiekkonse rvatorium 
aanvaar. 

Onder sy bekwame Ieiding het die 
konservatorium aansien lik uitgebrei 
en kan vandag, na sy ticnjarigc 
bestaan, 'n sierlike nuwe gebou van 
£80,000 betree. 

LUUKS 
Hi e rdie gebou is cen van die 

modernste en luukste 1reboue van 
ons land en maak voorsiening vir 
aile musiekgeriewe vir dosent en 
student. 

Die musiekdepartement van die 
P .U. het ook onder prof. Roode 
aansienlik uitgebre i. Onlangs het die 
Raad van die Universiteit aangeko n
dig dat die D.Mus.-graad voortaan 

J.V.-KONGRES 
'n Uniale kongres van die Bond 

van Jongeliedeverenigings op Gere
formeerde grond lag al tydens die 
Paasvakansic in Potchefstroom p laas
vind. 

Meer as 500 afgevaardigdes van 
oor die hele land sal die kongres 
bywoon. 

Die kongres va l .aam met d;e 
3 5 -jarige bestaan van die Bond en 
die se ntrale tema sal Die Calvini~
tie e jeug op mars in die eenwor
dende wereld wees. 

D r. Jan de Klerk, Minister van 
Arbeid en Mynwcse, sal die kongre 
op Saterdagaand toesp reek oor Die 
posis ie van Afrika in die eenwor
dende were ld . 

Ander prekers wat sal optree, is 
ds. ]. L. H elberg, die Bondsvoor
sitter, en dr. G. C. P. van der 
Vyver. 

Eerste plekke: Mnr. Gert Snyman 
(klaviersolo), mej. H . de Wet en 
mnr. W . ]. Pretorius (klavierduet) , 
rnej. H. M . Preto riu en J. G. 
Badenhorst (twee klaviere), en Japie 
Arangies met sy Boereorkes. 

Derde plekke: mnr. Nic Baden
hcrst (sangsolo) , mej. Marie Mein
tj ies ( klaviersolo). 

Mej. Kar ien Potgieter het met haar 
voordrag 'n derdeplek verower. 

Die Skaakspan het 'n tweede plek, 
en die Eenbedryf en Volkspele het 
derde plekke verower. 

Mej. Enid Rautenbach (olieverf
skilderkuns) het ook 'n derde plek 
verower. 

Onder dr. J. A. A. van der Walt 
docn die pas gestigte musiekinstituut 
van die musiekdepartement uitge
breide navor.ing oor Suid-Afrikaanse 
kunsmusiek. 

Meer Tyd Vir 
Voorbereiding 

J AARKONGRESSE van die A.S .B. 
sa l voortaan tydens die winter

vakansie gehou wo rd , is op die 
jongste kongres besluit. 

Hierdie besluit is geneem aange
<ien d ie vakan ietye van die meeste 
Universitcite en Kolleges nie saam
val nie en verteenwoo rdiging op die 
kunsfees en die fak ulteitskon ferensies 
sodoende in die wiele gery word. 

Die ve rskuiwing van die kongres 
na die wintervakansie sal die organi
sasie en voorbereidin g vir die kon
gres vergemaklik. D eelnemers aan 
die kunsfees sal verder Ian ger tyd 
he om hulle voor te berei. 

SEWE DAE 

Kongresse sal voo rtaan sewe dae 

duur, op 'n Maandag begin en duur 

tot die tweede Dinsdag daarna. 

Kcngresse sal so na as moontlik aan 

die begin van die vakansie gehou 

word. 

'n Besluit is verder geneem dat aile 

refe rate wat op 'n kongres gelewer 

word, 'n maand voor die kongres aan 

aile takke vir bestuderin g beskikbaar 

gestel sal wo rd. 

e Die volgende kongres sal in 

1961 in Bloemfontein gehou word. 

NOORDBRUG 
KONT ANTWINKEL 

(Eienaar: A. G. Botha) 

Vir 
LEKKERS, SIGARETTE 

en T O ILETW ARE 

KRUIDENIERSWARE, 

SKRYFBEHO E FTES. 

• 
Lan gs Noordbrug-Poskantoor 

Bladsy vyt 

Geskiedenis op 
Kongre~ 

Gemaak 
Vir die eerste keer zn die 

<;eskiedenis van die A.S.B. 
het 'n dame vanjaar 'n re
;eraat voor 'n kongres ge
lewer. 

Sy was mej. Amy van der 
11erw3, van die Heidelberg
·e Onderwyskoll~ge, wat 'n 
re feraat gelewer het oar 
)'uid-Afrika se taak ten op
sigte van die opvoedkund:'ge 
m onderwysontwikk~ ling in 
Afrika. 

Mej. Dawn Buckle, wat 
verlede jaar Wits se jool
koningin was en wat die 
fohannesburgse Ond' rwys
~ollege as waarnemer op die 
~ongres verteenwoordig het, 
is geskies tot nuwe direk
·rise vir huweliksaangeleer. t
'1-ede van die A .S .B, 

Mnr, Ben Pieters, die be
kende Stellenbosche per
soonlikheid, sal mej. Buckle 
bystaan tn die uitvo:ring 
van haar pligte . 

A.S.K. GESTIG 
'n Afrikaanse Studentekring is c p 

8 Maart aan die Universiteit van 
Pietermarit~burg gestig. Die ont• 
werp het van die Studenteraad se 
afdeling vir studie uitgegaan, en daar 
word gemeen dat die A.S.K. sal 
voo rsien aan 'n behoefte wat al 
Ian k bestaan. 

Lidmaatskap is oop vir elke in '"(e
skrewe student van die universiteit, 
sowel as die plaaslike Opleidings
kollege . Alle belangstellendes-nie 
noodsaaklik Afrikaanssprekendes nie 
-word verwelkom. 

Die studentekring sa l minstens ·~en
keer per maand byeenkom op 
dae wat ger·ccl sal word in oorleg met 
die ander bestaande verenigings aan 
die U niversiteit. 

BothnerS 
Vl'iendska plike Transaksies 

On~ s pesiali ~eer Ill : 

KLAVIERE-

STElNWAY 

FRITZ KUHLA 

KNIGHT 

OTTO BACH 

ens . 

