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AANGENAME V AIUNSIE 
DIE jaarboek, professore en lektore se die Puk sluit 

oorm6re tot W oens :ag, 3 Augustus. 
Vir die student is dit van wesentlike belang . 
. . . Want hy hou daarvan om sy Ieermeesters 'n 

ruskansie te gun. 
Elkeen weet immers dat hy die a fgelope maande 

hard gearbei het; en so a£ en toe het by sy leermeesters 
boonop 'n ruskansie gegun dcur 'n klas of twee te bank. 
of te bere vir beter dae. 

Nou breek die vakansie cgter <<:n en professore c:-1 
lektore kan rustig vakansie hou en tussendeur dalk stu
deer en voorberei vir die lanste lang skof. Sterl<te! 

OFFISIELE S T U D EN T E K 0 E R ANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

Die studente sal alma! bedrywig wecs . Somm'ge 
sal sommer niks doen nie; nnder sal noodsaakl ik2 sa k
geldjies v crdien ; ander sa l am 1Jassadeurs van hul univcrsi
teit wecs : ander sal vir volk en vaderland op die militere 
pnradeveld doenig wees; en helaas sal daar dicgene wees 
wat beskeie 'n boek of meer snl oopslaan. 

D ie W apad wens dieHcne wat tydens die v akansie 
as ambassadeurs van die U niversiteit sal optree, O? die 
verhoog met uitvoerings, of op die sportveld . of waar 
ookal. s terkte toe. Hou die vaandel van die Un:versiteit 
hoog! A.S.B. GAAN REPUBLIEK Onthou verder: kort na die vakansie word die pro
fessore en ander inmengers weer 'n ruskans gegun tydens 
lntervarsitie ... en wie se ons gaan die Kovsies vanjaar 
nie klop nie? 

POSITIEF PROPAGEER 
• Die Wapad wil grang al sy lesers ' n baie aange

name vakansie toewens en die hoop uitspreek dat hulle 
verkwik en met nuwe kragte sa l terugkom. 

DIE AFRIKAANSE STUDENTEBOND g aan vanjaar 'n som van £1,000 bestee ter bevor

dering en propagering van ldie Republiek. Hk~rdie besluit is Saterdag op die eerste volle 

hoofbestuursvergadering van .die Bond wat op Potchefstroom gehou is, g.eneem. 

GEEN 
WAARNEMER 

NA NUSAS 
Die hoofbestuur van die 

A. .B . het Saterdag besluit 

om vanjaar weer me 'n 

waarnemer na die N.U.S.A.-

5 .-kongres wat gedurende 
Julie in Kaaps!ad plaasvind, 

te stuur nie. 

Ooh die P.U.-studenteraaa 

het op sy jongsgehoue ver

gadering besluit om me 

m eer n waarnc··ner te stuur 

soos oorspmnhlih beplan n 

nie. Die Studenteraad het a.; 

Tede hiervoor veral die mis

l:,t,hte studenteraadskonferert

sies aangegee en ook die 

feit dat verskillende vc.n die 

geaffilieerde N.U.S .A.S. -sen

tra die liggaam as die enig

ste basis van interuniversi

iere samewerhing besho:,t,. 

Soos die A.S.B. -hoofbe

stuur er hen die P. U. -studen

teraad N .U . . A.S. ooh nie 

as 'n ve1•teenwoordigende 

liggaam waarop samespre

hings op interuniversitere 

vlah gevoer han word nie. 

, ,Konferensies soortgely k 

aan die voorgestelde studen

teraadskonferensies wat die 

P.U. en Natal beoog het, is 

die enigste wyse waarop 

hontah myns insiens met an

dersdenkendes gemaak han 

word," het mnr. H ennie 

van der Walt , president van 

die A .S .B. en voorsitter van 

die S.R., in hierdie verband 

gese. 

Aan die organiseerder van die A.S.B., mnr. C. du P . 

Kuun, is opdrag gegee om die moontlikhede van 'n prysvraag 

of kompetis ie wat in soveel nuusblaaie, tydskrifte en studente

blaaie as moontlik aangekondig sal word, te ondersoek. Die 

I-ioofbestuur hoop dan om langs hierdie weg die Republiek 

soveel as moon tlik bekend te stel en te propageer voordat die 

referendum gehou word. 

Dit is bek. nd dat die A.S.I3 . 
sedert sy ontstaan altyd in bcginsel 
ten gunste van 'n republiek vir Suid· 
Afrika was en die hoofbestuur besko u 
hierdie stap as 'n tasbare wyse waar· 

n ie·b lank in staa t te stel om aan 
die nie·blankc inrigtings vir boer 
cnderwys ·~e stud eer. 

Die moo ntlikh eid bestaan dat 
die A .S.B. reeds aanstaande jaar 
'n k'eurlin gstudent aan die Kleu r· 
lin gkoll ege van W es·Kaa pland sal 
o nd erh ou deur middel van 'n 
beurG. 

In die ve rband wil die H oo fb e· 
stuur ook v rskillende ctudenterad e 
van die ve rskiller: de geaffilieerde 
sen tra nader om die moontlikh eitl 
te ondersoek om elk 'n stu ·~ent :-tan 
ec n van die inrigtings vi r nie ·blanke 
hocr ond erwys te onderhou. JN T E RVARSITIE . . net om die draai! 

Mnr. H. J. D. van der Walt, 
president van die A .S.B. 

op hulle nou hull ~ teun aan die 
saak kan gee. 

Meer bew nderhede in die ver· 
ba- d sal na aile waarskyn likheid 
binne 'n paar weke bekend wees. 

'n And er besluit wa t deur die 
hoofbestuur geneem is en onder die 
departement van studie en navorsing 
val, het ook betrekking op die 
Republiek. Die Bond beoo g nl. om, 
moontlik reeds in 1962, 'n stan· 
daardwerk oor , Die ve rskynings· 
vorms van die Republikeinse ideaal 
in die Suid·Afrikaanse volkslewe." 

Gesaghebbendes op verskill ende 
terreine sal gevra word om artikels 
by te dra oor die saak wdat dit as 
standaa rdwerk op die gebied kan 
dien. 

NIE-BLANKES 

Die hoofbestuur het verder 
beduit om £5,000 in te same! wat 
aangcwend gaan word vir beurse om 

Die hoo fbe: tuur is Vrydagaand 
deur die P. U .-Studenteraad onthaal 
op ' n dinee by di 2 King' s Hotel. 

n T oneel soos op die foto sal weer vanjaar te sien wees, want 
kart na die uaha.nste begin die d:rigentshahery en die hare sal 
waai. Op die folo (wat in 1!)58 ge neem is\, le Ami Venter hwistig 
die hnipper in terwyl Sclutlh B~tys, naaste aan die ltamera, toeltyh . 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

HOOFBESTUURSFLITSE II 
' n Kommissie in sake Afrika·aa'lgeleenthed e, bestaande uit mnre. H. J. 
D . van der W alt (presid Ent) , H . D. K. van der Merwe ( onderpresid ent) , 
en P. Strydom is deur die hoofbestuur aangewys. Hulle sal die hele 
probleem ondersoek en 'n tentatiewe beleid en standpu .. t vir di e .A.S.B. 
voorle. 

Die Ko ngresbqluite met betrekking tot die wysiging van die grondwct 
is finaal goedgekeud. 

