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Stap 
In Studenteverhoudinge 

S. B. Doe Voorwaartse 

AS gevolg van die groot leernte wat bestaan ten opsigte van regstreekse kontak tussen die 
Universiteite van Suid~Mrika, het die Stu denteraad van die P. U. verlede Dinsdagaand 

op sy vergaldering 'n verslag van die skakel~komitee goedgekeur om 'n konferensie van alle 
Studenterade van Suid~Afrikaanse Universiteih! byeen te roep op 2 en 3 Junie vanjaar. 

Die gedagte is vera! dat daar in die toekoms jaarliks 'n 
vergadering gehou sal word, geskoei op die lees van die 
P'rinsipalekomitee van Suid~Afrikaanse Universiteite en wat 
twee maal per jaar vergader om sake van praktiese belang, 
d.w.s. meer bepaald administratief~organisatories van aard, te 
bespreek. 

Die Studenteraad ste! dit duidelik 
in die uitnodigingsbrief wat aan die 
Universiteite gerig sal word dat daar 
,geensins die terrein van A.S.B. en 
NUSAS betree" sal word nie. ,Dit 
wil se dat geen beginsel- en beleid
sake bespreek sal word nie." 

NIE-BLANKE STUDENTE 

Gesien in die lig biervan , het die 
Studenteraad dan ook geen beswaar 
teen 'n gemengde (betreffende die 
verski!Jende rassegroepe) vergade
ring op 'n konfederatiewe grondslag 
nie . Die Studenteraad bly egter by 
sy standpunt dat blank deur blank 
en nie-blank deur nie-blank verteen
woordig sal word. 

In die geval van gemengda 
samestellings is dit die standpunt 
van die Studenteraad dat die voog 
as verteenwoordiger sal optree. 
So 'n voog sal dan die blanke 
wees. 

In hierdie stadium kon die Stu
denteraad nie uitnodigings ::tan n:c
blanke instansies stuur nie , aangesien 
dit in hierdie stadium onmoontlik 

Abe Bailey-beurs 
Toekennings 

Twee Pukke, mnre. L.A.S. van 
Wyk en J. J. de Wet Kruger, is 
deur 'n komitee van die Universi
teitsraad aanbeveel om aan die einde 
van die jaar met Abe Bailey-beurse 
na Engeland te gaan . Hierdie ::tan
beveling is nog aan goedkeuring 
deur die Abe Bailey-Trust onder
hewig. 

Die rente van 'n kapitale som wat 
deur die miljoener, Abe Bailey, 
geskenk is, word jaarliks bestee om 
minstens een student van elke Sui:l 
Afrikaanse Universiteit na die Brite 
Eilande te stuur met o.a. die doe! om 
die betrekkinge tussen die Suid
Afrikaanse en die Britse studente te 
bevorder. Elke universiteit kry 'n 
beurt om twee studente uit sy 
geledere na Engeland te stuur en 
vanjaar is dit die P.U. se beurt. 

Vanjaar vertrek die Abe B:ti~cy

beurshouers op 2 Desember met rlic 
Capetown Castle na Brittanje, waar 
hulle tot 26 Januarie vertoef. Daarn:t 
word 'n verdere maand aan die 
beurshouer toegestaan om, as hulle 
wil, die Europese Vasteland te 
besoek. 

is om · bulle hier te ontvang omdat 
die geriewe ontbreek. Die Studente
raad hoop egter om in die nabye 
toekoms in so ' n posisie te wees om 
sulke samesprekings te kan voer 
waarby aile instan ies verteenwoordig 
kan word. 

Die volg dus logies dat die S.R. 
geen beswaar hoegenaamd het 
teen die beginsel van samespre
kings tussen blanke en nie-blanke 
studente oor sake wat minder 
kontensieus van aard is nie. Van 
diskrirninasie is daar dus geen 
sprake rue. 

AGENDA 

Dat hierdie gedagte van die P.U.
Studenteraad in die toekoms nog 
vee! in belang van die organisasie 
van die studentelewe aan die verskil
Iende U niversitei te kan beteken, blyk 
duidelik uit die voorgestelde agenda 
van die konferensie. 

Die inleidingsreferaat oor die 
kwessie van die uitbouing van die 
gedagte van so 'n jaarlikse vergadc
ring soos die van die prinsipale
komitee, sal deur die P.U.-afvaardi 
ging gelewer word. Die praktiese 
uitvoerbaarheid van die idee en rig
lyne in die verband vir die toekom 
sal dan onder bespreking kom. 

Wat vir baie studente aan die Puk 
seker verblydend sal wees is dat daar 
in die voorgestelde agenda wat aan 
die ander studenterade vir goedkeu
ring voorgele sal word, ook 'n 
bespreking sal plaasvind oor die 
kwessie van die aanhou van motors 
op Univer iteitsterreine. 

SPORT 

'n Ander saak wat reeds lank die 
aandag van 'n gesamentlike verga• 
dering van al die U niversiteite ver
dien bet, en die hou van so 'n kon
ferensie regverdig, i die sentralisasie 
van sporrttoernooie. 

Indien o 'n vergadering enigsins 
tot 'n vergelyk kan kom en 'n 
moontlike plan van aksie daar kan 
stel, sou dit vir die organisasie van 
sport en selfs die gehalte van 
ge£onde mededinging tussen die 
studcntesportmanne en -vroue van 
onskatbare waarde kan wees. 

Dit is verder die idee van die 
Studenteraad dat vir so 'n vergade
ring 'n onpartydige voor itter, in die 
sin dat hy nie deur die vergadering 
aangewys sal word nie. .,angestcl 
word. Dte aanbeveling van die 
kakelkomitee van die S.R., nl. dat 

mnr. Rassie Smit m die geval 
genader word, is goedgekeur. 

e Die voertale tydens die konfe

rensie sal Afrikaans en Engel wees 

en die vergadering sal vir die publiek 

oopgestel word. Slegs die afgevaar

digdes of hul gevolmagtigdes sal 

egter 'n spreek- en keurstem he. 

Besprekings
punte vir 

Konferensie 
Die voorgestelde agenda 

wat aan die Studenterade 
vi1' goedkeuring voorgeze 
word, sluit die volgende 
punte van besprek!ng in. 
Byvoegings kan natuurlik 
nag deur die betrokkenes 
aanbeveel word. 

1. Die moontlikheid van 
sittings saam met die Prin
sipalekomitee (P.U.). 

2. Sentralisasie van sport
toernooie (U.S.). 

3. Die moontlikheid van 
spesiale tariewe by die Hoof
poskantoor vw studentepu
blikasies (U.P.). 

4. Die dra van verskillen
de kZeure deur verskillende 
fakulteite aan dieselfde U ni
versiteit (Wits). 

5. Is daar te veel vermaak 
in ons studentelewe en te 
min errts? (Rhodes) 

6. Die posisie van die 
Eerstejaar (U.K.) 

7. Die posisie van die bui
temuurse student in die stu
dentesamestelling (Bloemfon
tein). 

8. Kennisname en uitrui
ling van inligting i.v.m. die 
administrasie van die ver
skillende studentsamelewings. 

9. Die kwessie van die 
aanhou van motors (Natal). 

HANS EN IDYLL 
AANGEWYS 

Idyll van der Walt en Hans van 
Zyl is Din dagaand vir die tweede 
jaar as dirigente aangewys vir die 
Intervarsitie wat in Augustus op 
Bloemfontein plaasvind . 

Grootste V reugdedag in Geskiedenis 
Die groot dag kom! D ie beste, joligste Vreugdedag in die 

Puk se geskiedenis. Kom ons maak van hierdie Uniefees~ 

Vreugdedag die grootste van alma!. Ons gaan jool soos daar 
nog nooit gejool is nie! 

By Stilfontein word ingesak ; 
Klerksdorp word op borings geneem! 

Pukke, dis nou of nooit! 
,Dit sal sekerlik die grootste 

Vreugdedag wees wat ons nog ooit 
gehad het," het mnr. Jan Ras aan 
Die Wapad ge e, en nie sander rede 
nie. Elke Puk sit oorgehaal vir die 
groot dag. Ons gaan gees vang soos 
net studente kan. 

Dwardsdeur die nag van V rydag, 
6 Mei gaan gewerskaf word aan die 
vlotte wat alma! op die bofbalveld 
gebou gaan word. En half-vyf Sater
dagoggend moet alles gereed wees, 
want dan vertrek die vlotte, om 
hopelik teen sewe-uur op Stilfontein 
aan te kom en agtuur op Klerksdorp. 

JOLIGE MASSA 
Tussen sewe-uur en half-agt ver

trek die busse met vragte vol jolige 
Pukke, gereed om ons buurdorpe 
stormenderhand te gaan oorrompel. 
Die Pukke sal in twee groepe ver
deel word; een vir Stilfontein en 
een vir Kl erksdorp. 

Volgens die sketse wat ontvang is, 
beloof die vlotte om beter te wees as 
ooit tevore. Dit is maar die eerste 
aanduidin gs. Die ware jakob sal eers 
Saterdag, 7 Mei te siene wees. 

HANNES LIEBENBERG 

Vir die ecrste keer in baie jare 
het die Puk se atletiekkl ub vanjaar 
weer 'n senior S.A.-kampioen opge
lewer in die persoon van Hannes 
Liebenberg. 

Op grond hiervan is hy dan ook 
uitgenooi na die Olimpiese Proewe 
in Port Elizabeth. 

Hy het tydens die Paasnaweek in 
Bloemfontein daarin geslaag om ver
skeie Springbokke, o.a. Klaus 
Schiess en Joe Truter, in die hoog
, pring-item te klop met 'n hoogte 
van 6 vt. 5 dm. 

Onthou sal word dat hy tydens die 
Wes-Transvaalse Kampioenskappe 'n 
nuwc S.A.-juniorrekord opgestel het 
met 'n hoogte van 6vt. 5Y\dm. 