PLATE 

MUSIEKINSTRUMENTE 

ALLE HUISHOUDELIKI 
BENODIGDHEDE 

Ons a.anvaar alle HERSTEL- en 
STEMWERK aan KLAVIERE 

Onder.steun Ons 

Adverteerders 



Bladsy ses 

PUKKE STIG NUWE 
A.B.K.K. BY 
KONGRES 

Die Pukke het op die afgelope A.S.B.~kongres Heidelberg 
en die Suikersbosrante behoorlik op horings geneem. Onder 
Ieiding van Jan Ras (mans) en Rina du Plessis (dames) is 'n 
A.B.K.K. (Afrikaanse Berg en Kloof Klub) gestig. Die meeste 
lede van !die Klub was deelnemers aan die kunsfees. 

Die Suikerbosrante en Heidelberg 
se Kloof het die lede van genoemde 
klub vo~tyds besig gehou. In hul 
vrye tyd het hulle egter 'n ,Peanut 
Gallery" in die kongres gevorm (met 
mej. Dawn Buckle van Wits a3 
Presidente) om hande te klap vir 
die Pukke wat ,shine" vang (b,·. 
R ennie en Slurpie). 

Na sononder wou niemand egter 
berg klim nie, omdat hulle bang 
was vir slange en goggas. Snags is 
dus maar geserenade en in die strate 
gewandel. Die Culemborg-kafee met 
sy ,.D ytse" musiek en mooi blerkas 
was die saamtrekpunt van die nagtc
like aksies. 

BERGE EN MOLSHOPE 

Die A .B.K.K. poog om nou berge 
in Wes-T ransvaal te kry om sy voort· 
bestaan op die Puk te regverdig. 
D ie samewerking van elke Puk word 
gevra om van elke mo!shoop 'n berg 
te maak. 

Die volgende A.B.K.K.-lede het 
die oog gevang op H eidelberg: 

N icoline Cramer het die aand met 
Thalia se opvoering (sy het die hocf
rol gespeel!) van die verhoog gevai. 
Sy is nie ernstig beseer nie, maar I y 
na die geval net aan verhoogvrees. 

Annette Ferreira en Piet Venter 
het resies gehardloop van die Kloof 

af dameskoshuis toe. Eerg,noemde 
het gewen en laasgenoemde het in 
Diingeshuis se sitkamer ,uitgepass", 
en was die res van die tyd 'n liggaam· 
like wrak. 

Luna V::\!1 dcr W alt was altyd los· 
voor in die berge. Sy is voorwaar 
die .Jit>tc" dame op die Puk! 

H ermien le Roux het so sleg 
gevocl omdat sy op stoele gaan sit 
wat be>taan nic, dat . y op eie houtjie 
vir die mans gaan granate ;;tee! het 
om haar prestige te herstel. 

Johan Koen wa die grapvertel ler. 
Hy kon egter sy cerste grap nie 
klaar kry nie en sal dit op die vol· 
gcnde kongres (hopelik) klaarmaak. 

Dat so mmige Pukke vir hul skaak
wedstryde verslaap het, is hceltemaJ 
vergeeflik, dog dat Casper Venter 
en Etti ene Stass~ n vir die eerste 
sess ie van die bergklim verslaap het, 
is erg kokkend gevind. 

\Vat verder gebeur het, was in 
Ca mera en die pers is nie toegelaat 
me. \'ermoedelik het daar N IX 
g<beur nie! 

• Die • krywer van bostaandc, 
Proffie van Vuuren, het sy cie kas• 
kenades wyslik verowyg. Onder 
andere is hy ex officio verkies tot 
voorsitter van die ,Peanut Gallery" . 
-Red. D.H. 

volryp 
goue 
tabak 

verreweg die beste koop teen 

1/9 vir twintig 

P32a 

DIE WAPAD 

Skamerige Kyste 
Na die sto rm aan kyse beleef die 

Puk nou die stilte na die ''torm. 
Slegs enkele kyste het ons hoof
kantoor bereik. Een is eintlik oak 
maar 'n ky was sy tweede dekade 
hervat. H artlik geluk aan Albert 
ViJjoen en Erina van der Walt . ..... . 

Ons gelukwense vcrgesel ook Pitt 
van H eyningen en Rina Schutte met 
h ul h uwelik. 

Oak aan ander oud-Pukke wat hul 
tot die staat van die h uwelik gcvocl 
het, gcluk-

Dirk Po. tma en Chri,tien Sander: 
Awie H elberg en mej. Bo>man. 
Kobu, Eloff, wie se ky met Elsa 

Slabbert in die vorige Wapad aange· 
kondig i:-, se Elsa wil weet van wan
neer a£ i hulle gekys. Die \Vapa :1 
voci darem oortuig dat Kobus nie 'n 
lasteraksie teen die rcdaksie sal instel 
nie. \Vic wee t, da lk is die kys nou 
aldaar. 

Cekys: Stoffel Cilliers en Petra 
van den Berg. (Vakansie-swot EC 
werk.) 

Lanka! vcrloof: Gustaaf du T oit 
en Mar ian Breedt. 

Kys: G errit Broos en Anita Kleyn· 
hans . 

Kongreswyshede 
,Mej, Dawn Buckle is nie eintlik 

hicr as waarnemer nie, maar um 
waargenteJn te word.,, 

• • • 
n preker: .,Mencer die president, 

dames en here, Langenhovcn het my 
vandag in die biblioteck geleer ... " 

* * * 
Mej. A. van der Merwc, wat n 

refcraat gelewcr het, i;; a, ngc prcck 
as ·n .. referentina". 

• • • 
\'raag: ,Wat het Jan van Riebceck 

gedoen toe hy voet aan waJ in die 
Kaap gesit het'" 

Antwoord: ,Hy het . y ander voet 
ook neergesit!'' 

• • • 
Wannccr geld by iemand gevra 

word, i' dit dieselfde as wanneer die 
jawuord gevra word; jy wect wat 
om te >e maar jy weet nie hoe nie. 

:;: 

, Ek voel soos die seun wat voor 
die regter \'erskyn het nadat hy sy 
ouers doodgeskiet het en toe om 
versagting gepleit het omdat hy 'n 
wee.kind is." 