'n Bedrag van £ 1,000 sal byeengebring word vir die Vereenigingsc 
gedenktekenfonds. Die gedenkteken gaan opgerig wurd ter herdenkin ~ 
aan die sluiting van die Vr·<de van V ereeniging op 31 M ei 1902. 
'n Konferensie van die Afrikaanse Onderwyskollege van Kaapland sal 
op 28 en 29 Septem ber in Stellenbosch gehou word om die funksion e· 
ring van die A.S .B. aa n hierdie inrigtin gs te bespreek. Die president 
en hoo fb : stuurslede sal by hierdie geleenthcid teenwoordig wees. Die 
volgcnde hoofbestuu rsve rgadering vind gedure nde dieselfdc tyd plaas. 

Die president en die o rganiseerde r, mnr. Kuun , beoog om voor die 
aanstaan de ko ngres in Julie aanstaande jaar elke A .S.B.·tak ten minste 
twee k er te besoe k. Dit is vera! met die oog daa rop om )ewcnskragtig· 
heid van die takke te bcvorder. 

Die tema vir die volgende kongres te Bloemfontein is ,Nasionali ·me, 
sy betekenis en verskyningsvorme in S.A . en die wereld van dag". 
Die hoofkantoor van die A .S.B. word vanaf 1 Julie van jaar in die Unie· 
winkel ge bou in Pretoria gehuisves. Ruim voorsiening word gemaak 
om in al die bchoeftes van die person ecl en hoofbestuur te voorsien. 
Sodra genoeg fond se beskikbaar is, sal 'n begin gemaak word met die 
versp r-<iding van die bcoogde nuusblad in die buiteland deur middel 
van goedgesinde kontakte. Dit is vera] met die oog daarop om die 
verdraaiings wat oor Suid·Afrika in die buitelandse pers ve rskyn , die 
nek in te slaan. 

Studente nie 
Stadsraad 

. 
Ill 

Mnr. R en nie van der W alt het 
tyden s die jongste massavergadering 
verklaar dat daar geen moontlikheid 
bestaan dat studente in die stads· 
raad sitting kan verkry nie. 

D ie stigting van 'n studentewyk 
is teenstrydig met sekere provinsiale 
ordonnansies. Hierbenewens is daar 
materiide en praktiese besware daar• 

t een. 

Die massa het voorts ook die 
grondwetlike veranderings van di~ 

A.S .B. aanvaar wat vera! daarop 
neerkom dat verteenwoordigin g in 
die toekoms op proporsionele grand· 
lag sal berus . 

Nuwe Redakteur 
Mnr. Dewald :\oode is de ur die 

Studenteraad aangewys as redakteur 
van Die Pukkie van 1% l. 

Mnr. Roode volg mnr. Piet H ew 
ning cp, en is vanjaar ook lid van 
die redaksic van Die Wapad . 

Mnr. Piet Bosman is aangewys as 
sakebestuucder vir Die Pukkie. 



Bladsy twee 

Prikkelende Gedagtes oor Opperman 

se Kerslied jie 
pROF. GERRIT DEKKER kon op die jongste vergadering 

van Estrarte regverdediging vind vir die gebruik van 

Bybelse motiewe in die gedig , Kersliedjie" van D. J. Opper~ 

man. 

Nadat prof. Dekker die agtergrond 
van die gebruik van Bybelse motiewe 
in die kuns geskets het, bet hy die 
omstrede gedig bespreek. 

,Opperman doen in ,Kersliedjie' 
wat hy in baie van sy gedigte doen: 
Hy transponeer sy stof tot die werk· 
likheidsfeer van eie land en eie tyd ," 
h et prof. Dekker gese en met hierdie 

argument die gedig na eie mening 

geregverdig. Terselfdertyd het hy 

ook gewys op die gevare wat skuil 

in die geb ruik van Bybelse motiewe 
in die kuns. 

Na prof. D ekker se lesing bet 
lewendige bespreking van die onder
werp gevolg, waaraan onder andere 
dr. H ertzog Venter deelgeneem bet. 

In die betrokke gedig word die 
verbaal van die geboorte van Chris
tus vertd, maar die wyse manne is 
,drie outas uit die baai Karoo". Hul 
geskenke is ,skaapvet, eiers en bil
tong", wat hul nederig le voor ,God 
se klong". 

volryp 
goue 
tabak 

verreweg die beste koop teen 

1/9 vir twintig 

A •t fll 
II I 'SQ. 

P32a 

As die D AMES so se 
mrwt jy weet die ] onge
heer koop sy klere by : 

J. TOD SUTTlE 
Kerkstraat 177 - T elefoon 

POTCHEFSTROOM 

ONDERSTEUN ONS 
ADVERTEERDERS 

DIE WAPAD Dinsdag, 28 Junie 1960 

Voortreflike Uitvoering deur 
Maud Weyhausen 

DIT IS SELDE dat 'n mens 'n sangeres aan tref wat beskik oor talent, n gocie tegniek, 
intelligensie, emosionelc rypheid in die v ertolking, 'n fyne musikale aanvoeling en daar

benewens 'n aangename, aantreklike verhoogs persoonlikheid. 

Die klein, tog waard rende gehoor, wat die voorreg gehad 
het om die uitvoering van JI!Iaud Weyhausen by te woon, het 
hierdie sonderlige onden,inding gehad om in 'n besondere, in
teressante en afwisselende program, deur hierdie kunstenares 
geboei te word. 

Verandering van spy e brin g eet
lus en in die geval van mej. Wey
hausen, was dit verkwikkend om na 
'n ander soort stem as 'n sopraan 

te luister, nl. 'n ryk mezzo kontralt. 

M f j. Weyhausen is nie 'n suiwer 

kontralt nie. Daarvoor is die lae 

note nog nie voldoende resonan t 

me. Laasgenoemde note was dan 
ook al wat hinderlik was, in ' n bui
tengewone program. 

In die eerste groep, wat sy met 
d1e pragtige egalige stemlyn, wat 
nood aaklik is in die werke van 
Arne, Handel en Bach, uitgevoer 
het, was ,0 hiir mein Flehen" uit
staande in sy roerende smeking. 

STUDENTENUUS VAN ELDERS 
'N KRISIS HET IN BLOEMFONTEINSE RUGBY

KRINGE ONTSTAAN NADAT TWEE RUGBYSPPELERS 
VAN DIE VI-{YSTAATSE UNIVERSITEIT DEUR DIE TUG
KOMITEE VAN DIE BLOEMFO -TEINSE SUBUNIE VIR 
DRIE WEKE GESKORS IS WEENS ONGEOORLOOFDE 
SPEL IN 'N BEKERWEDSTRYD TUSSN U.O.V.S. EN ODD
GREYS. 

Moontlike gevolg hiervan is 
dat Intervarsity vanjaar nie 
meer in Bloemfontein sal plaas
vind nie. 

Die twee spelers wat geskor is, 
het die Vrystaal reeds etlike ken, 

Pukke 
Aangespoor 

tot Aksie 
Ceagte redaksie, 

Inte1'varsitie 1960 vind 
oor drie weke plaas. 

In werklikheid is dit nog 
amper twee maande tot 20 
Augustus, maar daar bly net 
drie weke oor om liedjies, 
ens. te oefen as gevolg van 
die vakansie. 

Ons sit nog altyd met die 
ou kreet wat niemand ken 
nie. Dit sal vanjaar weer 
eens op die laaste tippie ge
leer moet W01'd, anders sit 
ons met niks. 

Die skole van Potchef
stroom het almal krete wat 
nie een by die Puk s'n af
steek nie. U.O. V.S. het 'n 
besondere kreet en het on
tangs nog hulle "Vuurpyl'" 
bygekry. 