Met sy uitnodiging na die Olim
piese Proewe in Port Eli<:abeth, 
wens ons hom dan aile sukses toe. 
Ons hou duim vas! 

In voorbereiding en om die 
inwoners 'n bietjie mak te maak 
voor die groot inval op Saterdag, 7 
Mei , gaan daar konsert gehou word: 
Woensdagaand, 4 Mei, op Stilfon
tein en Donderdagaand op Klerks
dorp. 

Daar word groo t din ge verwag 
van vanjaar se Vreugdedag. 

Pukke, ruk op soos een man, 
e!keen gekostumeered, en kom 
geniet julie gate uit! 

VLOTHOOFDE 

Die vlothoofde van die verskil-
lende koshuise wat in beheer staan 
van die vlotbouery is reeds aangewys 
en besig met die oneindig baie take 
wat die bou van 'n vlo t voorafgaan. 

Hulle is: 
Dawie Doep en Klawerhof: 

Daan Malan, Johan Serfontein, 
Annatjie Venter en Clara de Jag-er; 
Jan Louw, Johan Botha, Annie Steyn 
en Elsamarie Ross; en Bok Schutte, 
Tamatie Boshoff, Corene Cronje en 
Welma Marais. 
Ons Huis en Klawerhof: 

NTc Badenhorst, At van den 
Bergh, Magda Roets en Engela 
Venter; en Jurie Venter, Andre du 
Plessis, Jeanne Venter en Olga H off-
man. 
Uitspan En De Klerkhuis: 

H erman Louw, Stefan Heyden 
reich, Attie van der Lecq en Hannie 
du Toit ; en Andries Coetzer, Johan 
Jordaan, Amke Rossouw en Lorrain e 
van Buren. 

Heimat en De Klerkhuis: 
Hennie van der Walt (jnr.), Nic 

van Rensburg, Erina van der Walt 
en Engela Coetzee; en Frank Swane
poel, Gert Reinecke, Rita Kot2;e en 
Breggie van Rooy. 
Postmahuis en Piet Grobler: 

Willem Vorster, Dux van der 
Walt, Luna van der Walt en Elize 
du Toit. 
Dorpsvlotte: 

Koos Franken, Danie Joubert, 
Trudi Gey van Pittius, Yvonne le 
Roux; en Piet van der Bank, Danie 
Maree, Annemarie Greyling en 
Susan Gey van Pittius. 

LEKI(ER 
,EETGEES'' 

Inter-etes tussen dames en mans 
van die koshuise sal na aile waar• 
skyn likheid in die toekoms meer 

dikwels gehou word , moontlik elke 

twee weke, na mnr. L.A.S. van Wyk, 

onder-voorsitter van die S.R. en 

Hoo fkosh uisvertec nwoordiger van 

die Kompleks, meedeel. 

Hierdie inter-etes werk mee om 

die mans en die dames van die Puk 

mekaar beter te laat ken en om die 

gees 'n bietjie ,vryer" te maak. 

SO GAAN DIT IN VLAANDERE 
HOEWEL die bevolkingsamestelling van Belgie 60 persent 

Vlaamssprekend en 40 persent Franssprekend is, voer die 
meerderheidsgroep 'n verbete stryd om erkenning te kry, het 
dr. J. Pauwels , hoogleraar in Nederlands aan die Universiteit 
van Leuven in Belgie, tydens sy besoek aan die P.U. verklaar. 

'n Duidelike taalgrens verdeel wetlik daartoe verp]ig word. H oewel 
Belgie. In die noordclike dee! word bykans 60 persent van die lecr-
VIaams en Nederland en in die soldate Vlaamssprekend is, is die 
suidelike dee! Frans gepraat. meerderheid offisiere Franssprekend. 

N ie vyf persent Franstaliges in Laer onderwys in Vlaandere 
Belgie kan Vlaams praat nie, terwyl geskied in Vlaams, terwyl middelbare 
Vlaam ta!iges sa nder uitsondering onderwys tot omstreeks 1930 net 
Frans magtig is. in Fran geskied het. Godsdiens is 

Die Belgiese grondwet bestaan egter deurgaans in die moedertaal 
nog net in Fran ten spyte van gedoseer. 
pogings wat sedert 1930 aangewend Die vier universiteite van Vlaan· 
is om dit ook in Nederlands te dere was tot 192 5 alma! eentalig 
vertaal. Frans. Tans word albei ta le egter 

UNIVERSITEITE aan die Universiteit van Leuven 
Die meeste regeringsamptenare 

praat Vlaam slegs wanneer bulle 
gedoseer, maar die Universiteit van 
Brussel is nog oorwegend Frans .. 



B1adsy tw~e 

Uit die mond van die Jl 
suigeling ! 

~ 
Dameth en Heerge 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 Tel. 3091 

MOEN IE • • • • • 

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 

kan daarvoor sorg as Pa en Ma 
in Potchefstroom wil kom woon. 
Vir die Modemste Huise op 

DIE BULT. 

(Eienaar: G. Schoonhoven) 

Tel. 1486, na-ure 2057. 

DIE WAPAD 

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

STUDENTEVERHOUDINGE IN S.A. 
DIE huidige toestand in die studentesamestelling van ons land 

is dat twee groot kolosse teenoor mekaar staan. nl. die 
A.S.B. en NUSAS. In die jongste tyd het die vraag dikwels 
na vore gekom waarom hierdie twee organisasies nie verenig 
en die verlede afle nie. 

Die huidige fundamentele verskille tussen die A.S.B. en 
NUSAS kan as volg saamgevat word: Die A.S.B. berus op 'n 
bepaalde grondslag , nl. die Christelik~Nasionale, en hang 
derhalwe ook daardie bepaalde ideologie aan. NUSAS beveg 
die Christelik-Nasionale en het as grondslag die aanvaarding 
van die beginsel van menseregte soos vervat in die universele 
verklaring van menseregte van die V.V.O. 

Die A.S.B. bely 'n bepaalde godsdiens; NUSAS nie. In 
sy doelstellings is die A.S.B. uitgesproke anti-Kommunisties; 
volgens sy grondwet is NUSAS hoegenaamd nie uitgesproke 
anti-Kommunisties nie. 

Die verwikkelinge in en om S.A. het elke blanke wat 
hierdie land as sy enigste tuiste aanvaar, met bekommernis 
vervul. Baie blankes meen dat die heil van die toekoms gelee 
is in eenheid en eenheidsoptrede. Aileen wanneer aile blankes 
saamspan en 'n verenigde front vorm, sal die gevare wat dreig, 
die hoof gebied kan word. 

Eenheid is 'n pragtige ideaal wat nagestreef behoort te 
word, maar van groter belang is die vraag op watter grondslag 
dit moet geskied. 

Eenheid kan aUeen ware eenheid wees indien dit nie in 
die lug- hang nie, maar stewig geplant staan in vaste beginsels. 
Sonder beginsels is enige eenheid tot mislukking g·edoem. 

Die A.S.B. in sy huidige vorm is nou twaalf jaar oud. Om 
die posisie te bereik wat hy vandag as lewenskragtige liggaam 
beklee, het stryd gekos. 

Dee] van hierdie stryd het bestaan in die handhawing 
van sy beginsels. Daar is diegene wat meen dat die A.S.B. 
sneller veld sou gewen het indien hy bereid was om kompro~ 
misse ten opsigte van beginselsake aan te gaan. Dit kan so 
wees, maar dan sou die A.S.B. na aile waarskynlikheid nie 
meer die posisie beklee wat hy vandag het nie, omdat hy 'n 
valse eenheid sander 'n stewige beginselgrondslag sou gewees 
het. Dit sou noodwendig tot sy val gelei het. 

Die beginsels van die A.S.B. is bekend. lndien iemand 
kans sien om hierdie beginsels te onderskryf en hulle in. die 
praktyk uit te lee£, is hy hartlik welkom. Maar tewens moet 
baie goed begryp word dat die A.S.B. nie bereid is om sy 
beginsels te laat vaar om daardeur sogenaamde groter eenheid 
te verkry nie. 

Die Afrikanervolk en ~jeug is beslis om in Suid~Afrika 
te bly, en sal sy saak met al die kragte tot sy beskikking 
verdedig. 

Die A.S.B. wil aan die nie~blanke sy plek in Afrika gun 
en reik sy hand aan aile studente wat S.A. liefhet en eerste 
stel. Met hulle wil hy hand aan hand die toekoms ingaan. 
Maar daarmee word nie verwag dat studente of studentegroepe 
hulle beginsels moet prysgee en loen nie. 

Die opsegging van beginsels ter wille van samewerking is 
'n sotte dwaasheid, maar 'n eerlike erkenning van wat verkeerd 
in eie kring is, is grootmoedige wysheid. 

Soos die A.S.B. primer sal bly wat hy is, verwag hy 
dat die Engelse, Kleurling~ en Bantoestudentegroepe 
primer sal bly wat hulle is. 

Die tyd vir die studentegroepe van ons land om mekaar 
in belang van S.A. te vind, word kart en dit is noodsaaklik 
dat diegene wat van die A.S.B. verskil, opnuut vir hulleself 
sal verantwoord waarom hulle van die A.S.B. verskil. En as 
hulle nie genoeg grond vir verskil kan vind nie, is dit hul plig 
om hulle by die A.S.B. te skaar en hul valle gewig in te gooi by 
'n liggaam wat dan werklik nasionaal en werklik verteenwoor~ 
digend van die Suid~Afrikaanse studente sal wees. 

Die hoop en toekoms van enige volk is sy jeug. In die 
stryd wat vir Suid~Afrika voorle, is die A.S.B. een van die 
kragtigste wapens en daarom moet dit steeds uitgebou word. 

(Vervolg onderaan volgende kolom) 

Wa~nsdag, 27 April 1960 

Hosea 4 : 6: My volk gaan te gronde weens gebrek aan 
kennis; omdat jy dier kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp. 