Volgcn. mnr. Daan van der 
Merwc, nuwe onderpre;.ident van die 
1\.S.B., gebeur daar na ;;ekere ure 
in die nag gcen opspraakwekkende 
dingc mcer op Uni,•c r;;iteit>gronde 
me. 

OUDSTE S.A. 
KUNSMUSIEK 
In die Suid-Afrikaanse kunsmusiek 

was die kunslied een van die eerste 
vorms en is waar;;kynlik gelnspireer 
deur die taalstryd . Die cer te lieder 
kom ponis van betekenis, Bosman di 
Ravelli het byvoorbeeld van die 
beste Afrikaanse gedigte van die 
Tweede Taalstryd getoonset. 

'n Komponis soos Arnold van 
Wyk het die Suid-Afrikaanse kuns· 
lied tan tot groat hoogtes gevoer. 

Een van die oudste vorme van 
Afrikaanse kun"musiek is die psalm
mw:iek wat afkomstig is van Neder· 
Jandse kultuuq::oedere. D ie Suid· 
Af rikaamc kerk musiek bereik eers 
sy bloci na die \ 'e rtaling van die 
Bybel en die psalm . 

Die pragtigc nuwc bcryming$ van 
Totiu; en fragmcntc uit die Bybel 
is getoon;et deur Rosa epgen, 
prof. Gerrit Bon en Stephen Eyssen. 
Oak die relig ieuse verse van die 
.. Digtcr:< van Dert ig" i> geto n;et en 
d1~ bt:ruclllde SuiJ Afrikaanse kom• 
ponis, John Joubert, komponeer 'n 
magtige ,Te Deum". 

Woensdag, 13 April 1960 

INTERF AKULTERE 
LESINGS 

Vier lesings is gister tY'dens die interfakultere lesings 
gelewer. Die tema van die lesings was die mens se persoon
likheid en as sprekers het opgetree prof£. D. W. Kriiger, G. 
Dekker, en drs. D. J. W . Striimpfer en F . J. du Plessis. 

PROF. KROGER 

Elke volk het · n roe ping reenoor 
homself, maar nie ten opsigte van 
'n ander volk nie, het prof. D. W . 
Kruger in sy lesing verklaar. 

Teenoor die nie-blankes het die 
Kerk 'n roeping om die Evangelic 
te verkondig en te versprei. Die 
Afrikaanse volk het egtcr 'n roeping 
teenoor homself, en sy Ieier 1~-:t 

tecnoor sy volk. 
So het die Afrikaanse volk oak 

gcen roeping tecnoor die nie-blanke· 
en teenoor die res van Afrika ni~. 

lndien dit wei so sou wees, sou dit 
die basis vorm van ·n imperialisti.:sc 
strewe. 

LEIER EN YOLK 

Die Jeier,kap in 'n heterogen< 
gemeenskap seas in Suid-Afrika, ir 
van 'n uiters moeilike aard. H ier i> 
'n ~rocp men,e met verskillende tale 
en kulture wat saam die gemeen .. kai' 
van 'n volk vorm. 

So i dit uiters moedik om ·n 
.,a,ionalc Ieier te wees, want hy sal 
of deur die ecn of die andcr volk 
verwerp word. 

'n Voik i 'n groep mense Jllet 
ecnvormige taal en kultuur. n 
Party is 'n organisa. ic wat vir 
bepaalde politieke doeleindc in Jie 
lewe geroep is. 

J\i sou die volk en party se !erie• 
tal dic>clfde wces, is hulle egter nog 
nie identies nic. Geen politiekc 
party mag aan::praak maak om monJ
stuk of verteenwoordiger van die 
volk te wees nie . Die partyleicr ma;( 
nie die ,tatus van voJksleier opei-
111C. 

Geen politieke party in Suid· 
Afrika mag die alleenaanspraak maak 
op die Afrikanerskap van die Suid· 
Afrikaanse volk nie. D us, die poli
tiekc party bepaal nie die Afrikaner
skap van die Afrikaner nie . 

* • "' 
PROF. DEKKER 

,Die verandering wat daar in die 
poesie nn die Afrikaanse taal gekom 
het, was mcer as net · n ahentver· 
legging. Dit was nie net blote uit· 
staande persoonlikhede aileen wac tot 
die verandering byged ra het nie," 
het prof. Gerrit Dekker, hoogleraar 
in A frikaan,, N cdcrlands, gisteraand 
in >Y interfakultere lesing oor die 
digtcr<persconlikheid in die jongere 
en jong>re digkuns gese. 

Prof. Dekker het hom in die 
besonder toegespits op die digters 

. P. van Wyk Louw en D. J. 
Opperman en gctoon hoe daar 'n 
groei, 'n definitiewe ontwikkeling in 
die Af nkaanse poesie was. Die ont· 
wikkeling het plaasgevind van n 
hoofsaakhk liric. e kuns tot 'n poesie 
wat uitstyg tot die bo-per oonlike, 
tot iets meer universeel. 

METAFISIES 
Die denke in die Afrikaanse poesie 

het meer kon,-truktief en metafisies 
geword en di juis hierdie denke 
wat 'n belangrike rol in die poesie 
,peel. 

Die groei wat plaa gevind het, is 
ook 'n openbaring van die groei van 
die volk, het prof. Dekker gese. Da:tr 
word nou gesoek na wyer aansluiting 
met dinge buite die gcwone. 

Prof. Dekker hct ook ge e dat die 
digterspcrsoonhkhede van vandag 
nic aileen in tcenstclling met die 
digters van die vcrlcdc onder groter 
in vloed van die volk, lewe staan nie, 
maar dat die buiteland sy invloed 
oak deeglik laat geld op die moderne 
dig;t~r. 

* * • 
DR. STROMPFER 

In die oombiik van bcvrugting 

word die biologiese geaardheid van 
die toekomstige perwon bepaal. Ook 
verstandelikc moontlikhcde en ~:em 

perament word dan bcpaal, het dr. 
D . ]. W. Strlimpfer, senior lektor 
in Sielkunde,' verklaar toe hy met 
die interfakultere Jesings besin het 
oar die ontwikkeling van die mens· 
like persoonlikheid. 