Dit het no~t hoog tyd ge
W01'd dat daadwerklike po
gings in die werk gestel 
word om 'n nuwe kreet te 
vind wat die massa gunstig 
sa{ ontvang. Ek glo almal 
al vatbaar wees vir enig

iets nuuts. 
H et die A.B.K.K. sy plig 

in hierdie verband gedoen? 
Dis tog nie 'n onmoontlike 
taak nie! 

En waar is die Pukke 
saans met sing-songs? 

V eertig is nie genoeg nie ! 
Laat ons opruk in ons 

hordes! 
al die groep na Bloem

fontein vanjaar weer net uit 
spelers en eerstejaars be
staan? al almal weer met 
toemonde op die pawiljoen 
sit? 

Laat ons wakkerskrik ! 
Sela. 
Dankie vir plasing, 

ARIOKO . 

OJJ provinsiale gebied verleenwoor
dig. 

adat bekend geword bet dat 
die spelers geskors is, het die Uni
versiteitsklub ' n noodvergadering 
bele en besluit om uit protes teen 
die beslissing van die tugkomitee 
a l hul spanne vir die volgende 
wedstryd te onttrek. 

I ntervarsitie 
Op ' n verdere spesiale vergade

riug wat bele is, is sekere aanbe
velings bespreek waaronder die 
onttrekking van die universiteit
spanne aan die Bloemfon teinse 
rugbykompetisie vir die res van 
die seisoen. 'n Aanbeveling is ook 
gedoen dat die Intervarsitie tussen 
die Kovsies en Puk wat vanjaar 
op Bloemfontein moet plaasvind, 
no u in W elkom of Potchefstroom 
gehou moet word. 

Dit is nie bekend wat die oor
weging is .om Intervarsitie nie 
meer in Bloemfontein te hou nie, 
maar dit sal seker nie verkeerd 
wees om te beweer dat indien 
die universiteitspanne aan die 
Bloemfonteinse kompetisie onttrek 
word, die rugbyklub verplig voel 
om ook nie die jaarl ikse inter
varsitie daa r aan te hied nie. 

A.S.B. VERSTERK 
Die moontlikheid van 'n 

volwaardige A.S.B.-tak in J o
hannesburg het meteens gestal
te aangeneem met die aankon
diging van die Administrateur 
van Transvaal in die begro
tingsrede van verlede jaar dat 
'n vyfde Onderwyserskollege 
binne Transvaal opgerig sal 
word, nl. in Johannesburg en 
met Afrikaans as voertaal. 

Die beoogde kollege sal in die be
gin van 1961 in die geboue van 
die huidige Con Cowan-hoerskool 
met sy werksaamhede begin. 'n 
kakelkomilee is reeds in die !ewe 

geroep onder voorsitterskap van 
dr. P . J. Meyer van die S.A.U.K. 

Dit is die mening van bierdie 
kornitee dat 'n volwaardige Afri
kaanstalige Universiteit uit bierdie 
Onderwyserskollege kan ontwikkel. 

Die stigting van 'n A . . B.-tak 
aan hierdie inrigting sal nie a lleen 
die geledere van die A.S.B. ver
sterk nie, maar ook die posisie dat 
daar geen A.S.B.-tak- aan die 
Rand bestaan nie, verbeter, waar
deur die belange van Afrikaanse 
studente aan die Rand behartig 
sal kan word. 

BRAHMS 
Die Brahms ,Zigeunerlieder" wat 

hierop gevolg het, is met die regte 
warmte, vuur en teerheid, asook 
lewendige gelaatspel vertolk. Die 
,Wisst ihr mein Kindchen" kon iet-
wat ligter gewees het, maar , Lieber 
Gott du weisst", met soveel wisse• 
lende stemkleur vertolk, gevolg deur 
,Braune Bursche", was onverbeter· 
lik. 

Die vier Ballades uit ,Transyl
vania" van Zoltan Kodaly, was vir 
'n groot dee! van die gehoor onbe
kend en hier en daar het 'n mens 'n 
misnoegde ,0 die moderne musiek 
tog ... " gehoor. M ej. Weyhausen 
se intelligente vertolking van hierdie 
liedere egter, het die gehoor van 
mening laat verander en vera! die 
laaste ballade ,Watter een moet ck 
trou?" was 'n meesterstuk van teg· 
niese vaardigheid en inlewing wat 

Weens die siekte van die 
kunsredaktrise bet mev Sarie 
Serfontein-Theron vriendelik 
ingewillig om hierdie bespre
king in Die Wapad waar te 
neem. Die redaksie bedank 
haar daarvoor. 

die gehoor in byne ademlose afwag• 
ting gehou het, tot die uiteindelike 
besluit van die oujongkerel, om tog 
maar nie te trou nie. 

Die opera-arias, vera! die van 
Ro sini met die koleratuur lopies, 
wat moeilik uitvoerbaar is vir so 'n 
lae en swaar stem, is met groot 
gemak gedoen. Hier weer egter, 
was die onnatuurlike lae note 
hinderlik. As een van haar toe· 
gifte het mej. Weyhausen die 
, Habenera" uit ,Carmen" van 
Bizet so goed vertolk, dat die 
gehoor onmiddellik verplaas is in 
die atmosfeer van vurige Span· 
jaarde, stiergevegte, ens. Sy het 
die rol van ,Carmen" reeds 20 
keer in Europa vertolk. 

SUIWER 
Die uitspraak en vertolking van 

Eva Noel Harvey en Lemmer se 
liedere, was mooi, eg en suiwer. 

Deurgaans is mej. Weyhausen 
goed ondersteun en sim patiek bege· 
lei deur die bekwame mej. Anna 
Bender, sonder wie se uitmuntende 
uitvoering van 'n veeleisende taak, 
die sukses en genot van die konsert 
onmoontlik sou gewees het. 

Mej. Weyhausen wat in Johannes· 
burg gebore is, is in 1946 na Enge· 
land, waar sy drie jaar lank studeer 
het aan die ,Royal College of 
Music" . Daarna is sy na Parys en 
toe na W £ nen vir verdere stu die en 
optrede in die verskillende Opera· 
huise, o.a. ook ,Covent Garden", 
Londen. Tot onlangs was sy ver
bonde aan die K.lagenfurt Operahuis 
in Oostenryk. Na haar terugkeer na 
Europa gaan sy na Wenen. Dit is 
met trots dat ons daaraan dink, dat 
nog 'n Suid -Af rikaanse sangeres haar 
merk gemaak het in die buiteland. 
Terselfdertyd is dit jammer dat nog 
'n knappe kunstenares na die buite· 
land moet gaan om haar talent en 
deeglike opleiding tot diens van 
vrecmdes ;;e stel. 

e Is dit nie hoog tyd dat ons hier 
in Suid·Afrika geleenthede skep nie, 
vir ons kunstenaars, in die vorm van 
'n permanente Staatsopera waar 
bulle, hul talente en bekwaamheid 
kan gebruik, tot diens van hul eie 
volk en tot verryking van ons eie 
Suid·Afrikaanse kultuur? - Sarie 
Serfontein·Theron. 



Dinsdag , 28 Juni e 1960 

'n Loflied op 'Vleuel 
,En naby le die ou mura ie daar, 

met dode-oe starend in die we -

geen ruit wat blink in vriend'lik awendglore." 

(Uit : Die Murasie van Jan Celliers.) 