Ons voortbestaan in hierdie land 
is in die weegskaal. Sal ons volk 
in Suid-Afrika bly voortbestaan of 
sal ons land te grande gaan? Het 
ons 'n toekoms? Hosea, God self, 
kla dat sy volk te gronde gaan, 
verbrokkel , vernietig sal word omdat 
hulle die kennis nie bet nie . 
Onkunde is ondergang. 

Die Skrif eis van die gelowige 
dat hy God sal ken en Sy skepping 
ook. Hy moet die aarde beheers en 
hy kan dit aileen doen deur die 
aarde, die ]ewe te ken. Waar ons 
volk in die uiterste krisistyd !ewe, 
is dit onmisbaar dat ons volk, enige 
gelowige vera!, DIT moet weet, moet 
ken , wat nodig is vir ons behoud. 

Ons volksbestaan £n die bestaan 
van die kerk, word bedreig deur die 
dryfkrag van die opkomende en 
wat die ondergang van die witman, 
van die Afrikanervolk, beoog. 

KENNIS VAN PROBLEME 
Dra ons kennis? Indien ja, hoe

vee!? Hoeveel kennis dra ons van 
die nie-blanke, van sy probleme, van 
die h ele naturellevraagstuk? Die 
buiteland veroordeel en vloek ons 
hieroor. Ons vererg ons daaroor
wat weet hulle van ons sake? Ons 
se soos die volk Israel in Hosea 4: 
, Laat niemand met ons twis of ons 
berispe nie!" Hulle dra geen kennis 
van ons probleme nie, maar dra ons 
daar self kennis van? Dit is die plig 
van die gelowige om daar kennis 
van te dra, want as ons die probleme 
nie ken nie, hoe kan ons dit Chris
telik benader, of 'n op die Skrif
gefundeerde oplossing daarvoor 
soek? 

Ons Christelike beskawin g en 
kultuur word bedreig deur 'n hei
dense massa, onbeskaafd, onchriste
lik , maar met 'n toenemende mate 
van wereldse kennis. Ons will teen
stand hied. Ons wil die christelike 

beskawing en kultuur bewaar. Hoe 
kan ons dit doen as ons te lui is 
om kennis te versamel? Ons is stu
dente, die uitgesoekte getal wat 
kennis wil behou . Let op, vra uself 
af, hoeveel ywer daar is om die 
maksimum kennis op te doen. 

As ons nie te gronde wil gaan nie, 
moet ons self, ons volk leer om te 
leer. 

GEEN KENNIS 
Maar ten diepste is die klag, ,my 

volk gaan te gronde weens 'n gebrek 
aan kennis" 'n aanklag dat die volk 
God nie ken nie. Daar is nie kennis 
van die Skrif nie . 

Gelukkig besef baie uit ons volk 
vandag dat ons die toekoms aileen 
in die geloof kan tegemoetgaan. 
Maar saam met die geloof gaan die 
kennis. Hoe kan ons glo as ons nie 
weet wat ons glo nie? Hoe kan ons 
in God glo as ons God nie ken nie? 

Ons beroep ons in die donker tyd 
so graag op God . , God het ons 
hier geplaas met 'n doe! ; Hy sal nie 
toelaat dat ons te grande gaan nie." 
Moenie so seker wees nie. 

,Omdat jy die kennis verwerp het, 
sal Ek jou verwerp." Het ons volk 
('n groot gedeelte) nie die kennis 
van God verwerp nie? Hoe goed 
ken uself die Skrif? Leef ons by die 
gebrekkige kennis wat ons het? 

, Die Here het 'n regsaak met die 
inwoners van die land, omdat daar 
. . . geen kennis van God in die 
land is nie" (Hosea 4 : 1). Speel 
dieselfde regsgeding hom nie vandag 
in Suid-Afrika af nie? 

Ons moet die kennis herwin. 
Kennis bo-a! van God en Sy Woord 
en daarby ook, as gelowiges, kennis 
van ons landsake, van ons kultuur 
en ons wetenskap. 

So aileen, met kennis en geloof, 
kan ons volk 'n toekoms he! 

-J. C. COETZEE. 
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SPOTPRENTTEKENAAR ... ....... ............... B en van der Walt 
TEGNIESE ADVIS.:::UR ..... ... .. ..... .. ... ..... ..... Gouws Oberholzer 

Redaksiebyeenkoms 
Mnr. Baden Hammond, redakteur van die Potchefstroom 

Herald, sal die redaksielede van Die Wapad eerskomende 
Vrydagaand in 'n lokaal in die Hoofgebou toespreek oor 
joernalistiek. 

Aile redaksielede word gevra om teenwoordig te wees, 
aangesien 'n kart vergadering onmiddellik na die toespraak 
sal plaasvind. 

Alle persone wat in joernalistiek belangstel. is hartlik 
welkom om die toespraak van mnr. Hammond by te woon.
Red. 

(Vervolg van vorige kolom) 

Wat die A.S.B. dusver bereik het, is nie verkry met die 
steun van andersdenkendes nie , maar teen hul teenkanting in. 

Die A.S.B. wil groat van hart wees, maar sander prysgawe 
daarvan sy beginsels duidelik stel en op daardie grondslag 
die hand reik aan alma] wat daarmee kan instem. 

Die doelstelling is nie om die meerderheid van die 
studente~korps van die land agter hom te kry nie-dit het hy 
immers reeds- maar om in belang van Suid-Afrika bymekaar 
te voeg wat bymekaar hoort. 
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Oom Lood 
Prys 

Tweede 
VIr 

Keer 
Mnr. L. J, (Oom Lood) van der 

Merwe het Vrydagaand in die stu· 
dentesaal die Wolnitredenaarskompe· 
tisie met 'n prysgeld van £25 vir die 
tweede agtereenvolgende jaar ge.wen. 

MINISTER BEPI~EIT GROTER 
EENHEIDSOPTREDE 

Dosente Oorsee 
Vir Studie 

Vanjaar sal vier van die Puk se 
dosente oorsee vertrek vir verdere 
stu die. 

GROTER eenheidsoptrede tussen die twee blanke taalgroepe in die land is die naweek op 
die kongres van Jongeliedeverenigings hi er deur sen. Jan de Klerk, Minister van Arbeid 

en Mynwese, bepleit, 

Dr. M . A. du T. Meyer, senior 
lektor in die departement fisika, 
vertrek die einde Junie vir 'n jaar 
na die buiteland. 

Sy onderwerp was: Die mens het 
nie eerlike bedoelings met vrede· 
tydse ontwikkeling van atoomkrag 
nie. Die ontwikkeling van atoom· 
krag hou 'n groot bedreiging vir die 
voortbestaan van die westerse beska· 
wing in, het hy verklaar. 

Altesaam nege sprekers het dee!· 
geneem, onder wie 'n dame van 
P.O.K., mej. C. Grabe. Ander dee!· 
' emers was: mnre. P . R . P. Pot· 
gieter, A. L. Coet~er, P. van der 
Bank, ]. H. Boneschans, L. J. ] . 
Coetzee, ]. Pienaar en A . L. V. 
Both a. 

Mnr. D. Y. Rousseau, sekretaris 
van die Wolnitkooperasie, prof. F. 
]. Labuschagne en prof. J. J. Sny• 
man het as beoordelaars opgetree. 

Die doe! van die wedstryd is om 
selfvertroue by studente in te boesem 
en die gehalte van die gelewerde 
toesprake was besonder hoog, het 
mnr. Rousseau verklaar. 

In die toekoms sal drie pryse ter 
waarde van £10, £7/10/· en £5 in 
plaas van slegs een prys toegeken 
word. 

Afrikaans~ en Engelssprekendes staan voor 'n gemeen~ 
skaplike gevaar. Die lot wat die een tref, sal noodwendig. ook 
die1 lot van !die ander wees. 

Die twee taalgroepe moet hul kleinere verskille ver
geet en as eenheid konsentreer op die groot vraagstukke 
wat die toekoms sal bepaal, het min. D e Klerk gese. 

Vandag maak al die groot nasies 
die state van Afrika die hof-net 
die Unie nie. Tog is dit Suid·Afrika 
se begeerte en plig om saam te werk 
met sy mede·Afrikastate. 

,Ons het net soveel reg op ons 
gedeelte van Afrika as enige ander 
land. Ons wil ons verhoud ing tot 
die res van Afrika en die wereld 
op die grondslag van wedersydse 
erkenning van mekaar se regte reel," 
het die minister gese. 

Mnr. De Klerk het verwys na die 
V.V.O., 'n ,toring van Babel" wat 
lank reeds tekens van barste en 
ineenstorting toon. Hoe goed sy 
doelstellinge ookal is, is die organi• 
sasie nie altyd daaraan getrou nie. 

,Ons beleef vandag 'n koue oor• 

log. Die stryd gaan om die siel van 
die mens en hierin het die Ooste 
en die Weste dwars teen 
staan gekom. 

ROEPING 

mekaar te 

, Die blankes in Suid·Afrika is in 
hierdie stryd niks meer as toeskouers 
nie. Hoewel ons Westers in uitkyk 
is, moet ons herhaaldelik kennis 
neem van hoe ons geesgenote ons 
in die steek laat en in hul optrede 
ons permanentheid en roepin g skyn· 
baar nie raaksien nie. Intussen moet 
ons die Kommunistiese ideologie 
met hand en tand beveg," het hy 
gese. 

Mnr. De Klerk het gewaarsku dat 
die blankes nie blind moet wees vir 
verwikkelinge in en om Afrika nie. 

REPUBLIEK IS KULTUURSAAK Professor skryf sonder 
vrou se wete nm saak van 'n republiek is 'n kultuursaak en daarom mag 

ander kultuurgroepe ons nie smoor deur te beweer dat 
toesprake voor studente oor 'n republiek net politiek is nie, 
het mnr. Tom Meyer, sekretaris van die F .A.K., gese tydens 
die jongste A.S.B.~programvergadering van die P .U . 