Dr. Strlimpfer het hom in sy 
beskouing oor persoonlikheid aange· 
sluit by onder mecr Kuypers en 
Waterink, wat die menslike persoon· 
Jikheid as ' n georganiseerde gehecl 
sicn. Bepaalde elemente van die 
persoonlikheid is reeds aan~ig met 
geboorte, m.a .w. dit i~ oorgeerf. 
Ander elemente kom deur interper· 
soonlikc invloede by ontwikkeling, 
naamlik deur invloede van die 
omgewing . 

DRIE MOONTLIKHEDE 

Daar is drie moontlikhede van 
ontwikkeling by die men like per· 
soonlikheid: gedeeltelike ontwikkc
ling, wanneer kindcrlik·infanticlc 
kenmerke by die volwassene aanue
tref word, aftakeling na die o~t
wikkelingsproses afgeloop het, d .i. 
wanneer sieLiektc voorkom en der· 
dens kan die ontwikkelingsprose, 
nooit begin nie of baie vroeg dood
loop, soos by die swaksinnige of by 
kindersielsiektetoestande. 

Dr. Strlimpfer het vervolgen; 
besondere aandag gcgee aan verti· 
kale en horisontale invlocde op die 
mens: horisontaal wanneer dit slcgs 
interpersoonlike invloede is wat in 
werking i- en vertikaal wanneer meer 
as die menslike 'n invloed uitoefen, 
d .i. wanneer Cod self in die ant· 
wikkelin~ van die menslike per oon
likheid ingryp. 

• • • 
DR. DU PLESSIS 

,Gcen ekonoom kan werk lewer 
wat nie deur r;y persoonlikhcid 
bei'nvloed word nie,'' is die gevolg· 
trekking waartoc dr. F. ]. du Plessi· , 
senior lektor in Ekonomie aan die 
P.U., gekom het in sy lesing. 

In y betoog het dr. Du Pie SI' 

die verband aangetoon tu sen agtcr· 
grand, persoonlikheid en (ekono· 
mier;e) denke . 

Die agtergrond, persoon lik en 
kultuurhistorie5, hct hy gese, is 
medebepalend vir die persoonlikheid. 
Aldus het die agte rgrond via die 
persoon1ikhcid 'n belangrike invloed 
op die ekoromiese lewe. 

H icrdie gedagte is gelllustreer aan 
die hand van d rie ekonome: Karl 
Marx, David R icardo en T ho rstein 
Veblen. H y het aangetoon hoe hier• 
die ekonome se persoonlikhei d weer· 
spieel is in hulle denke. 

VER3KIL RADIKAAL 

Teenoor Ricardo en Veblen het 
hy gestel Malthus en Clark om aan 
te dui dat die verskillende persoon
likhede, ondanks dieselfde agte rgrond 
en teenoor die-elfde Eituasie, radi· 
kaal verskillend opgetree het. 

Dr. Du Plessis het sy betoog afge· 
sJuit deur te verwys na prof. Van 
der Kooij van Jie Vrije Universiteit 
te l \ m,terdam, wat dit sy lewenstaak 

gemaak hct om 'n Christelike norma· 

tiewe ekonomie uit te bou. 

\\ 'hat j,; hon.!ymoon dJlf.' 
-Just lettuce alone. 

- H ans van Zyl. 
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HOER ONDERWYS VIR DIE 
BANTOE 

deur EDDIE DE JAGER 
Dit is met genoee dat ek voldoen aan die versoek van die 

redakteur van Die W apad om in 'n paar artikels die hoer 
onderwys van die Bantoe in Suid~Afrika toe te lig. Ek wil 
egter dadelik voorop stel dat die geda,gtes wat ek uitspreek 
my eie menings is en nie verteenwoordigend is van die Uni~ 

versite.itskollege van Zoeloeland nie. 

Inleidend wil ek Die Wapad 
gelukwens met die voorbeeld wat hy 
aan an;le r studenteblaaie ~tel met 
hie rdie soo rt artikels. D ie tyd het 
sekerl ik aangebreek dat ons studente· 
blaaie ook plek afstaan aan meer 
ernstigc sake buite die eie unive rsi· 
teit en nouere universiteitsverband. 

H ie rdie eerste artikel sal bestaan 
uit inleidende opmerkings . 

I. Die drie Uni\·ersiteitskolleges 
vir Bantoe H oer O nderwys, naamlik 
die Universiteirskol lege van die 
Noorde (Sotho ) , die Universiteits• 
kollege van Z oeloeland ( Nguni) en 
Fort H are (Xosa), is nie primer 
maaksels van die Regering nie, maar 
in wese is hulle gebore uit 'n d iep 
bchoefte by die Bantoe, wat nie 
noodwendig aan 'n politieke party 
verbonde is nie. 

DIEP BEHOEFTE 

gedoen om verder ondersoek in te 
stel as wat hul neuse lank is nie. 

ST ANDAARD NIE LAER 

Die !eerplanne wat gcvolg word. 
is die van die U ni\·ersiteit van Suid
A frika, wat ook as eksaminerende 
liggaam optree. Iernand wat dus die 
standaard van die kolleges aanval, 
val noodwendig ook die Etandaard 
van die Universiteit van Suid-Afrika 
aan. 

Uit wat o pa gese is, blyk dus 

dat die standaard van hoer onder· 

wy wat aan die kolleges aangebied 

word, dieselfde is a wat 'n Bantoe 

op 'n b'anke univeroiteit sou geniet 

het. 

Daar is geensin sprakc dat daar 

vir die Bantoe 'n laer standaard van 

onderwys aangebied word nie . 

DIE WAPAD 

KRY PEN ·EN INK 
BYDERHAND 

Opskud, Besembos-skry-
wers ! Die tyd raak min om 
artikels van 1960 se Besem
bos te lewer. Die Besembos 
verskyn vanjaar vroeer as 
in die verlede en daarom 
moet alle artikels reeds op 
22 April, dus oar 'n raps 
meer as 'n week, by die on
derskeie redakteurs ingele
wer wees. 

Daar is 'n afdeling oar 
~aas elke studierigting op 
die Puk waaroor artikels 
kan verskyn. Elke student 
kan dus vir die Besembos 
skryf. 

Oral op die terrein, o.a. 
op die kemtisgewingbord, 
verskyn die name van die 
redakteurs by wie die arti
kels ingelewer moet word . 

En die Bese·mbos-trofee 
moet weer gewen word van
jaar. 