Dit i die lot wat op Postmah uis, sckerlik die koshui met die klcurvol te 

geskiedenis en tradi ie op die Puk, wag. 
Postmashuis is vernoem na die baie Postmas van die Puk en is late r 

nie·amptelik, dog< algemeen , herdoop tot Vleuel. (Die tradisie waaraan hy 

sy naam te danke het, leef glo nog vandag voort volgen mnr. Piet Bosman. } 

Postmahui was eers 'n dame koshuis en sorteer onder een van die 

eerste baksteengeboue van die P.U.K. Nadat Piet Groblerhuis voltooi is, 

bet Vleuel 'n mansko huis geword met prof. G. T. S. Eiselen as eerste en 

inwonende hui vader. 

H eimat is in 1926 opgerig en Postmahuis in 193l. Gedurende die 

tweede emester sal hierdie geskied kundige koshuis gesloop word om plek 

te maak vir 'n nuwe en moderne die rkundelaboratorium van £80,000. Geen 

tender is nag tot dusver aangeneem nie. 

Alabama Toer Deur 
Transvaal 

DIE ALABAMA~ TOERGROEP wil tydens vanjaar se 

toer, wat Donderdagmiddag begin , u itbou op die nuwe rigting 

van 'n blaasorkes waarmee verlede jaar begin is. Die groep 

vertrek Donderdagmiddag om vieruur en sal omtrent deur die 

h e le Transvaal toer . 

Verlede jaa r het die Alabama· 
orkes bulle byna uitstluitlike boere· 
orkeskarakL r gedeeltelik prysgegee 
vir 'n nuwe rigting, die van 'n blaa ' 
orkes. Dit bet baie byval gevinJ op 
die toer deur Suidwes-Afrika. Na 
vcrwagting sal dit vanjaar nag gewil· 
dcr wee , vera! omdat daar goeie 

Idyll van der Walt. 

talent bygekom het in die blaas· 
orkes. 

Afgesien van die orkes, vind 
die ,ang en volbpcle altyd groat 
byval by die publiek. Hier noem 
mens spcsiaal die kwartet ang van 
die Duitse liedjie ,Schlos er die 
in Mende liegen" , wat dcur Danie 
Fourie uit tekend afgerig is. Ver· 
der is daar glo oak 'n ,tragedie· 
tjie" op die program bygegooi vir 
afwi seling . 

Vanjaar ~c tocrgroep bestaan uit 
veertien man studente en twaalf 
dammesstudente. Die toergroep bet 
as Icier Idyll van der W alt en die 
rei~ouers i prof. en mev. D. W . 
Kruger. Die groep rei per bu . 

Die hoofdoel van die toer is nie 
om geld in te amel nie maar om die 
Puk wyd en yd bekend te stel. 
Verlede jaar i daar op die Suidwes· 
toer £600 wins gemaak. 

Vanjaar gaan die fond e weer na 
die boufonds. 

Die toer begin op 30 Junie IJP 
Venter dorp en die laa te opvoering 
is op 25 Julie op Witbank. 

N atallers se 
Betoging 
Misluk 

D ie betoging wat deur d ie , Aca· 
demic Freedom Committee" van d ie 
Natalse Universiteit beplan is voor 
die heropening van die U niversi teit 
na d ie kort vakansie, het misluk . 
Die betoging sou gehou word om 
te protesteer teen d ie , Separate 
University Bill" waardeur nie-blanke 
studente verbied is om by ' n 
,blanke" U niversiteit in te skryf 
sonder die geskrewe toestemming 
van d ie minister van Bantoe Onder· 
wys. 

Nux, die offisiele studentekoerant 
van die Natalse U niversiteit, verklaar 
in 'n uitgawe van 1 Junie: , A meet• 
ing of the S.R.C. Executive had 
decided to empower the Committee 
for the Defence of Academic Free· 
dam to organi e pickets on Open 
Day, a it felt that to hold a display 
of the academic function of the 
University without reminding the 
public of th e political context in 
which the Universities find them· 
selve would be tantamount to a 
lie." 

Toestemmin g kon nie van Dr. 
Black, dekaan van Pietermaritzburg, 
verkry word nie, en die Studente· 
raad was verplig om die rektor, prof. 
E . G. M alherbe, te nader. Prof. 
Malberbe het die organi asie van die 
beoogde betoging ten trengste ver• 
bied, en het die Studenteraad mee• 
gedeel dat die polisie die U niversi· 
teitsowerheid meegedeel het dat 
indien enige verdere studentebeto· 
ging gedurende die noodtoestand 
georgani eer word, die betoger 
gearresteer sou word. 

Prof. Malherbe het bygevoeg dat 

indien die poli ie nie die dreigement 

sou uitvoer nie, hyself stappe sou 

neem teen enigeen wat hierdie 

reelin g verontag aam. 

DIE WAPAD Bla d s y d rie 

Thalia gaan Suidwes 
Vanjaar Verower 

THALIA, DIE TONEELVERENIGING ·.ran d ie Puk, b epla n vir hierdie vakansie 'n uit~ 

g e b :.-cide toer ·d eur Noordwes~Kaapland en ve:-al c:!ur Suidwcs~Afrika . Altesaa m 25 persone 

s al dier toe r meemaak en hulle eegin al t a nde s ly p vir die to ::r, w a t D o nderdagaand o m elf~ 

uur begin wanneer d ie toe rgeszlskap h ie.rv:m daan p e r t rein O) hul la n g sko£ vertrek. 

Thalia bied vanjanr weer d :c toerstu~c v an verlede jaar goed dien as satire op die gewildheid 

a an, nl. Kandidaat v an Bommel, deu r Doctor Ju ris. Verlede van die verkieoin gspolitiek in Suid· 

jaar het hulle daarmee deur Noordoos-Kaapland getoer en die _'\frika. 

stuk het groot byval by die publiek gcvind. vertel die sekretari s M et hierdie stuk dan, waarmee 

van Tha lia, mnr. Cassie Venter. Th alia ve rled e jaar sowat £600 

Dit i die beleid van die ;.oneel· 
vereniging om nie aan die publiek 
toneel tukke te hied wat al kl as iek 
geword het deur die aantal kere wat 
bulle opgl voer is nie. Die toneel
publiek moet iet nuuts aangebied 
word en vanjaar is dit Suidwes se 

DU ITSE STU DENTE 
Onder die opskrif ,Apart

h eid Stink ", b erig NUX, stu
d ntekoerant van die a ta lse 

niver ite it van n b etoging 
deur die Universiteit van K eu
len in protes tee n die apart
heidsbeleid van die Unie-Rege
ring . 

Volgens die berig u ·tudente, 
waarvan baie ui t Afrika kom, na 
die betoging wat ongeveer 'n uur 
geduur h · t en waaraan nagenoeg 
600 studente deelgeneem het, na 
d ie Suid-Afrikaanse Ambassade ge
mar jeer het. 

'n Doodkis wat die dood van 
di ·Iagofiers van die on la n >se 
onlu te in ·uid-Afrika simboli ~er, 

is aamged ra asook baniere met 
op kriile soos: , ,Ons prolesteer 
tern die ra sehaat in Suid-Afrika" , 
, Vrybeid vir d ie inwoners van 
Afrika" en , Baikal Suid-Afrikaan
se produkle''. 