Die wieg van ons volk is republi· 
keins, want 55 jaar na Van Riebeeck 
se landing het 'n kolonianer aan 
amptenare van die Kompanjie gese: 
,Ek ben een Afrikaander.'' Dit was 
ook die eerste keer dat die benaming 
gebruik is. 

Vir 140 jaar het die volk ' n stil 
!ewe gely, maar met die koms van 
die Eng else in 179 5 ( dieselfde jaar 
toe die republieke Swellendam en 
Graaf·Reinet gestig is), het gewel· 
dige veranderings, vera! op kultuur· 
terrein, plaasgevind, het mnr. Meyer 
gese. 

Op alle gebiede i geprobeer om 
die Afrikaanse element stil te maak, 
maar die republiek Natalia is gestig 
-die gevolg van 'n kultuursaak. 

STREWE 
Die Afrikaner het telkens uiting 

aan homself gegee in die vorm van 
'n republiek soos ons ook kan sien 
in die stigting van die Z .A.R. en 
die Vrystaatse republiek. 

Mnr. Meyer het ook die vraag 
gestel: ,Wat sal 'n republiek ons 
bring op die kulturele terrein ?" Ons 
moet in elk geval ons minderwaar• 
digheidsgevoel laat staan en nie 
meer by ons ,skoonouers inwoon" 

nie. 

Leer Nou 
Tswana 

Die departement T swana aan die 
Potchefstroomse Universiteit hied 
nou ook 'n buitemuurse kursus in 
praktiese Tswana aan. Tot dusver 
was die buitemuurse klasse aan die 
P.U. beperk tot die ekonomiese 
wetenskappe. 

Daar is nou egter lewendige 
belangstelling vir die T swana·kursus 
van sowel lede van die publiek as 
studente. 

Vir diegene wat die kursus slegs as 
belangstellende toehoorders bywoon, 
beloop die koste vyf pond per jaar. 
Diegene wat die eksamen wil afle, 
moet twaalf pond betaal. 

Ons moet in ons eie klimaat groei 
en daarom is 'n republiek die aan· 
gewese bedding; ,'n Republiek is 
'n dee! van die Afrikaner en daarom 
'n kultuursaak en •taak." 

Dikste 
Pukkie 

Groot 
'n 
Sukses 

Die dikste vreugdedagblad van al 
die universiteite se reeds verskene 
vreugdedagblaaie--dit is vanjaar se 
feesuitgawe van Die Pukkie. Ook 
Die Pukkie staan in die gees van die 
grootste Vreugdedag wat nou voor 
die deur staan. 

,Hierdie uittog sal meewerk om 
daardie nodige kontak te kry tussen 
die georganiseerde studentemassa en 
die publiek," het die burgemeester 
van Klerksdorp, raadslid C. J. van 
der Merwe, in sy voorwoord tot die 
Pukkie verklaar. 

,Ons hou daarvan om te voel dat 
ons dee! van die Potchefstroomse 
Universiteit is," het hy bygevoeg. 

Die fondse wat met Die Pukkie 
ingesamel word, gaan aan die Trans· 
Oranjeskool vir Dowes, die Wes• 
Transvaalse Geestesgesondheids ver· 
eniging en aan die Klerksdorpse 
kinderhawe. 

Van die tienduisend Pukkies wat 
gedruk is, is daar reeds meer as 'n 
duisend verkoop. Aan eerstejaars is 
drieduisen d gegee om elders te gaan 
verkoop. Verder sal Pukkies verkoop 
word by elke Saterdag se rugby en 
by elke ander geskikte geleentheid. 

Reeds is daar in Parys en Krugers• 
dorp Pukkies verkoop. Daar word 
vanjaar gepoog om verlede jaar se 
getal van 7,000 Pukkies wat verkoop 
is, te oortref. 

Dan is daar ook nog 250 kollekte· 
lyste uitgestuur, waarvan 200 reeds 
terug ontvang is. Die mooi bedrag 
van £1,100 is hierdeur reeds inge• 
bring. 

Die pryswennende boek van prof. 
Isak Fourie, Nie met hande gebou 
nie, i sondcr die medewete van sy 
vrou geskryf. 

Prof. Fourie. 

Hierdie staaltjie is deur prof. 
Fourie self vertel in 'n praatjie voor 
die letterkundige vereniging, Estarte. 

Op intieme wyse het prof. Fourie 
ook die wisselwerkende verband aan· 
getoon tussen die skrywer se inner
like en die omwereld, en soos dit 
tot uiting gekom het in sy roman. 

Prof. Fourie. se roman het 'n 
eerste prys verower in 'n uniale 
romanwedstryd in 1957. Dit het ook 
heelwat gunstige kritiek uitgelok, 
o.a. van die bekende digterkritikus, 
W . E. G. Louw. 

DOKTORSGRAAD IN 
VOLKEKUNDE 

Studente aan die P .U. vir C.H.O. 
sal in die toekoms ook opgelei word 
in die D.Phil. ·graad in Volkekunde 
en die D .Mus.•graad. 

Hierdie besluit is deur die Raad 
van die Potchefstroomse U niversiteit 
goedgekeur. Die opleiding van 
studente in skoolmusiek hct reeds 
vanjaar begin. 

Hulle mag ook nie afsydig staan en 
maar aanvaar dat alles vanself sal 
regkom nie. 

Meegevoel Betuig 
met Premier 
'n Mosie waarin meegevoel 

uitgespreek word met die 
Eerste Minister, dr. Verwoerd, 
is op die jongste programver
gadering van die A .S.B. aange
neem. 

Die mosie is voorgestel deur 
mnr. Wynand van der Merwe. 

FOTOGRAFIESE 
UITSTALLING 
'n Fotografiese uitstalling wat 

deur le.de van die Potchefstroomse 
kameraklub gereel is en 'n wedstryd 
vir amateurfotograwe sal as dee! van 
Potchefstroom se Uniefeesvieringe 

van 23 tot 28 Mei in die stadsaal 
plaasvind. Geldpryse ter waarde van 
tot £ 1'0 en fotografiese benodigdhede 
ter waarde van £5 sal in die verskil
lende afdelings toegeken word. 'n 
Spesiale geldprys, geskenk deur mev. 
J. Ingram, sal ook uitgeloof word. 

Volwassenes en studente kan in 
een afdeling en hoerskoolleerlinge 
in die ander afdeling van die wed· 
stryd vir amateurfotograwe inskryf. 

Volwassenes en studente kan 
inskryf vir die volgende afdelings: 
landskap, portretstudie, !ewe in 
Potchefstroo m en eie keuse. 

Die sluitingsdatum vir inskrywings 
is 14 Mei . Besonderhede in verband 

met inskrywings kan by kantoor van 

die Potchefstroom Herald verkry 

word . 

Mnr. A. ]. E. Sorgdraer, senior 
lektor in die departement kostebe· 
rekenin g, vertrek aan die begin van 
Oktober na Nederland vir verdere 
studie aan die Rotterdamse Econo· 
miesche Hoogeschool. 

Mnr. J. ]. P . van Wyk, lektor in 
Plantkunde aan die P .U., en mnr. 
C. D . Roode, junior lektor in die 
departement sielkunde, vertrek albei 
op 1 Steptember na Amerika. Mnr. 
Van Wyk gaan vir 'n jaar na die 
Verenigde State en mnr. Roode 
gaan na Kanada met studieverlof. 

PUBLIKASIES 
GRATIS 

Die Studenteraad gaan die 
moontlikheid van gratis stu~ 

dentepublikasies ondersoek , 
het mnr. Hennie van der 
Walt, voorsitter van die stu~ 
denteraad, op die laaste 
massavergadering meegedeel. 

Dit wil egter nie inhou dat die 
publikasies heeltemal gratis aan 
studente verskaf sal word nie. 'n 
Nominale fooi sal saam met inteken• 
en registrasiegelde by die kantoor 
gehef word, wat dan die koste van 
publikasie sal dek. 

So 'n reeling sal onmiddellike ver
betering van die publikasies in die 
hand werk deurdat elke student dan 
verplig sal wees om in te teken. 
Vergemakliking van die betrokke 
redaksies se werk sal meegebring 
word, asook 'n hoer sirkulasiesyfer 
van die onderskeie publikasies, wat 
op sy beurt sal sorg vir 'n groter 
geldelike ondersteuning. 

Dit sal beslis slegs tot voordeel 
van die studentelewe strek indien 
tot so 'n ooreenkoms met die 
administrasie·owerhede van die U ni• 
versiteit gekom kan word. 

Waarom amateurlotograwe 
gaan, as 

BEYERS CLAASSEN 
LOMBARDSTRAAT 52 

tot u beskikkin.g is? 

...................... 

Bel 455 Potchefstroom as u slegs 
met die beste tevrede is 

Adverteer in DIE WAPAD 
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Groot Fees Volgende Week TONEELTREFFERS BINNEKORT 
OP POTCHEFSTROOM 

'N LUISTERRYKE MUSIEKFEES wat op 3 Mei begin en op 20 Mei afsluit wy die 
spog konsertsaal van die nuwe Konservatorium van di•e Potchefstroomse Universiteit, amptelik 
in. Ses hoogstaanrle kunskonserte waaraan k unstenaars van wereldformaat deelneem, sal 
plaasvind. 'n Ryke verskeidenheid van kunsm usiekvorme word deur klavier~, sang~, orkes~, 

orrel~ en kooruitvoerings vertolk. 

n Toergeselskap van die N.T.O. sal Gerhard Beukes se 
prankelende nuwe blyspel. Die vonkel in haar oe, op V rydag 
9 April. in die Potchefstroorr."e stadsaal opvoer. 