A lle hydraes is welkom en 
sal goeie oorweging geniet. 

• 
Die dryfveer agter die imtelling 

van hierd ie ko lleges was aileen uit 
die behoefte van en tot be wi l van 
die Bantoe van hierd ie land. 

2. Ek voorsien dat hierdie kolleges 
die grondslag en voedingsaar van 

Die eerste in 'n reeks 

KANS VIR REDENAARS 
OM TALENT TE 

TOON 
... van vyf artikels oor hoer 
onderwys vir die Bantoe 
in Suid~Afrika v erskyn 
in hierdie uitgawe. 

Die skrywer het ver~ 
lede jaar sy studie in 
Volkekunde aan die P.U. 
vir C.H.O. voltooi en is 
tans lektor in Volke~ 
kunde aan die Bantoe~ 
kollege v an Zoeloeland. 

die toekomstige ontwikkeling van 
die Bantoegebiede gaan word. H ier 
moet immers d ie leiers gekweek word 
wat verantwoordelik gaan wee vir 
die ondernemingsgees in en om hul 
tui Iande in die toekom . 

Soos 'n universiteit in enige same· 
!ewing 'n rol speel en invloed uit· 
oefen, gaan ook hierdie kollegcs 'n 
rol van f undamentele belang peel 
by die ontwikkeling van die Bantoe 
in en om sy tuislande. 

Eers wanneer die universiteit 
daardie funksie dien, is hy in die 
ware sin van die woord ' n u niversi· 
tcit, omdat hy dan nie ail een ,staan" 
in d ie gemeenskap nie, maar die 
gemecnskap ,dien". 

Met betrekk ing tot bostaande haal 
ck d ie woorde van Nkrumah aan by 
die openin g van die Uni\·ersiteito· 
kollege van Ghana: , T his college 
must be rooted m the wil of 

Ghana" . 

IN S.A. VERANKERD 

Ook die U niversiteitskollegcs van 
die Bantoe moet i n d ie bodem van 
Suid·A frika ve ran kerd wee<. Dit 
verbaas 'n mens immers dat daar nog 
instansies soo USA S is wat dit 
nie wil of kan insien nie. 

Vyf~en-twintig pond kontant en 'n miniatuurbekertjie. 
Wie stel belang om dit te wen? Al wat mens hoe£ te doen, 
is om net te praat. 

D ie jaarlibe Wolnit-rcdenaar'· 
kompetisie vind binnekort-op 22 
A pril- in die Totiusgedenksaal pla:.ts, 
en aile geregistreerde P.U.-studente 
mag vir hierdie redenaar.korn petisie 
inskryf. Behalwe bogenoemde aan
treklike pryse, word die naam van 
die wenner ook aangebring op die 
Wolnit·wi elbeker wat ge;kenk 
deur die Wolnit Korporasie Bpk. 

TWEE DELE 
Dte wedstryd bestaan utt ~wee 

dele. In die eerste dee! word van 
deelncrner verwag om sewe minute 
lank aan die praat te bly oor enige 
een van drie voorgeskrewe onder· 
werpe en die deelnerner rnoet duidc· 
lik laat blyk of hy ten gunste of 
teen die genoemde stellinge is. 

Die onderwerpe i : 
e Die ekonomiese ontwikkeling 

van die Bantoestan i (is nie) 'n 
gevaar vir die blanke ekonornie van 
die Unie (nie). 

e Die bestaan van soortgelyke 
A f rikaanse en Engel e urganisasie· 
up dieselfde tcrrein is (i> nie) 'n 
nruikelblok op dte pad van 'n ver· 
enigdc blanke Suid·Afnka ( nie). 

e Die kernkragontwikkeling strek 
tot hcil (nadeel) van die vredelie• 
wende voortbestaan van cite We~te r c 
beskawing. 

MOEILIKE PERSOON 
Dee! twee van die redenaar.;wed

stryd wil eintlik kyk met hoeveel takt 
die redenaar kan optree wanneer hy 
individueel teenoor 'n ,moeilike" 
persoon ge,tel word. 

Deelnemers het hier vrye keuse 
ocr die onderwerp waaroor hulle wil 
praat of demon treer en die demon· 
strasie moEt vyf minute duur. 

Onthou sal word dat daar verlede 

Studente . 
1n 

Stadsraad? 
Die eerste massavergadering van 

die jaar hct groot belangstel!ing uit· 
gelok. 

Die pennt ngmeestcr van dte tu· 
denteraad, mnr. Han. \ 'an Zyl , het 
die bcgrottng vir 1959·1960 aan die 
massa voorgele wat ' n rede likc 
brlang>tellende bespreking uitgelok 
het. 

Die voorsitter van die Studente· 
raad, mnr. H . ]. D. van der Walt, 
het die jaarprogram van die S.R. 
voorgedra waaruit duidelik geblyk 
het die ywer waarmce die onderlig• 
game van die S.R. hulle taak aanpak. 

GRATIS PUBLIKASIES 

Die Studenteraad sal in die vol· 
gende termynjaar £1 van elkc stu· 
dent invorder wat aangewend ;a[ 
word vir Hudentebelange, hoofsaak· 
!tk ter dekking van pub!tkasies-dit 
beteken dat studenteblaaie grati aan 
~ tudente aangebied sal word. 

'n M osie is aanvaar dat gepoog a! 
word om stemreg te verkry vir stu· 
dente in die stad raadverkiesings. 
Dit bring mee dat dte studente hul 
eie verteenwoordiger in die stad raad 
sal he-iet wat geen belasting ver· 
pligtinge van die kant van studente 
meebring nie. 

BESOEK 

Bladsy sewe 

REGVERDIGHEID MOET SEEVIER 
, Die nag wat vir die blanke in Suid~Afrika voor die deur 

staan, is die gevaarlikste in die geskiedenis. Ons staan voor 
swart, grommende, dreigende Afrika mi!ar nogtans staan ons 
nie w :::rklik allezn nie. Ons geloof is in ons Skepper," het mnr. 
Pieter de Bruyn, 'n oud~Puk en tans van !die S.A.U.K., op die 
ezrste programvergadering van die A.S.B. verklaar. 