Die betoging is ge reel deur diP 
Unie van Afrika.Studenlc van die 

niver ·ileil van Keule:-t. 

beurt om hierdie toneelstuk, wat 
besonder be, kik is vir opvoering deur 
'n tudente-toergeoelskap, te sien en 

Dries Yssel. 

ce gen iet. 
Kandiaat van Bommel is die Afri · 

kaanse v,rtaling van die Nederlandse 
stuk De Candidatu:.Jr Van Bommel, 
ge kryf deur J . de Koo onder die 
skuilnaam Doctor Juris. 

POLITIEK 

Dit handel oar die Nederland e 
v:rkieEin gspolitiek van die negen· 
tiende eeu, waarmee die krywer 
gemo, delik gekskeer. H oewel dit 
oorspronklik 'n N eder· and e stuk is, 
i dit deur dr. T . T. Cloete in 
Afrikaan vertaal en kan dit ewe· 

wins gemaak het, gaan hulle dan 
vanjaar Suidwe verower. Die 
opb rengs gaan ten bate van die 
P.U.-boufonds en iiefdadigheid. 

Dr. Cloete het as regisseur opge· 
tree, maar hy sal nie die toer ver• 
ge:cl nie. Prof. c n mev. J . H . 
Kroeze fa l optree as reisouers en 
die tudentcraad verteenwoordiger is 
P ro ffie van Vuuren. Drie Yssel is 
we:r die toe rl eie r. Ander lede van 
Thalia se toerbestuur is Piet Venter, 
Lelie Jonker en Rina Kemp. 

Saterdagaand is 'n voorsmaak van 
die toer gekry toe Th alia die tuk 
op Odendaalsrus opgevoer het. 

Alt .saam twintig plekke sal tyd ens 
die toer be oek word en die reis vind 
per trein plaas. 

Wes-Transvaalse 

SPORT
WINKEL 
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• 
A.S.B.-TOER- BLINK GEDAGTE 

0 ns s pesialiseer in 

Afgesien van die uitstekende toer wc;t die A .S .B. vanjaar 

weer aanbied en wat ' n besoek aan plekkc in Brittanje en die 

V astelan d insluit, het die lid vir toere , mnr. Hennie van der 

W alt, vanjaar met 'n splinternu we idee vorendag gekom. 
en 

* Sportbenodigd
hede 

T oerlede kan nou teen betaling 
van die minimale bed rag van £2 5 

ekstra, per vliegtuig reis en oak nag 
'n toer deur Israel by bulle reisplan 
insluit. Die groep wat op die gewo ne 
toer gaan, rei per boot en ontmoet 
die groep wat oar Israel gaan in 
Brus el. 

Die gedagte daaraan om Kersfees 
in die H eilige land te vier, by die 
plekke wat daarmee verband hou, 
het eker baie studente e verbeel· 
ding op een of ander tydstip aange· 
g ryp. Die geleentbeid daartoe is 
nou bier vir elke lid van die A.S.B. 
of oud-lede van die Bond. 

Besoeke aan die Univer iteite 
van Jerusalem, T el Aviv, die 
praalgraf van Dawid, die Kamer 
van die Laaste Avondmaal , die 
Olyfberg, Golgota, Na areth, die 
see van Calilea en and er Bybelse 
plekke verskyn o.a. op die toer• 
p~an. Vir studente in die Bybel ~ 

vakke sowel a vir die leek sal 
hierdie toe r uitstekende geleent· 
hede hied. 

e Die toer , oos oorspronklik 
beplan sal £355 kos en du kom die 
totaal, in d ien die reis na Israel mee· 
gemaak word, op £380 te staan. 
R uim voor iening word vir afbeta· 

lings in paaiemente gemaak. 
Besonderhede kan by mnr. H . J . 

D. van der W alt, Fostmahuis, P.U. 
vir C. H .O ., Potcbcfstroom, verkry 
word. 

* Hers·~elwerk 
a an 
T ennisrakette 

Claustrophobia ? 

* IS U BEKOMMERNIS 

DIE WOORD 

,STUDIE"? 
MAAK DAARDIE W OORD INTE RESSANT 

EN DUIDELIK 

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

ONS TAAK EN IDEAAL 
ELDERS in hierdie uitgawe verskyn 'n b rief deur die presi-

dent van NUSAS, mnr. John Shingler. H oewel die bestek 
van 'n hoofartikel in 'n studentekoerant nie genoeg ruimte laa t 
om al die aspekte wat mnr. Shingler aanraak, in die diepte te 
bespreek nie, wil gepoog word om die basiese riglyne van ons 
eie standpunt te stel. 

Die aard en die omvang van S.A. se rassevraagstuk hoe£ 
hier nie beklemtoon te word nie. Voldoende is di t om te se 
dat hierdie vraagstuk nie a ileen oorheersend in ons openbare 
lewe en in ons studenteverhoudinge is n ie, maar inderdaad 
so ernstig dat baie mense twyfel of 'n oplossing nog wei moont~ 
lik is. 

Van die Suid~Afrikaanse student kan met reg verwag 
word dat hy in vee! grater mate as in die verlede duidelikheid 
oor landsvraagstukke- vir hom beginselsake-moet verkry. 
Want a ileen dan sal hy in staat wees om as student en later 
as volwasse burger van die land die nodige Ieiding te gee. 

Vanse!fsprekend is die student se taak om die du idelikheid 
wat hy verkry en die kennis wat hy opdoen, onder die b ree 
lae van die bevolking in te dra. 

Dit is noodsaaklik vir enige gemeenskap dat daar menings~ 
verskil moet wees, want meningsverskil roep tot verantwoor
ding. Verder is daar in elke gemeenskap 'n gedurige proses 
van groei en ontwikkeling; stilstand beteken stagnasie en die 
ondergang van die gemeenskap. Met reg kan verklaar w ord 
dat as dit nie was vir die rusteloos-soekende gees van die mens 
sou menslike gemeenskappe nooit beskawings voortgebring 
het nie en sou ons eie Westerse beskawing en leefwyse n ooit 
sy huidige ontwikkelingspeil bereik het nie. 

Die gedurige voortbou op bestaande kennis, die 
gedurige toetsing van bestaande opvattinge en denkrig~ 
tings aan die gewete en aan nuwe feite en gesigspunte 
wat na vore tree, bly steeds die noodsaaklike eis in die 
ontwikkeling van die mensdom en van elke menslike 
gemeenskap - ook 'n studentegemeenskap - in die 
besonder. 
Nou is dit ons ideaal dat 'n Afrikaanse, Engelse en Bantoe 

Studentebond uiteindelik in die lewe geroep sal word , elk met 
sy eie kultuurgrondslag, gekoppel deur 'n begr ip van same~ 
werking in die vorm van 'n konfederatiewe liggaam. 

Daarmee is die riglyn vir toekomstige tussenunive rsitere 
verhoudinge en ontwikkelinge gestel. Langs hierdie lyne is 
daar vir alma] plek in S.A. wat die land as tu iste aanvaar . En 
dit is geen afdwinging van die een se wil op die ander nie: dis 
spontaan ewolusioner. Hierdeur word die eie aard, eie kultuur 
en eie taal van elke groep gewaarborg en hoog geag. O or 
sake van gemeenskaplike belang word op kon federatiewe 
grondslag saamgespan; oor teer en innige sake besluit elke 
groep vir homself. 

Hierdie grondslag eerbiedig die uiteindelike emansi~ 
pasie van die Bantoe in politieke sin in soverre dit b inne 
die grense van 'n enkele staat moontlik is, en is gemik op 
harmonieuse gemeenskapsontwikkeling . 
Maar die outonomie in administratiewe aangeleenthede 

wat aan die Bantoe in sy eie gebiede gegee sal word , b eteken 
nie die prysgawe van die b lanke voog se soewereiniteit oor 
die gebiede nie. 