D ie beroemde jong Roemeense pianis, Mindru Katz, open 
die konsertreeks op Dinsdag , 3 Mei met 'n klavieruitvoering. 
Die gewildste item in sy programkeuse is stellig die Italiaanse 
Concerto van J. S. Bach. 

Op Woensdag, 4 Mei word 'n 
unieke konsertprogram ter huldiging 
van die bekendste Suid·Afrikaanse 

komponis, Arnold van Wyk, aange· 

hied. 
Arnold van Wyk sal self sy 

jongste klavierkomposisie, Nag

musiek, uitvoer en Pieter de Villiers 
sal optree met sy ander klavierkom• 
posisies. 

Betsy de Ia Porte en Karinie van 
Rensburg sal die soliste wees in die 
komponis se gewilde sangsiklusse, 
Van Liefde en Verlatenheid en Vier 
Weemoedige Liedjies. 

KAMERMUSIEK 
In n kamermusiekprogram op 

Donderdag. 5 Mei, tree Betty Pack 
se Jong Suid-Afrikaanse strykorkes 
op. Die program sluit strykmusiek 
van Boyce, J. S. Bach, Vivaldi en 
William Grant-Still, in. 

VERLOWING 
Die verlowing van Pieter de 

Villiers, senior lektor in die musiek· 
departement van die Potchefstroomse 
Universiteit, met Eleanor Pelissier, 
onderwyseres aan die Hoerskool 
Gimnasium, is so pas bekend gestel. 

Plaaslike talent kom Vrydag, 6 
Mei, aan die beu rt met ' n koor en 
orrel program. Onder die stok van 
Pieter de Villiers tree die kore van 
die Potchef troomse U niversiteit, d1e 
Volkteater, en die Collegium Mu i· 
cum, op. Die grootste onderneming 
in hierdie programaanbiedin g is die 
uitvoering van die Sanctus ct Cruci
fixus uit die Mis in B-mineur van 
J. S. Bach. 

Prof. Maarten Roode sal een va n 
sy eie komposi ies asook werke van 
ander komponiste op die orrel uit· 
voer. 

SIMFONIEKONSERT 

Op Saterdag, 6 M ei, vind 'n sim
foniekonsert deur die S.A.U.K.-kon· 

sertorkes onder Anton Hartman 

plaas. Die hoofdis van die orke , 

items is die simfon ie in G-majeur 

van W. A. Mozart. 

As soliste tree H en nie Coetzee 

n1et 'n klawesimbaal concerto van 

Haydn en Cecilia Wessels met drie 

opera-aria , op. 

Die hoogtepunt van die musiek· 

volryp 
goue 
tabak 

verreweg die beste koop teen 

1/9 vir twintig 

P32a 

fees word bereik wanneer die H on· 

gaarse trykkwartet hul eerste u:t• 

voering in Suid-Afrika op Vrydag, 

20 M ei, !ewer. Hul program sluit 

strykmusiek van M ozart, D ebussy en 

Schubert, in. 

Die vonkel in haar oe is 'n toer· 
stuk wat spesiaal deur Gerhard 
Beukes aan die N.T.O. opgedra is 
vir 'n landsreis. Vroeg in Februarie· 
maand het die N.T.O. toergeselskap 
hul land reis vanaf Bloem fontein 
begin. 

Die vonkel in haar oe is 'n suiwer 

Mindru Katz, die wereldberoemde Roemeense pianis wat die musiek

fees in die· nuwe konsertsaal van die Konsenlatorium op Dinsdag, 

3 Mei, inlui. U :ters gunstige persresensies het sy uitvoerings in Suid

Afrika dusver gekenmerk. , Hy is die begaafdste en opspraakwek

kendste pianis van die talryke begaafde pianiste wat Suid-Afrika 

in die na-oorlog!c jare besock h et" (The Star). Hy is tans een van 

die toonaangewende kunstenaars in Europa. 

OORSESE MUSIEKLEWE 
Mnr. A. W. Wegelin, tdosent aan die musiekdepartment 

van die Potchefstroomse Universiteit, het verlede jaar 'n studie~ 
reis van ses maande d,eur Europa onderneem en g·ee hieronder 
sy indrukke van die oorsese musieklewe. 

Kunsmusiek speel tans 'n groot 
rol in die Wes-Europese Iande en die 
getall e konsertgangers het geweldig 
toegeneem sedert die tweede wereld· 
oorlog. 

Soos die hcle Europese lewcn , 
bestaan georganiseerd is, is ook die 
musieklewe geheel en al georgani· 
seerd. Konsertorgani asie ken die 

Verskoning 
Die redaksie wil hier~ 

mee sy verskoning uit~ 
spreek teenoor mnr. A. 
W. Wegelin, skrywer 
van h i e r rl i e artikel, 
omdat die drukkersdui~ 
wel die artikel in die 
vorige uitgawe onver~ 
staanbaar gemaak het. 

Die korrekte weer~ 

gawe van die artikel ver~ 
skyn hier.-R•ed., D.H. 

kuns om konserte aan te bied en 
konsertsale loop gereeld vol. Daar 
word nou geskakel met talle ander 
ve renigings, en of die lede nou 
musiekbewus is of nie, word kon• 
serte gereeld en outomaties byge· 
woun. 

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 kon ert wil u plek 
bespreek?" 

, M cneer, dis vir 12 D esember." 
,Nee, ek bedoel vir watter kon· 

sert is die bespreking." 

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

optree, watter musiek gespeel gaan 
word .. . " 

,Nee, dit kan ek u werklik nie se 
nie, on gaan maar net bespreek." 
Die jeug vorm die teewig van 
hierdie georganiseerde massamens. 
Daar word baie gedoen om hul 
talent tot die hoog te ontwikkelin g 
te bring en gevolglik is daar 'n groot 
aantal puik simfonieorkeste in die 
skole en universiteite. 

STRA WWE MEDEDINGING 

I n Europa is die mededinging op 
muriekgebied baie straf. In Londen, 
byvoorbeeld, kan elke talentvolle 
kolier 'n in trument gratis van die 

skool bekom. Maar van die dui• 
sende uitstekende leerlinge kry slegs 
enkeles 'n plek in die nasionale jeug• 
orkes. 

'n Baie belangrike rede vir die 
musiekontwikkeling in Europa, is die 
belangstelling en hulp van die ower• 
hede. Baie geld word oral op musiek· 
inrigtings spandeer. In Stockholm 
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 
Kon ervatoria, o rkeste en ander 
musiekinrigtings. En dit alles nogal 
in Swede, wat me spesifiek as 
musiekaal beskou wo rd nie en slegs 
met 'n inwonertal 2Yz maal ons eie 
blanke inwonertal van die Unie. 

Bogenoemde voo rbeeld gee wei 'n 
indruk van die na ionale aansien van 
musiek en van die trots van 'n 
betreklike klein land om vir die eie 
kunstenaars die geleenthede te skep 
om te kan werk vir die eie volk. 

-A. W. WEGELIN. 

oly5pd met klugtige situasies en 
speel af in die kontrei van Beukes 
se kinderjare-, die Noordweste, aan 
die kant van die Kalaharie". 

Luimigheid en skerts kenmerk 
hierdie blyspel en soos Die Huis
genoot se, is dit 'n toneelstuk van 
, lewe, liefde en lag • . . en die 
lug van die Kalaharie". 

Die spelleidin g staan onder 
Michael Grobbelaar, produksiebe· 
stuurder van die N.T.O . Bekende 
Suid-Afrikaanse ton eel persoonlikhede 
soos Elsa Fouche en Pietro Nolte 
vertolk die hoofrolle. 

Gerry Albertse, Schalk Jacobz, 
Jeanette van den Berg, Salie Ver• 
maak en Anta Fraser !ewer aan
treklike toneelspel. 

Pl ekbesprekin gs kan gedoen word 
by Davy Robertson se ateljees. 

LIGTE YERMAAK 

Die Kushlick·Giuckman toneel• 
gcselskap sal op Woensdag 4 Mei 
'n luimige toneelstuk, ,Marriage-go
Round" , m die Potchefstroomse 
stadsaal opvoer. 

Verlede jaar is hierdie toneelstuk 
vir 'n rekordtydperk van se maande 
in Johannesburg opgevoer. 

Die toneelstuk bied aangename, 
ligte vermaak, en plekbespreking kan 
by die Ajax Bookshop ge doen word. 

SKITTERENDE PROGRAM 
VIR 

STUDENTEVARIA 
Die Puk se Eddie Calvert, Andre 

du loit, het Vonderdagaand, 21 

April met die Studentevaria-opname 
'n hele sensasie veroorsaak. 

Met sy unieke trom petsolo 's het 
hy die hele saal op horings en die 
Pukke op bulle voete gehad. Liedjies 
soo ,Cherry Pink and Apple Blos
som White", , Blue Moon", en , In 
the Mood" het 'n rasende applous 
uitgelok. 

ROOM VAN DIE OES 

Jan Boneschans, Nic Badenhorst 
en Lydie Human bet met hulle sang· 
solo's vir verdere hoogtepunte 
gesorg. 'n Pragtige vertolking van 
Lis4t se Tweede Hongaarse Rapsodie 
is deur Heine de Wet en Wilkie 
Pretorius gelewer, en die Alabama 
Studenteorkes het die konsert afge
rond met twee boeremusiek-nommer• 
tjie , ,Die H artseerwals" en , Wip
neusie". 

Dit was ' n regte , room van die 
oes"-byeenkom , want die Alabama· 
orkes, H. de W et en W. Pretorius, 
en Gerrit Snyman , wat 'n klavier· 
solo op sy eie genotvolle manier 
gelewer het, was alma! wenners van 
eerste pryse op die A .S.B.-funsfees. 

Die program word Woensdag· 
aand, t7 April oor , Studentevaria" 
uitgesaai. 