In 'n toespraak oor die posisir 
van Sutd-Afrika in Afrika, hEt hy 
gcwy:o op cite fctt dat die vier miljoen 
blankes in Afrika teenoor 200 mil· 
joen nic-blanke te staan gekom het 

.,Ot» a volk is klein, onbelangrik, 
gchaat en vir om vriende 'n ,embar• 

U.V. vir C.H.O.? 
Die volgcnde beng is unveranJenl 

uit m.A W A, studenteblad van die 
li.O.V .. , geneem: 

'n Beskrywingspunt waarin gevra 
word dat die Universiteit van die 
Oranje-Vrystaat d ie woorde ,vir 
Christelike H oer Onderwys" in fY 
private v:etgewing na die naam van 
die inrigt;ng moet invoeg, is deur 
die Ring van Winburg ingestuur met 
die oog op dte .< itting van die S.inode 
van die Vry!-taat<e N.G. Kerk in 
Ap ril vanJaar. D ie Stnode vergader 
in Bloemfontein. 

In dte beskrywing,punt word •Jok 
gcvra dat die Sinode die Universi· 
t< it moet verwek om die gewetens· 
klousule in sy private wetgewing te 
vcrvang met 'n positiewe formule
ring waarin die Christelike doelste l· 
ling en karaktcr van die Universiteit 
•al uitkom. 

Die verwydcring van dte g(wetens
k'ousu le word oak deur die Kerk
raad van Excelsior en die R ing van 
Smithfield gevra, terwyl die Ring 
van Kroonstad vra dat die geweten • 
klouwle uit die land wet verwyder 
moet word. 

Die Kerkraad van Excelsior ver
sock ook dat die Sioode die inrig
ttng vir hoer onderwys moet vra om 
crns te maak met die gees en strek
king van die verskiller:de vakweten· 
skappe sodat dit po. itief Christelik 
wetenskaplik sal wees. 

(EDMS.) BPK. 

T omstraat 92. 

POTCHEFSTROOM. 

T elefoon 1389. 

~ 

ra.:.::ment'. Daar is helaa oor hie:·die 
saak, waaroo r mens min maar suiwer 
woorde moet he, gar.s te vecl g se :· n 
ons eie land en vera! in die buite· 
land." 

Dit is die taak van studente, het 
mnr. D e Bruyn gese, om to t ' n ve r
standhouding te kom met die Ban· 
toe deur h om te ken. , H et ons al 
die moeite gedoen om A frika te 
vors en te deurvo rs of kyk ons nog 
skeel teen die L im popo?" 

PERSOONLIKE HOUDING 

Bantoe·nasionalisme op sigself is 
geen gevaar nie en dit h et ons 
gemeen met die Bantoe dat hy n et 
w verknog aan hierdie bodem is as 
ons. Nou mo t ons dit vir onsself 
uitmaak of ons persoonlike houding 
tcenoor die Bantoe reg is; laat ons 
hom nie maar oor aan die aasvoels 
wat op sy verwardheid teer nie? D ie 
ekonomiese opheffing van d ie Ban
toe is belangrik as ons hom uit die 
kloue van die Kommunisme wil hou. 

Mnr. D e Bruyn het gese dat die 
Bantoe nie gcskei kan word van 
sy nasionalismc nie. D ie mil i tant.~ 

swart nasionali~:~ wil nie stemreg of 
gclyk telling he nie, maar A frika. 
H ul strydkreet he t geword , Africa 
for ~he A fricans". 

SAAMSTAAN 

In die lig hie rvan mag ons a' 
blankes mekaar nie afstoot nie, afge• 
~ien van watter taalgroep ons ook is. 
Die Bantoe het 'n groot vertrouP 
in die regverdigheid van ons volk 
en vertroue is die brug wat 0:15 

aparte bestaan verbind. 

Soos president Kruger in die ve r· 
lede gcse het, moet ons ook vit 
mekaar se: 

,Hou moed. On saak is rcgver• 

dig en moet sc::Yier," het mn r. De 

Bruyn afgesluit. 

Ons 
drag 
veral 

spesialiseer in 
vir J·ang dames, 

KERKDRAG 

* NOMOTTA-WOL 
in v oorraad. 

, LIEWE INGRAM, EK VERLANG" 

3. H eelwat beswaar word geopper 
daarteen dat h ierdie kolleges etniese 
kolleges is. D ie toe, tand is egter 
so dat h ierdie kolleges, af gesien van 
die algemene taak en roeping van 'n 
universiteit ook nog 'n besondere 
roepin g en taak het om te verrig. 
Ek hoop om dit in 'n latcrc artikel 
\·e rder t e b espreek. 

jaar, toe Lood van der M erwe die 
eerste prys ingepalrn het, heelwat 
belangstelling vir d ie wedstryd was. 
Dit wil vanjaar voorkom of die 
redenaars vanjaar nog meer bedrywig 
as Yerledc jaar is. 

INGRAM SE DRANKWINKEL 

4. Heelwat bcswaar is ook a! 
geoppcr teen die standaard wat die 
kolleges dan sal handhaaf. Pcr:wnc 
wat hierdie bedenkings koe>ter, het 
ongetwyfeld nog nooit die moeite 

Studente wat vir die kompetisie 
wil inskryf, moet hulle name tesame 
met die onderwerpe waaroor hulle 
wil praat, by dr. F. ]. du Ple·si; 
inhandig. Sy posbusnommer 10 dte 
.'\dmini<tra iegebou is 71. 

Allerlei 

asook 

• WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

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

, EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 
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PUKKE TREK NOUSTROP Namens Die Wapad·redak
s•e ons hartlike gelukwense 
aan Toy Dannhauscr, Peet 
Oeschger en Rassie van der 
Westhuizen wat gcdurende die 

kort vakansie opgetree het in 

die W es-Transvaalse bofbalspan 

op 'n toernooi in Port Eliza

beth. 

VERKLARING OOR ATLETIEK 
JN die laaste stuiptrekkings van die wedstryd, het die eerste 
rugbyspan daarin geslaag om Saterdag met 'n vasberade eind~ 
pog:ng sake gelykop te beklink en sodoende die punte met 
Goldfields te dee! in die eerste botsing in die Neserliga. 