Hierdie harmonieuse ontwikkeling is teen die agtergrond 
van die Unie se geskiedenis en tradisies, die teenoorgestelde 
van die ander benadering waarop aangedring word , nl. die 
skepping van 'n veelrassige gemeenskap deur onmiddellike of 
geleidelike integrasie en assimilasie van die Ban toe en a nder 
nie-blanke elemente met die blankes, terwyl die verskille tussen 
die groepe heeltemal oor die hoof gesien of opstelik uitgeskakel 
word. 

Enige paging om langs die weg van integrasie en assimi
lasie te ontwikkel kan in S.A. nooit ewolusioner wees nie, vera] 
gesien in die Jig van die situasie wat reeds die afgelope 300 
jaar hier ontwikkel het. 

Dit kan slegs rewolusioner wees met verskriklike gevolge, 
nie net vir die blanke element nie, maar ook vir die aansienlike 
Kleurlingbevolking van die Westelike P rovinsie en vir die 
Indiers van Natal, soos reeds voldoen de bewys is met die 
onluste in Durban in 1949. 

Vir die meeste blankes in die land sowel as vir verligte 
verteenwoordigers van die Bantoe- en ander groepe is blanke 
politieke heerskappy-en heerskappy is geen onderdrukking 
nie!- oor die land as geheel 'n sine qua non vir rassevrede en 
ekonomiese voorspoed in Suid-Afrika. 

Ons taak en ideaal is om vooruitstrewende blanke en 
Bantoe gemeenskappe op te bou, wat in afsonderlike maatskap
like kanale saamwerk vir vrede en voorspoed. En as ons wei~ 
slae behaal met wat ons probeer doen, sa l die W esterse demo
krasie ontsaglik daarby baat. 
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QNS UNIVERSITEIT IS DIE enigste christelike universi-
teit in die land. 'n Groot versoeking v ir ons om ook soos 

die Fariseer in die gelykenis , te bid : .. 0 God, ek dank U dat 
ek nie soos die ander mense is nie .. . " Dit is heeltemal 'n 

verkeerde dankgebed , want die dank en lof bring die Fariseer 
v ir homself en nie v ir God nie. Jesus verwerp daarom ook sy 
gebed . 

Wat was dan die groot fout in die 
Fariseer se gebed? Christus noem 
die fout van die Fariseer aan die 
einde van die gelykenis. D ie 
Fariseer het hom elf verhoog. Dit 
kon die Fariseer regkry, omdat hy 
homself in sy gebed gaan vergelyk 
met ander mense wat skynbaar groter 
sondaars is as hyself. H y gaan stel 
hom nie teenoor God in sy gebed 
ellende is. 

Lukas 18 : 11 . . . 0 
God, ek dank U dat ek 
nie soos die ander mense 
is nie 

nie, maar teenoor medesondaars en 
die T o! lenaar. M edesondaars is dus 
vir hom die maatstaf van sy ]ewe en 
nie die Woord van God nie. 

Terwyl die Fariseer bid, kyk hy 
na ander mense. H y ken die sondes 
van ander, maar hy ken nie die 
eerste stap tot die salige lewe en 
strrwe nie, naamlik ,hoe groat my 
sondes en ellende is" . Soos in ons 
Heidelbergse Kategismus gestel, is 
dit nie nodig vir ons om te weet 
hoe groat die sonde en ell ende van 
my buurman is nie, nee, ek moet 
weet hoe groat my eie son de en 

WETSVERVULLER 
Die Fariseer sien homself soos 

ander mense hom sien en nie soos 
God hom sien of God's Woord 
hom sien nie. H y was tog die wets
vervuller in die oog van die wereld. 
Die Fariseer slaan homself op die 
skouer in plaas dat hy homself op 
die bors slaan soos die T ollenaar. 

Let mooi op die woorde van 
die Fariseer. ,Ek dank u dat ek 
nie soos die ander mense is n ie." 
Wie is die belangrikste in hierdie 
gebed? Is dit God of is dit die 
,Ek" van die Fariseer? Die Pari
seer verhef hom nie net oor mense 
nie, maar oak oor God. As hy 
hom gaan toets het aan die Woord 
van God sou hy homself nie kon 
verhef nie, want in die oog van 
God is elke mens doemwaardig, 
want elke mens is 'n sondaar voor 
die heilige God. 
Maar vertel Christus no u hierdie 

gelykenis vir die Fariseers? Nee, 
God's Woord se uitdruklik : ,En H y 
het oak met die oog op sommige 
wat op hulleself ve rtrou dat hulle 
regverdig is en die ander verag, 
hierdie gelykenis vertel." H ierdie 
gelykrnis is dus vir alle tye, want 
daar is altyd mense wat op h ulleself 
vertrou. 

Ook ons vertrou dikwels op ons
self. In elkeen van ons is daar oak 

'n Fariseer wat doodgemaak moet 
word. As u teen hierdie stelling 
stry, dan is dit juis die beste bewys 
dat d ie Fariseer nog in u leef. 

SELFVERHEFFING 

Ons kry ook dikwels daardie self· 
ve rheffing by ons, omdat ons onsself 
gaan vergelyk met ander mense. D an 
vergelyk ons onsself ook altyd met 
mense wat skynbaar gro ter sondaars 
is as onsself, want hulle wat skynbaar 
beter mense is as ons, beskou ons 
ge rieflikheidshalwe as Fariseers. So 
ve rhef ons onsself en maak ons oe 
toe vir die woord van Christus: 
,Want elkeen wat homself verhoog, 
sal verneder wo rd'. 

So verhoog ons ook ons eie 
Universiteite. Sodoende maak ons 
dieselfde fout as die Fariseer in sy 
gebed. Ons sien onsself soos ons 
reken ander me nse ons sien. 

H oe moet ons onsself sien as ons
self wil ondersoek? Van ons word 
tog gevra om onsself te ondersoek. 
Moet ons ons nie gaan vergelyk 
met ander mense nie? Nee, dit 
bring jou maklik in die versoeking 
om jousself te verhef oar die uit· 
wr ndige en God kyk in die hart van 
elke mens. Buitendien is elke mens 
'n sondaar en kan die maatstaf wees 
vir ons lewe nie . 

Daar is maar een maatstaf vir 
elkeen van ons en oak vir ons Uni· 
ve rsiteit. Dit is die W oord van 
God, die onfeilbare maatstaf. Ander 
mense en ook onsself is fe ilbaar. 
Mense kan nooit 'n reguit maatstaf 

wees nie. 

GROOT TOETS 

Ons moet onsself toets aan God's 
W oord. Ons moet onsself sien soos 
God ons sien. Ons moet ons gaan 
stel teenoo r die H eilige en Regver
dige Regter, wat in die hart kan 
inkyk. D an sal ons onsself ook nie 
te diep kan verneder nie. D an sal 
ons nie anders kan bid as die tolle
naar nie: ,.0 God, wees my sondaar, 

genadig" . 

As ons onsself as doemwaardig 
voor die aangesig van die H eilige 
God sien, dan kan ons onsself ook 
sien soos die Barmhartige Vader ons 
si< n deur ons H ere Jesus Christus, 
naamlik as gewasdes in die bloed 
van die Lam wat geslag is. 

Daarom aan ons kom geen dank 
en lof toe nie, maar ,Aan H om wat 
op die troon sit, en aan die Lam 
kom toe die !of en die eer en die 
hee rlikheid en die krag in alle ewig• 
heid". 