Dramavereniging 
Herstig 

Die eerydse , Play reading society" 
van die Engelse departement van die 
P .U. vir C.H .O . word tans deur 
mnr. J . Pretorius, senior lektor in 
die departement Engels, herstig. 

Wyle prof. Rex Davies, voor
malige hoof van die departe ment 
En gels, het hierdie vereniging oor• 
spronklik gestig en uitgebou. 

Aile belangstellende studente kan 
lede van hierdie vereniging word, en 
moet hul name op die lys op die 
kennisgewin gbord by die Universiteit 
aan brin g. Die ee r te programver• 
gaderin g van die jaar sal binnekort 
plaa vind. 



Woensdag, 27 April 1960 

Varia: 

MEER LAATAANDE EN ANDER 
MOONTLIKHEDE 

TOE Jan van Riebeeck in die jaar soveel~tienduisend twee~ 
en~soveelvyftig of so~iets ( miskien twee uur vroeer of later) 

voet aan wal gesit het in Suid~Afrika , was die eerste ding wat 
hy gedoen het, om met moeite sy ander v oet ook aan wal te sit. 

Waarom dan die verwysings na die 
geskiedenis in die inleiding van 
,Laataande en ander moontlikhede ?" 
Nie dat dit miskien die laataande sal 
bemoeilik nie, nie om dat dit die Ius 
vir die bestaande laataande sal 
beinvloed nie, ook nie omdat . 
wei, om die waarheid te se-dit het 
niks met laataande te doen nie. 

Ek moet egter na nog 'n stukkie 
,geskiedenis'' verwys. Eendag het 
'n seuntjie wat in 'n bus op sy pa 
se skoot gesit het, sy pa on bewustelik 
'n groat guns bewys. Hy het naamlik 
sy sitplek vrywillig aan 'n aanvallige 
jong dametjie afgestaan. H ierdie 
voorval noem ek net terloops om by 
die laataand-storie uit te kom: indien 
sekere bevoegde persone meer Jaat
aande aan dare en tweedejaardames 
laat toekom, sal hulle die ouhere 
onbewustelik 'n groat guns bewys. 

ONVERVULDE WENS 

En nou kom ek weer by die Jan 
van Riebeeck-insident. Die eerste 
ding wat 'n man wil doen as hy 
kys, is om 'n laataand te vat. Nou, 
dit is bekend dat daar meestal met 
eerste- of tweedejaardames gekys 
word. 

As gevolg van die chroniese tekort 
aan laataande toegestaan aan hierdie 
groepe, kan 'n gekysde nie sy eie 
en sy meisie se hartwens vervul nie. 
Daarom sneuwel daar ook so baie 
kyse, vera! na 'n vakansie wanneer 
hulle te hare kom dat albei gedu
rende die vakansie met ander ge Jeep 
het. Hulle het dan nie genoeg tyd 
om die kwessie in die reine te bring 
nie. 

Verder: as die een wil uitmaak, 
kan die ander in 'n driekwart-uur 
nie genoeg soebat om die ander se 
bose voorneme die nekslag toe te 
dien nie. 

Dit het my toe laat dink aan: Stel 
u voor: 

Een laataand per week vir 'n 
door. 

Twee laataande per week vir 'n 
tweedejaardame. 

HERTZOGPRYS 
AAN 

VANWYKLOUW 
Prof. dr. N. P. van Wyk Louw, 

die bekende Suid-Afrikaanse digter, 
dramaturg en skrywer, het vanjaar 
die Hertzogprys van die Suid-Afri
kaanse Akademie vir Wetenskap en 
Kuns, vir sy dramas verower. 

Die prys word in besonder toege
ken v1r sy hoogstaande drama, 
Germanicus. 

Prof. Van Wyk Louw, tans hoof 
van die departement Afrikaans· 
Nederlands aan die Witwatersrandse 
Universiteit, het reeds die Hert~og

prys verower in die genres poesie, 
kritiese prosa en essay. Vir poesie 
is hierdie ge ogte prys reeds twee 
keer aan hom toegeken. 

Die jeuglektuur van Sita (mev. 
A. J. de Kock, van Potchef troom) 
is vanjaar deur die Akademie met 
die jaarlikse Scheepersprys bekroon. 

Die eerste toekenning van die 
Scheepersprys is vyf jaar gelede 
gedoen, en bekende skrywers soos 
P. J. Schoeman, W. A. de Klerk 
en Mikro het dit reeds verower. 

Vanjaar is die tweede ag tereenvol· 
gende jaar wat die prys toegeken 
word aan 'n skryfster. Verlede jaar 
het die bekende skryfster, Alba 
Bouwer, hierdie onderskeiding te 
beurt geval. 

Elke aand Jaataand vir 'n 
au-dame. 
Dan a! daar vrede op die Jiefdes

front wees en baie van die wat in die 
afgelope tyd ,uitgeraak" het, sal 
weer ,opmaak". Verder kan u self 
aan ander moontlikhede met die 
laataande dink. 

* * * 
Van ,Stel u voor gepraat, stel 

u bietjie die volgende voor (met 
apologie aan die betrokkenes) : 

Dirk Herbst: Mr. Universe. 
Proffie van Vuuren: 'n Eerstejaar. 
Tamatie Boshoff: S.R.-Voorsitter. 
Toy Dannhauser: Met 'n snor. 
Bok Fourie: Met kart, wit hare. 
Hans van Zyl: Gekys met Karien 

Potgieter. 
Jan Ras: H oogspringkampioen. 
Piet Steinberg: In die Slippers

span. 
Die eerstespan: Intervarsitiewen· 

ners. 
Klawerhof: Met twaalf telefoons. 
Pierretjie Kruger: D ie Skim. 
Enige jaar se Goldrush-wenners: 

Gekys vir ses maande of Ianger. 
Kobus Eloff: Ongekys vir twee 

weke. 
Rita van der Wateren: 'n Sous

tante. 
Albertha Howell: Met 'n ,pony

tail". 
Amke Rossouw: Op stelte langs 

Jan A.K. 

Annemarie 
moeder. 

Schutte: Koshuis· 

Alta de Kock: Op 'n driewiel. 

Dries Yssel: President van die 

Republiek. 
Tarentaal: Die Hoofstad van die 

Republiek. 
Idyll van der Walt: Onder die 

stortbad. 
Eddie van der Westhuizen: Pro

mofeer ook sy derde jaar. 
Louw van Wyk: Onluste-onder

drukker. 
Jan Boneschans: Ongekys. 
Piet Bingle·: In 'n stootwaentjie. 

SKRAAL KYSTE 
Polly Botha en Sarie Barnard, 

Jakkals Reynecke en Susan Viljoen, 
Baas Buys en Johanna Verhoef, van 
Germiston. 

Geluk aan julie alma!! 
Dis darem eienaardig dat H. B. 

van der Walt ewe skielik ,been-af" 
geraak het; te meer nog eienaardig, 
nou dat Bets Kruger nie meer op 
die Puk is nie. 

* * 
Toe 'n slang die afgelope naweek 

by Klawerhof wou gaan sleep het, 
het 'n eerstejaardame, Alet Riekert, 
in plaas van om sy sleepsel te roep, 
hom in 'n gang met 'n hokkiestok 
doodgeslaan. 

Ons bewonder jou moed, Alet! 

* * * 
Na meer as een uitstappie na 

Carleton ville kom Kobus Y sse! toe 
hier by Ons Huis met die nuus aan 
dat hy verloof is aan Hetta van 
Vuuren-van Carletonville. Skate 
petoors! 

ANDER HET GESE: 
Skel hulle wat geringer as jy is, 

nooit met meer as drie woorde uit 
nie.-Oelen chlager. 

Wanneer 'n vrou haar tot man 
wil maak, bring sy dit nie verder 
as om op te hou om vrou te wecs 
nie.-C. M. Valtour. 

Die mond van 'n vrou het a! heel· 
wat kwale genees.-Victor Hugo. 

DIE WA.PAD 

Belangstelling 
in Ernstige Sake 
Geagte Redaksie, 

Tydens die A.S.B.-pro
gramvergadering van 20 
April het daar o.a. op die 
agenda gedien n verslag 
van die P. U. -afvaardiging 
na die A.S.B .-kongres. 

Uit die verslag het die 
kwessie van die lidmaat
skapsverandering en ander 
ernstige sake ter sprake ge
kom en dit is aanvaar san
der dat daar 'n vraag oar 
die saak gestel is. 

H et ons dan ilie erns van 
sulke sake vergeet of is ons 
belangstelling aan die af
neem? 

E k laat my nie vertel dat 
almal wat in die vergadering 
was, self seniors, die saak 
oordink het me. 

Ek is nie teen die aanbe
veling wat aanvaar is nie, 
inteendeel dit dra my goed
keuring weg. Mens wonder 
net waar is die jonger garde, 
hoekom toon hulle nie be
langstelling nie? 

Baie dankie, 
H. ]. D. v. d. Walt. 

P.U. se 
Bouprogram 

'n Bouprogram wat dui~ 
sende ponde beloop en oor 
'n tydperk van twee jaar 
strek, is op die jongste ver~ 
gadering van die Raad van 
die Pothefstroomse Universi~ 
teit goedgekeur. 

'n Drie-verpieding koshuis wat 
huisve ting sal hied aan 150 mans 
sal op dieselfde terrein as Dawie 
du Plessis-koshui opgerig word. 

'n Nuwe sielkun delaboratorium 
sal ter aanvulling van die bestaande 
labo ratorium gebou word, en 'n 
nuwe fi iologielaboratorium word 
be plan. 

Aan ienlike bedrae sal aan die 
verbetering van sportgeriewe bestee 
word. Verlede jaar is reeds begin 
met die aanle van nuwe rugby- en 
hokkievelde, en vanjaar word vyf 
nuwe tennisbane met permanente 
blaaie aangele. 