Oor die algemeen het die Puk· doc!lyn gestoot en sekondes voor die 
voo~spelers hard gespeel, maar omdat ein.Jfluitjie het Toy Dannhauser 'n 
hul e nie as 'n eenheid opgetree het drie gedruk wat deur Jan van der 
nie, was hul aanvalle geiso!eerd en Schyff vervyf is. Dit het die telling 
die angel in hul spd het verlore cp 11-11 te staan gcbring. 
gegaan. 

Mnr. J. J. de Jager, voorsitter van 
die S.S .B. en kaptein van die atle· 
tiekklub, het die volgende verklaring 
uitgereik waarom die Pukke nie aan 
die Noordelike U niversiteite se atle· 
tiekbyeenkoms in Johannesburg dee!· 
geneem het nie. 

,Van die kaptein van Wits, mnr. 

Toy Dannhauser het besielend 
gewoeker en met sy lang strafskoppe 
het hy nie aileen baie verligting 
gcbring nie maar ook vir punte 
gewrg d.ur 'n strafskop van 60 
tree. 

DIE ORDE VYFTIG 

Peter Thorburn , is verneem dat die 
byeenkoms sou plaasvind op 9 April 
1960 en die Pukatlete is dus dien
ooreenkomstig ingelig. 

,.Aaangesien die F uk reeds her· 
open <o u wees teen 9 April, is geen 
ree!ings vir die bywoning van die 
byeenkoms gedmende die vakansie 
getref nie. 

Die drie losvoorspelers was knaend 
op die aanval en verdediging. 

Vyf veterane van die eerste rugbyspan het reeds toegetree 
tot die Orde Vyftig deur Puk in minstens yyftig wedstryde in 
die ccrs<c span te verteenwoordig. 

,Later in die vakans1e het dit on; 
ter ore gekom deur middel van die 
J.O.\'.S. .e atletiekklub dat die 
byeenkoms op 6 April sou plaasvind, 
n datum waarvoor geeneen van die 

Pukatlete op voorbereid was nie. 

Hierdie ,Ou Manne" is Pi . t behoort Stem berg d1e cerste Epeler 
Koos du Flooy het kragtig op 

vleue' vertoon het het 'n welver· 
diende drie aangeteken. Dit was 
opmcrklik om te sieo hoe vinnig die 
Pukagt . rlyn herstel het na 'n bewe· 
ging en telkens het dit op 'n mooi 

Steinberg (76), Casper Les ing (71), te wee> wat die 100-tal gaan haal. 

beweging uitgeloop waarin die bal 
pragtig hanteer is. Leon Thorn het 
uitg ... blink in die senterposisie. 

Die tye waarin Puk laat slaple het, 
is deur Gold fields uitgebuit en in 
punt. omskep. Na 'n pragtige lopie 
van Du Plooy, het die Pukke soos 
ve. wocde bulle die skrum oor die 

MOEDENYWER 
Met drie nuwe tennisbane tot sy 

bcskikking, is die P.U. se Tennis· 
klub weer vol moed en ywer. Met 
mi Jer talent as verledc jaar wil die 
spcl rs deur harde oefening poog 
om die standaard van verlede jaar 
te handhaaf vera! met die oog op 
die S.A. Universitere toernooi te 
Pretoria waaraan vyf mans en vyf 
dames sal deelneem. 

'n Verdere vooruitsig vir nog 4 
nuwe bane bestaan en daar word nog 
'let op toestemming gewag sodat 
· et die werk begin kan word. 

Nog 'n groat aanwins vir die klub 
is die tcnnismasjien, wat aan die 
L.O. Departement behoort, maar 
wat tot diens van die klub gestel Js. 

ATLETE NA 
DURBAN 

Die volgende Pukatlete is gr kies 
om die U nivers;teit aan die jaarlikse 
Dalrymplebyee· koms wat van 22 ~ot 
23 April in Durban plaasvind te 

vcrtecnwoordig: 
Alta de Kock, Riena Bierman, 

Hannes Liebenberg, Johan van der 
Walt, Len Ort'epp, Kotie de Jager 
(kaptein), Danie van Vuuren, Hen· 
nie van Zyl, J . van Niekerk, Louis 
Viljoen, Theuns Erasmus, Christo 
Thuymma, Nic du Plessis en Thomas 

Lot2: . 

Leon Them (55), T oy Dannhau er 
(51) en Frans de Bruyn (50). 

Pict Stcmberg hct reeds in 1956 

P iet Steinberg. 
vir d1e eerste keer die toendertydse 
Theos gehaal en vanaf 195'7 gereeld 
as slot en flank opgetree. 

Hy het ook reeds nege kcer die 
Wes·Transvaalse trui aangEtrek. 
Met 76 wedstryde op :,y kerfstok 

Swak Vertoning 
Die 0/19 A·•pan hct Saterdag 

swak vertoon in 'n wedstryd te' n 
Pote se B·span. Ten spyte van die 
talle strafskoppe wat die wedstryd 
ontsier het, het algehele samespel 
ontbreek. 

Die telling van 12-3 ( 3 driee en 
strafskop teen 'n st rafskop), hoe· 

wei in die Puk se guns, hcu geen 
go~ie voorspdlings in wanr:eer die 
0/19 A·span teen Pote se A·s pan :e 
staan sal kom nie. 

Die B·span het teen Proefplaas B 
te staan gekom en die wedstryd het 
gelykop geeindig met vyf punte elk. 
Hier was ook geen samespel te 
bemerk nie. Van Graan, die haker, 
se spel was egter heel goed. 

Claustrophobia ? 

* IS U BEKOMMERNI~ 
DIE WOORD 

,STUDIE"? 
MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK 

KOM NA 

PRO REGE PERS " 
&. DIE ~~ 0<?1: POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDE~~~ 

~IV, Kerkstraat 95 - Tel. 1164 ~ 
~~ ~<(, 

? ~ 

In 1956 het Casper Lessing in 
'n paar wedstryde eerste spa 
gehaal en vana£ 1957 het hy 6' 
wedstryde onondrrbroke (met uit 
sondering van een wedstryd tyden. 
'n toer) as baker van die Pc~k s 
eerste span O!> die ve ld gedraf. 
Ook Leon Thorn het tydens •·Y 

,·ier jaar wat hy as losskakcl o 
senter eer te span peel, daarin 
geslaag om vir We•·Tran•vad te 
~reel. 