P. ]. W. LIN D E. 
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VETERAAN-PUK OORSEE 
MNR. KOOS VAN WYK. dosent in die departement plant

kunde, is een van die veterane van P ukland wat vanjaar 

nog na die buiteland vertrek vir verdere stud ie. Hy sal waar

skynlik in die eerste week van September na Amerika vertrek. 

M nr. Van W yk hct 'n Uniebeur 
ontvang om sy navorsing in die 
Plan tekologie aan die U niversiteit 
Duke, Noord-Carolina, voort te sit. 
Daar sal hy vir 'n jaar lank werk 
onder prof. Oosting, wereldgesag
hebbende in Ekologie. 

Volgens die Amerikaanse stelsel 
ontvang mnr. Van Wyk reeds twee 
jaar erkenning vir sy navorsing dus
ver. Om sy bestudering van die 
plantgemeenskappe af te rond en sy 
gegewens te verwerk, is dit nodig 
om minstens 'n jaar lank in die 
V .S .A. te gaan werk. 

H ierdie navorsing al hy doen ter 
verkrying van die doktorsgraad in 
plantkunde. Mnr. Van Wyk beplan 
ook om deur de le van Noord-Ame• 
rika te toer ten einde verskillende 
plante in die streke te bestudecr. 

H y i 'n ou bekende op die Puk. 
I n 1953 het hy aan die P.U. inge
skryf vir die graad B.Sc. en dit in 
1955 behaal. 'n Jaar later behaal hy 
die H onneurs en in 1958 die M.Sc.

graad. 

I n 1957 het hy in die p'ek van 
dr. Papendorf wat toe oorsee was, 
tydelik p lantkunde gedoseer. In 
1959 is hy op 'n proefjaar aangestel 
en vanjaar het hy sy pcrmanente 
aans tell ing gekry. 

Pukke oor die 
S.A.U.K. 

Dri Pukke, Idyll van der 
Walt, Koos du Plooy en Dirk 
Herbst, het onlangs aan 'n 
vasvrawedstryd oor die S.A.U. 
K. deelgeneem. 

Hulle bet te staan gekom teen 
'n span van Johannesburg wal al
ma! die van Botha dra. 

Die drietal bet hul geed van hul 
taak gekwyt. en bet voor die laas
te vraag nog voorgeloop. Die uit
cindelike uit lag was egter gelyk
op. 

a verwagting sal bulle in 
Augustus met 'n span bestaande 
uit onnekusse kragte meet. 

* Die opname word op Sater
dag, 2 Julie, in die program ,.'n 
Oulap, 'n stuiwer en 'n bokstert" 
uitgesaai. 

Die programleier was Danie 
Erasmus, 'n oud-Puk en voorma
lige redakteur van Die Wapad. 

Woord en Daad 
Die Christelik-nasionale maand

blad, Wood en Daad, sal vanaf 
Augustus twee-weekliks verskyn, 
kragtens 'n beslu it van die h oofbe
stuur van die Afrikaanse Calvinis-
ties~ Beweging. 

Die besluit van dte hoofbe tuur 
word as volg gemotivcer: ,Diep 
onder die indruk van die huidige 
spann tn ge in die hclc wereld en ook 
in ons land het die bestuur tot die 
gevolgtrekking gckom dat hierdie 
stap nic Ianger uitgestel kan word 
me. 

, Die Woord an God is vir ons 
die cnigste rigsnoer dwarsdeur die 
!ewe, en as ons oor die kri~i~se wat 
ons belewe wil praat, moet dit op 
'n suiwer grondslag gedocn word." 

Teen die agtergrond van die 
geweldige sensasionele neigings 111 

die huidige Afrikaanse perswese, 
moet hierdie bcsluit van dte A.C.B. 
slegs geloof word en verdien dit die 
stcun van elkeen vir wie die toekoms 
crns is. 

Pcrsone wat belangstel om inteke
nare vir Woord en Daad te werf, 
kan dit gedurende die eerskomende 
vakamic doen. Die intekengeld op 
die blad is £1 en die werwer ontvang 
10/- vtr elke intekenaar. 

Sodanige personc kan skakel met 1 
mnr. J. ]. de Wet Kri.igcr (tel. 
0068) of mej . C. Postma (tel. 0059). 

EXPRESS 
DROOGSKOONMAKERS 

ONS IS TROTS OM U 
TE BEDIEN 

DIENS AAN BLANKES 
ALLEEN 

Lombardstr . 25 - Tel. 3403 

Ondersteun Ons 

Adverteer der s 

DIE WAPAD Bladsy vyf 

SEMINAAR 
OOR 

KENIA 

S.S.B. EN A.B.K.K. MOET BESTAAN 
MAAR KOM NIE TOT REG NIE 

DIE BEST AANSREG van die A.B.K.K. en die S.S.B. kan 

Volgcns die jongste nuusbc
rigte oor die politieke tocstand 
in Kenia wil al die naturelle 
nasionaliste-leiers he dat J omo 
Kenjaita, verbanne Mau-Mau
leir, as le:er moet terugkeer. 

vir ge.en oomblik betwyfel word nie, maar die twee liggame 
kom nie altyd tot hul voile reg nie, is die gevolgtrekking waar~ 

toe lede van die d·~batsvereniging tydens 'n onlangse vergade~ 

1-Iierdie feit is deur prof. L. J. 
du Plessi , verstrek op die Afrika
Seminaar. wat op \Voen dag 15 
Junie aan d ie P.U. plaasgcvind 
hcl. 

Daar word verwag dal die 1\:enia 
African ational Union, bcstaande 
uil boofsaaklik die Kikoej estam 
waaruit die l\1au-i\Iau voortgekom 
het, binnekort heerskappy sal oor
neem, aldus prof. Du Plessis. 

-·~ 

Prof. J. II. Coetzee bet op die 
veelrassige bevolkingsamestelling 
van T<enia gewys. owat 65,000 
blankcs woon tu sen ses miljoen 
nalurelle, 165,000 Asiate en 35,000 
Arabiere. 

Prof. J . S. van der Merwe en 
mnr. J. \V. _ el het oor die aard
rykskundige aspek van Kenia ge
praal en gcse dat die land in op
pervlakte byna die helte so groot 
as die Unie is. 

IIUi\IANJSTfES 

Dit was eerder uit bumanisliese 
as imperialistiese oorwegings dat 
Kenia onder Europese beheer ge
p!aas is, hel mej. R. C. Grabe ge
st'. Sy het oor die geskiedenis van 
1\: enia gepraat. 

Prof. Du Plessb hel ook gese 
dat Kenia tan 'n tydpcrk van 
groot ekonomiese bloei beleef en 
dat die nasionale inkomste jaar
liks met sestien per cnt styg. 

ring geraak bet. 
i\Inr. D. A. S. Herbst bet as 

inleier gewys op die no dsaaklik
heid van die t11 ee liggame as ver
nouing kanale vir werksaamhede 
van die Studenteraad. 

As gevolg van omstandighede 
kan hierdie liggame dikwels nie 
tot hulle voile reg kom nie. Vera! 
die S.S.B. toon in die jongste tyd 
lckens van bedrywigheid en met 
deelname aan 'n sent.rale sport
toernooi en die rei:\! van p rogram
aande i die liggaam op die regte 
spoor. 