Oproermakers 
Die afgelope langnaweek moes 

die dames van Klawerhof sander 
klok en die dames van De Klerkhuis 
sander kussings in die voorportaal 
klaarkom. Om alles te kroon is hulle 
Vrydagnag deur oproermakers slape
loos gelaat. 

Die oorsaak van hierdie benarde, 
middeleeuse toestand waarin die 
dames nou moet verkeer, is die Puk
mans wat nie geweet het hoe om te 
lui of hoe om te sit en hoe om te 
swyg nie. 

AJAX 
BOEKE EN 

SKRYFBEHOEFTES 
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Bladsy vyf 

Briewe 

ARBEI DER IS SY LOON 
WERD 

GEAGTE REDAKSIE,-Vir elkeen wat Die Wapad met 
die gewone oog lees, d.w.s. sonder om by die lees verder 

na te dink oor die ontstaan en bestaan van die blad en bepaalde 
uitgawe, bied dit die tevredenheid dat hy waarde kry vir sy 
geld en dat wat hy lees die vervulling van die behoefte is wat 
veroorsaak het dat hy die blad koop. 

Vir elkeen wat Die Wapad met 
'n kritiese oog lees, m.a.w. waar die 
Ieser vir homself rekenskap probeer 
gee oor die blad elf, die beson dere 
uitgawe en die stof wat daarin ver
skyn, hied dit meer as tevredenheid 
omdat hy dan met reg trots sal 
wees, want Die Wapad weerspieel 
die aard van die P.U. studentege
meenskap na binne en na buite; dit 
is 'n studentekoerant in die ware 
sin van die woord. 

REDAKSIE 

Wat gese is geld in besonder vi r 
die eerste uitgawes van Die Wapad 
van 1960. Dit was 'n verrassing en 
getuig van die ywer en joernalis· 
tieke vaardigheid van die Redaksie . 
Oorspronklikheid en inisiatief het 
die deurslag gegee soos blyk uit 'n 
hele aantal nuwighede en hierdie 
veranderinge kan met reg as ver
beteringe beskou word. 

Soos enige ander studentepubli
kasie het ook Die Wapad sy eie 

bepaalde probleme : die Redaksie is 

amateurs waar dit gaan om stofver

sameling, persklaar maak, proeflees 

en bladsye saamstel ; daarby moet 

hulle ook af en toe tyd maak vir 

sleep en swot; ekonomies word hulle 

steeds ,geboikot" deur beperkte 

middele; maar dit dien net om die 

waarde van die blad te verhoog en 

die Redaksie aan te prys. 

Ek sluit af met die woorde: ,Ware 

kritiek is ware Ieidin g", maar laat 
ons daarby nie vergeet nie: ,Die 
arbeider i y loon werd." Met dank, 
-P.H. 

Die Wapad Dalk 
Voorpunt? 

G EAGTE REDAKSIE, - Graag 
wil ek u gelukwens met die drie 

uitgawes van Die Wapad wat tot 
dusver verskyn het. U blad is werk
lik op die voorpunt van die studente-

' lewe. 

'n Punt van kritiek wat ek nog 
teen 'n studentekoerant het, is sy 
naam. 

Die Wapad is 'n terminologie 
soos die ossewa en die seepkis wat 
tot "n baie ou en afgestorwe Afri
kaanse tradisie behoort. 

Daarby is die verband tussen die 
benaming, Die Wapad en die Pot
chefstroomse U niversiteit vi r Chris
tel ike Hoer Ondfrwys, glad nie 
karaktergewend van die inrigting 
self nie. 

'n Studentekoerant moet 'n naam 
he wat nie soo Die Wapad histories 
word nie, maar altyd aktueel bly. 'n 
N aam soos byvoorbeeld, Die Voor
punt, is tog meer veelseggend .
Agitator. 

[Ons sal baie graag die menings 
van ons ander lesers hieroor wil 
verneem.-Red.} 

TOER SAAM MET DIE A.S.B. 
Twee besonderse toere word van

jaar deur die A.S.B. in die vooruit
sig gestel. 

Daar is eerstens die lsraeltoer 
gedurende J uliemaand wat ongeveer 
agt-en-twintig dae duur. Teen 'n 
spesiale prys van £305 word studente 
van die allerbeste voorsien: reise per 
luukse bus en die heen- en terugreis 
per luukse vliegtuig. 

Hierdie opvoedkundige toer deur 
die Heilige Lande sluit o.a. plekke 
in soos Na areth, Tabor, Tiberias, 
Galilea, Jerusalem, Jerigo, Gethse
mane en Bethlehem. 

Die sluitingsdatum vir inskrywings 
v1r hierdie toer is 30 April 1960. 

ROOMYS 

Dan is daar ook nog die toer 
deur Brittanje en die Vasteland 
aand die end van die jaar. Hier
die toer strek vanaf 9 Desember 
1960 tot 23 Februarie 1961, en 
koste daaraan verbonde is £355. 
Studente vertrek met die Penden-

nis Castle en sal per luukse bus toer 
deur Iande soos Groot Brittanje, 
Nederland, Belgie, Italie, Oostenryk, 
Duitsland, Frankryk en Switserland. 

Verder sal studente ook opera's 
bywoon en die vyf-dae winter port 
in Steinbach besigtig. 

e Vir meer besonderhede skakel 
mnr. H . J. D . van der Walt, Postma
huis, P.U. vir C.H.O. 

ICE CREAM 

ONS BESIGHEIDSNAME 
SPREEK VANSELF! 

PARK VRUGTEWINKEL 

PARK KRUIDENIE.RS 

PARK FIETSE 

(F. J!. Tranter) 

Tel. 995 Van Riebeeckstraat , POTCHEFSTROOM 



B1adsy ses 

Manshokkie 
Die eerste manshokkiespan het 

Saterdag, 23 April in hulle tweede 
2igawedstryd teen Dorp te staan 
gekom. 

Op 'n nat grasbaan en met 'n 
deurweekte bal het G ert ~ n yman se 
elftal getoon dat ons nog groot dinge 
vanjaar van hulle kan vcrwag. 
· Met vier nuwelinge in hulle 
geledere, ontbreek dit glad nie aan 
vernuf en ervaring nie. Nieteen
staande die feit dat hulle veertien 
dae ge!ede die knie teen Goldfields 
moes buig (5-1), word verwag dat 
bulle nie maklik weer deur enige 
span in die liga geklop gaan word 
nie. 

TWAALFDE SEISOEN 

Die Pukke se voorlyn met vete
raan Piet van Wyk, wat vanjaar sy 
twaalfde seisoen vir die Puk speel, 
Andre Muller en Vic van Aswegen 
aan die spits, was op die aanval een
voudig te goed vir Dorp. Vera! na 
rustyd, toe bulle aan die nat toe
stande gewoond begin raak het, het 
bulle knaend aangeval en dan ook 
nie minder as sewe doele in die 
wedstryd aangeteken nie. 

Barry Pithey, middelskakel, en 
Bill Firth, heelagter, het goed ver• 
to on . 

Dorp kon slegs een doe! aanteken . 

DAMES 
Puk se tweede dameshokkiespan 

het Saterdag, 23 Apri l 3-1 teen 
Girls' High verloor. 

Die baan was baie nat en stadig. 
Alhoewel die Pukke se tweedespan 
nog nie vee! saamgeoefen het nie, 
het bulle nog goed gevaar, aangesien 
Girls' High verlede jaar 'n oorwin
ning van 11-1 behaal het. 

Die spel was deurgaans in die 
guns van Girls' High , dog die Pukke 
het baie goeie verdedigende spel 
gelewer, maar die samespel het ont· 
breek. 

BEROEP OM BROEK 
• Daar word 'n beroep 
gedoen op aile Pukke om te 
help kollekteer vir die aankoop 
van 'n tent--die Rugbybestuur 
wil 'n rugbybroek vir Toy laat 
maak wat pas.-Sportred. 

Vir daardie hol gevoel 
op die maag bak ons die 
HEERLIKSTE 

VLEISPASTEITJIES 

TURKSTRA 
BAKii.ERY 
(Edms.) Bpk. 
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Wits Klop Puk Op · Eie Werf 
In _.ragwedstryd 

KOSHUISRUGBY 
Postmahuis bet Saterdag sy vleuels 

haie wyd uitgestrek toe hy daarin 
geslaag het om· H eimat in die eerste 
ronde van die koshuisliga van die 
kompleks met 27-8 te klop. 

Dit was die eerste wedstryd wat 
plaasgevind het en Ons Huis moet 
nou net teen Uitspan speel voordat 
die finaal gespeel kan word. 

JN die laaste, spannende oomblikke van 'n sko uspelagtige wedstry'd, het Wits daarin geslaag 
om op 'n uiters dramatiese wyse oor Puk te seevier na 'n briljante lopie van Mike Antelme, 

waarmee hy die uitslag 19-V in Wits se guns heklink het. 
Mooi sou mens die rugby nie juis 

kon noem nie; Vleuel het nl. die 
voorspelers gebad en Heimat die 
agterspelers om die bal agter die 
doellyn te gaan neersit. Die enkele 
kere wat Heimat met Johnnie Knox 
Jan Combrinck en Steve Rautenbach 
aan die spits, die bal gekry bet was 
hulle altyd gevaarlik. Vir Vleuel het 
Toy, Hannes Els (die kere wat sy 
hande nie in die skrum was nie) en 
Lou Erasmus baie ged vertoon. 
Hennie en Dries het onder die agter· 
spelers ook baie mooi probeer. 

Studenterugby in die ware sin van die woord was aan die 
orde van die dag en dit was 'n genot om te aanskou hoe voor~ 

spelers en agterspelers van beide spanne inklim. 

Voor rustyd het die Pukke die 
Witsies, wat dieselfde oort rugby as 
hul onder 19-spanne wou spee!, 
skoon van hul voete gespeel deur 
die losvoorspelers van Wits in die 
skrums in te dwing. 