LEGENDARIES 

D1e huidige en voormalige kap· 
teins van die rugbyklub, Groot Fra' 
de Bruyn en Toy Dannhause r, het 
pas h ul vyftigste wedstryde agter die 
rug. Frans het die Puk sowel as die 
Mieliebcere in die voorry verteen• 
woordig. Die veelsydigc Toy het a! 
as agsteman, heelagter, senter en slot 
sy ~pore verdic n. Sy reu agtige 
skoppe het a! legenJaries in We;· 
Transvaal geword. 

8 amens D1e Wapad ons hart· 
l!ke gelukwer::;e aan hierdie ~peler'. 

Frans de Bruyn. 

,Daar i geskakel met prof. D. P. 
J. Smith wat oak aan die hand 
gedoen het dat die Pukke moes aan• 
vaar dat die byeenkoms op 9 April 
>OU plaasvind en dat ons as gevolg 

AANSKOULIKE 
WEDSTRYDE 

Hoewel Navy d1e nadcel van n 
ligte pak voorspelers teen die van 
hullc teenstanders, Gold!ic1ds, gehad 
het, het hulle na 'n heel aanskoulike 
spel die wedstryd met 11-0 gewen. 

Die telling het bestaan uit twee 
driee, waarvan een vervyf is, en 'n 
skepskop deur Carl Grundlingh. 

Die voorspelers se krag het vera! 
in hulle samespel gele. 

FIRES 
In 'n lewendige wedstryd waarin 

hul tcenstanders geheel en al oor· 
skadu 1,, het f1res daarin ge.laag 
om Gol:lfields oortu1gend met 24 
punte tecnoor 0 te ver laan. Daar• 
mee IS dan ook die eerste !igawed· 
stryd van d1e seis_oen gewen. 

In die lyn tane het Percy van 
Schalkwyk uitgeblink en die voor· 
spelers h et die bal soos klokslag aa·1 
d1e driekwarte besorg wat dit dan in 
punte omskep het. 

Driee i aangeteken deur Oe chger 
(2), V an der Merwe, Claassens, Le 
Roux en Les ing terwyl drie vervyf· 
skoppe van Froneman geslaag het. 

TEKKIES 
Tekkies het ook tanJe gewys en 

Goldfields 16-3 geklop. Hoewel 
die spel ~oms los was, het die span 
getoon dat daar nog in die liga van 
hom gehoor gaan word. 

Eddie van der Westhui2:en, De 
Kcck, Sauerman en Breytenbach het 
' ·i r die punte gesorg. 

Slippers kon ongelukkig nie die 
paal haal nie. 

TWEE VRIENDSKAPLIKE 
BOTSINGS 

Tydens die pas afgelope vakansie het die eerste rugbyspan 
in twee vriendskaplike botsings te staan gekom ter voorbe~ 
reiding van die liga. Puk moes die aftog blaas teen W elkom 
Rovers met 11-15 en het daarin geslaag om Pietersburg- 11-6 
die loef a£ te steek. 

In die wed tryd teen Welkom 
moes die Pukke sander die Ieiding 
van Toy Dannhauser klaarkom. 
HoeweL Puk die vaste spel oorheer, 
het, het menige beweging verlore 
gegaan weens gebrek aan onder· 
steuning. 

Eers na rustyd kon die agterlyn 
wys waartoe hul in staat is met Piet 
van der Schyff op losskakel en Leon 
Thorn in die senterposisie. Jan van 
der Schyff se lakwerk was vernieti· 
gend. 

Punte is aangeteken deur Koo du 
Plooy (drie), H. B. van der Walt 
(drie) en Schalk Hoogenboezem 
(straf· en vervyfskop). 

TELEURSTELLEND 
Die wedstryd teen Pietersburg was 

teleurstellend en het weinig hoogte• 
punte opgelewer. Swak hanteerwerk, 
lustelose spel en individualisme was 
aan die orde van die dag in 'n wed· 
stryd wat deur reen en beserings 
verder belemmer is. Tog was dit 'n 
genet om te aan kou hoe die Puk· 
voorosse telkens die vaskop skrums 
gewen het. 

H annes Els en Leon Thorn het 
gesorg vir driee, terwl Carl Grund· 
ling met 'n skepskop en Hougen• 
boe2;em met 'n vervyfskop geslaag 
het. 

van die feit dat ontmoontlik kontak 
gemaak kon word met die atlete waar 
hulle met vakansie verkeer het, die 
byeenkom nie kon bywoon nie. 

, Op 28 Maart, vier dae nadat die 
Puk gesluit het vir die kart vakansie, 
is 'n brief van Wits ontvang waarin 
ons in kennis gestel is dat die byeen· 
koms vervroeg is. 

, Dit was ·n groot teleurstelling 
vir ons atlete dat ons nie die byeen· 
koms kon bywoon nie maar op die 
vrienddike uitnodiging van Wits kon 
ens met welslae deelneem aan hulle 
kampioenskappe op 9 April." 

A tlete vertoon 
Flink 

T ydens die Witskampio£nskappe 
op Saterdag 9 April te Johannesburg, 
het die Pukatlete weer eens getoon 
dat hulle oor 'n slaankrag beskik 
wat nie gering geskat mag word nie. 

Liebenberg se vertoning het effe 
ver:dap met 'n 2de pJek en hoogte 
van 6vt. Len Ortlepp was tweede 
in die spiesgooi, J. van Niekerk 
tweede in die paalspring waar hy 
11 vl. behaal hEt, en C. Thuynsma 
derde in die 100 tree met 'n uitdun
tyd van 10.2 ek. 

Op 'n 5waar baan en wind redelik 
oterk, het J. van der Walt goed 
gevaar in die my! deur eerste te 

kom met die tyd van 4 min . 35.9 sek. 

Alta de Kock het die skyfwerp gebuit 

met · n gooi van 112vt. 6dm. 

Ander uitslae: J. Hattingh: gewig · 

stoot, derde plek, 39vt. 9dm. T. 

Era mus: sp1e. gooi, derde plek. J
Lotz: 3 my!, derde plek. 

Met ·n taamlike haastige pas, hct 

Baas Buys 'n derde plek uit die vi:r 

deelnemers in die 880 verower ... 

nie sleg nie! 

VIR DAARDIE HOL GE-· 

VOEL OP DIE MAAG .. 
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