In hierdie stad ium van die wed
stryd bet die Pukvoorosse die vaste 
spel oorheers En vir die eerste keer 

hierdie seisoen die vu ur van verlede 

jaar getoon. 

Toy Dannhauser, wat sy beste ver· 

toning op slot tot dusver gelewer 

Pukke Presteer 
Die wedstryd tussen Puk en Wits 

bet gedien as proefwedstryd vir die 
Noordelike Universiteite·span wat 
teen 'n Transvaalse vyftiental sal 
optree. 

Die Pukke wat plek gekry het in 
1 

die span wat op Woensdag, 27 April 
teen T ransvaal op Krugersdorp speel, 
is Frans de Bruyn ( voorry ) , H erman 

het, het eerste punte aangeteken 
nadat hy deur die lyn taan gebars 
het. Hierna het hy 'n strafskop in 
punte omskep. 

De Wet Kruger se drie was n 
bekroning van 'n mooi stukkie werk 
van die Pukvoorspelers. Puk se 
telling is voltooi deur 'n drie van 
Piet Bosman wat Jan van der Schyff 
vervyf het. 

VINNIGE TEMPO 

Na rustyd kon Puk nie Ianger die 
vinn ige tempo waarmee hul die 
wedstryd begin het, volhou nie en 
langsamerhand het Wits 'n klellende 
greep op hulle begin toepas. Stadig 
maar seker het Wits eers die lyn
stane en later die skrums bemeester I 

solat hul agterlyn hul kleure kon 1 

wys. 
Wits se telling bet opgeskiet en 

Puk was magteloos om knaende 

Onder 19-span 

Witsies soos Ken Boonzaier, Dickey 
Viljoen en Frik Rademan in toom 
te hou. 

Die verslappin g van die Puk is 
toe te skryf aan 'n gebrek aan 
stamina-daardie laaste kraginspan• 
ning wat vir hul die wedstryd kan 
wen. Puk het nogtans gewys dat hy 
die manne het om weer eens vanjaar 
goed te vaar in die liga. 

DALRYMPLEPRESTASIES 

Alta de Kock. 

Padloop 
Mnr. Gert Scholtz, sekretaris van 

d ie atletiekklub, dee! mee dat 
rdilings tans getref word vir 'n aflos· 
padloop van Parys na Potchefstroom. 

Die padloop sal in September 
plaasvind en minstens ses spanne, 
bestaande uit ses deelnemers elk, sal 
deelneem. 

Die afstand tussen Parys en Pot
chefstroom is dertig my! en elke 
hardloper sal dus vyf my! moet afle. 

Afge ien van die span van die 
Universiteit, sal 'n span van die 
Onderwyskollege ook deelneem. 

In die wedstryd teen Wits het die 
Pukkies 'n uiters swak vertoning 
gelewer soos ook uit die puntestand, 
24-3 teen hulle , blyk. 

Die kan miskien toege kryf word 
aan algehele afwesigheid van fiks
heid , met die gevolg dat daar geen 
ondersteuning was nie. 

I GOEIE PRESTASIES IN DURBAN 

JAN VAN DER SCHYFF 

Venter (slot) en Piet Steinberg 
(kantman). Jan van der Schyff 
(senter) en Koos du Plooy (vleuel) 
is as reserwes vi r hierdie wedstryd 

aangewys. 

e Intussen is verneem dat Mike 

Antelme hom aan die span onttrek 

her en dat Koos du Plooy hom ver

vang. 

WES-TRANSVAAL B 

Verlede Saterdag het vier Pukke 

gespeel 111 die Wes-Transvaalse 

B·span teen Oos·Transvaal. H ulle is 

Piet Steinberg en sy kantmanmaat 

Piet Bosman, Jan van der Schyff 

(senter) en Bok Fourie ( skrum

skakel). 

Aan al hierdie manne, namens die 

Redaksie, ons hartelike gelukwense. 

A . fll 
II ttsa. 
As die DAMES so se 
moet jy weet die ] onge
heer koop sy klere by : 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - T elefoon 

POTCHEFSTROOM 

Is die 0 / 19·span bereid om in die 
voorwedstryd vi r die All Blacks weer 
teen Wits dieselfde tipe spel te speel 
of gaan bulle alles in die st ryd werp 
om hierdie toestand te verbeter? 

Puik Korfhaldag 
Die korfbalklub van Puk het 

Saterdag, 23 April 'n baie geslaagde 
korfbald ag gereel. Daar was vyftien 
spanne uit die hele Wes-Transvaal 
teenwoordig. 

AI die wedstryde wat gespeel is, 
was vriendskaplik. Die doe! van 
hierdie korfbaldag was om 'n beter 
gees en samewerking tussen die ver· 
skil lende spanne in Wes·Transvaal te 
verkry. Dit i ook die eerste ke~r 

dat die korfbalklub so iets aangepak 
het. 

Van die eerstespanne was die 
wenspan die van K.A.A.A.. Puk en 
Pote het saam tweede gekom, wat 
'n groot prestasie is, aangesien Pote 
'n baie sterk span het, en die Puk
span grotendeels uit eerstejaars 
bestaan. In die afdeling vir tweede
spanne het Pote eerste gekom. 

D ie uitblinkers onder die Pukke 
was vera! Blanje Combrinck, die 
kapteine Marie Kruger, en die 
eerstejaar H annie de Villiers. Daar 
is 'n hele paar van die Puk speelsters 
wat in aanmerking behoort te kom 
vir die Wes·Transvaalse span. 

Alhoewel die reen die korfbaldag 
in bietjie in die wiele gery het, bet 
alles tog vlot verloop. Die dames 
het omtrent alma! kaalvoet gespeel, 
en ' n aantal eerstejaarmanne bet aile 
moontlike metodes probeer toepas 
om die modder op die korfbalbaan 
te verwyder. 

D ie Pukmans vertoon ook baie 
geesdrif vir die spel. H ulle het Vry• 
dagmiddag gewys dat bulle n 
natuurlike aan leg vir die spel hct, 
toe bulle teen die dames gespeel het, 
en hulle nogal geklop het. In die 
vervolg sal daar gereeld teen die 
mans geoefen word. 

DIE Pukke het tydens die jongste Dalrymplebyeenkoms beter 
as ooit tevove g.evaar en veral die twee dames-Alta de 

Kock en Rina Bierman-het uifgeblink. 
Rina en Alta het altesaam 19 ('n Volledige artikel oor prof. Smith 

punte aangeteken en daarmee bet verskyn in die volgende uitgawe.) 
die dames die derdeplek behaal om Mnr. Koos Bosman, wat die span 
die Roger Dyasonskild te verower- as Senaat verteenwoordiger vergesel 
twee punte agter Ste!lenbo cb. het, en mev. Bosman het as reisouers 

Rina het die 80-meter hekkies opgetree. 
gewen in 'n tyd van 23.1 sek. op 'n 
nat baan en tweede plekke behaal in 
die 220 en 100 tree, asook 'n vierde 
plek in die verspring. 

Alta het tweede plekke in die 
skyfwerp, spiesgooi en gewigstoot 
verower. 

MANS 

Die mans het sesde geeindig met 
10 punte agter hul naam. 

Johan van der Walt het 'n skit
terende vertoning in die my! gelewer 
en net·net derde geeindig in sy 
beste tyd dusver, nl. 4 min. 22 sek. 
Len Ortlepp het 'n tweede plek naas 
Vic Essakov verower met 'n poging 
van 179 voet in die spicsgooi. H an
nes Liebenberg het 'n tweede plek 
in die hoogspring behaal. 

Theuns Erasmus (spiesgooi) en 
Jakes van Niekerk (paalspring) het 
albei vierde plekke verower. 

Prof. D. P. J. Smith, aan wie ere 
Springbokkleure toegeken is, het die 
span vergesel en is weer eens verkies 
tot voorsitter van die S.A.U.A.A. 

Pukke Swem op 
Droe Grond 

Die P.U.-swemklub het met 'n 

verdienstelike poging voor die dag 
gekom om die gehalte van swem te 
verbeter. Dwarsdeur die winter wan· 
neer die swemmers letterlik soos visse 
op droe grond voel, sal hul voortaan 
georganiseerde oefeninge doen. 

Die oefeninge word spesiaal deur 
mnr. Wynand Putter van die L.O.
Departement aangebied om die 
swemmers se borsspiere fiks te hou 
vir die komende seisoen. 

Bywoning van hierdie oefeninge 
sal in aanmerking geneem word by 
die toekenning van stemre g. 

Na n lang tydperk van 'n 
kwynende bestaan lyk dit nou of 
daar eindelik 'n oplewing aan die 
swemfront gekom het. Die P.U: 
swemklub se bestuur verdien aile !of 
vir hul ywer. 

NAVY IS STEEDS ONOORWONNE 
Duvenage Lei Oordeelkundig 

NAVY het vanjaar die bordjies verhang deur hul nederlaag 
van verlede jaar teen Wits te wreek met 'n welverdiende 

oorwinning van 12- 11. 
Dit is Navy se derde oorwinning 

hierdie seisoen en tans is hy die 
enigste onoorwonne span van die 
P.U .•rugbyklub. 

Afgesien van 'n tydelike verslap· 
ping, bet die voorspelers deurgaans 
die botoon gevoer in die vastespel 
en het selfs pragtige stormlope uit
gevoer. 

Billy Duvenage het Navy oor-

deelkundig gelei en was beslis dir 
uitblinker op die veld. 
Puk het eerste bloed geruik mr. 

die drie deur Duvenage. Hiern 
het Piet van der Schyff geslaag me· 
'n straf kop wat hy opgevolg h~ 

deur 'n breekslag en vir Werth oor 
gestuur bet. Duvenage het wed 
van hom laat hoor deur sekuur I 

mik en 'n strafskop oor te klits. 