Die A.B.K.r<. kan vir geen 
oomblik 'n liggaam wees wat 
bloot 'n dirige::1t aanwys of 
liedjies laat s:ng nie, maar meet 
van binne af geakliveer word 
en 'n positiewe bydrae tot kul-

VETERAAN 
Vanjaar se hoofdirigent is 

waarskynlik die veteraan
toeris van die Puk . I dyll 
van der Walt vertrek Don
derdag op sy sewende stu
dentetoer sedert hy op die 
Puk gekorn het. 

Sedert sy ee1'Ste jaar, 
1955, het hy nag elke jaar 
saam met Alabama gaan 
toer. In 1957 het hy twee 
toere omeegemaak. Van daar
die jaar af is hy oak pro
grambestuurder van die Ala
bama-toergroep. 

Hy was in 1958 leier van 
die toergroep en is dit van
Jaar weer. 

KERKHOF SAL BINNEKORT 
OPGEKNAP WORD 

NA HERHAALDE pogings die afgelope vyf jaar sal 'n begin 
heelwaarskynlik gedurende die J ulievakansie gemaak word 

met die opknapping van die V yfhoekkonsentrasieka mpkerkhof, 
het mnr. Hannes Els, lid van die bestuur van die plaaslike 
A.S.B.-tak, verklaar. 

Die beraamde koste aan die her
stelwerk sa l ongeveer £14,000 
beloop. Meer as 1,000 vroue- en 
kindergrafte le reeds die afgelope 
58 jaar in 'n verwaarloosde toestand. 

In samewerking met die S.A. Raad 
vir Oorlogsgrafte bet die A.S.B. die 
taak aangepak en reeds £3 38 inge• 
same] van die beoogde bedrag. 

'n Groot gedeelte van die koste 
sal egter gedra word deur die Raad 
vir Oorlogsgrafte. Dr. A. Kieser 
(hoofargivaris) en mnr. J. Lombaard 
is benoem as lede van die Raad om 
die saak te behartig. 

PLAASLIK 

'n Plaaslike komitee wat deur die 
A.S.B. aar.gewys is, bestaan uit dr. 
]. A. L. Taljaard (namens die 
Skakelkomitec), mnr. G. W. Swart 

(namen die Stadoraad) en mnr. 
Hannes Els. 

Na voltooiing sal die Stadsraad 
van Potchef troom die monument in 
stand hou. 

GEEN O PGRA WINGS 
Aar.vanklik is beoog om die kerk

hof van ongeveer 400 grafte wat by 
die Park, teenoor die stasie en die 
Meule gelee is, ook op te grawe en 
te herbegrawe in die Vyfhoekkerk
hof, dog dit het later geblyk nie 
moontlik te wees nie, aangesien na 
58 jaar geen stoflike oorskot meer 
te vind sal wees nie. 

Die studente en die p ubliek van 
Potchefstroom word versoek om posi
tief mce te werk aan die grootse 
onderneming. Kollektelyse sal binne
kort aan eerstejaars gegee word en 
'n berocp word op die persone 
gedoen om vurig mee te werk. 

MOENIE SOEK NIE! 
'n Oud-P.U.-Kaner 

het dit REEDS gevind 

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

POTCHEFSTROOM SE M ODERNSTE APTEEK 
Kerkstraat 118- POTCHEFSTROOM- Telefoon 929 

tuuruitbouing doen, bet hy ge-
se. 

TEEr STANDER 
Mnr. P. R. P. Potgieter, wat 

die teenoorgestelde standpunt in
geneem bet, het hom vera! op d ie 
praktyk toegespits en verklaar dat 
d ie twee Jiggame nie blyke van 
aktiewe werksaamhe:d toon nie. 

Hy het voorts gewys op d ie 
n9odsaaklikheid van meer magle 
aan die twee liggame indien bulle 
aan hul doe! wiJ beantwoord. 

Die twee sprekers se ondersteu
ners was mnre. Louis Coelzee en 
P iet Venter onderskeidelik. 
* Die vergadering is uiters swak 

bygewoon en slegs persone wat op 
cen of ander wyse by d:e program 
betrek wa . was teenwoordig. Dis 
werklik teleurslellend aangesien die 
be preking van rcgstreekse belang 
vir die samestelling van ons stu
dente-organisasie was. 

SLEGS TWEE BO 
TAGTIG 
PERSENT 

Die uitslag van d:e Studcn
t.ehandboekeksamen vir eerste
jaars is die afge:ope week be
kend gemaak. 

Slegs twee studente kon daar
in slaag om bo tagtig persent los 
te slaan in die eksamen. IIulle is 
Barend Lessing en Mariana Viljoen. 

Altesaam 179 kandidale bet 
bulle vir die eksamen aangemeld, 
wat toon dat heelwat eerstejaars 
nie inge kryf het nie. Van hierd ie 
179 bet 55 nie die paal gehaal 
nie . 

Die slaagpunt vtr die ek amen 
was vyftig persent. 

NOORDBRUG 
KONTANTWINKEL 

(Eienaar: A . G . Botha) 

Vir 
LEKKERS, SIGARETTE 

en TOILETW ARE 

KRUIDENIERSWARE. 

SKRYFBEHOEFTES. 

• 
Langs N oordbrug-Poskantoor 

VIR DAARDIE HOL GE

VOEL OP DIE MAA G . . 

BAK ONS DIE 

Heerlikste 
Vleispasteitjies 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(EDMS.) BPK. 
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Bladsy ses 

HOER ONDERWYS VIR DIE 
BANTOE 

-EDDIE DE JAGER 

Die mees uitstaande kenmerk van !die argitektuur van die 
kolleges is die rustige landelikheid daarvan en die tradisionele 
motiewe wat die geboue versier. Dit skep nie aileen 'n baie 
rustig<: atmosf,eer nie maar werk ook baie stimulerend in op 
'n mens en gee aan die kolleges 'n besondere gees wat sekerlik 
nie van min!derwaardigheid getuig. nie. 

Dat die kolleges dus reeds in hier- moderne vereistes. Elke dosent 
die stadium oar 'n eie gees en atmos- beskik oar y eie kantoor. Ameuble-
feer be. kik, is verblywend want in ment, uitrusting ens. is so goed a~ 

sulke omstandigbede kan die mense aan enige blanke universiteit. 

wat daarvan gebruik maak gelukkig AKADEMIESE OPLEIDING 
wees. 

Koshuise: Aparte koshuise bestaan 
vir manlike- en vroulike studente . 
Elke koshuis huisves 20 studente. 
Die kosbuise is elk voorsien van aile 
moontlike geriewe. Ontspannings
kamers, leeskamers, was- en stryk
geriewe ens. word voorsien. Veral 
treffcnd is die buite geselsplekke, 

bekend as lapa's. 

Die koshuise is deeglik beplan vir 
Jig, lug gemaklikheid en ruimh eid. 
Enkel- en dubbelkamers is beskik
baar. Elke student bet 'n ruim inge
boude kas, bed en studeertafel. 
Meubilering is eenvoudig, dog 

smaakvol. 

Die koshuise is gebou om saver 
moontlik omstandighede te skep 
waarin gestudeer kan word en ook 
ontspan kan word sander dat die 
twee groepe mekaar juis in wiele 
hoe£ te ry. Elke koshuis word ook 
voorsien van tafeltennisbenodigd
bede, tydskrifte en koerante. 

MOOISTE 

Eetsaal: Die Universiteitskollegc 
van Zoeloeland en die van die 
Noorde beskik beide oar eetsale wat 
ek as van die mooiste in die land 
bestempel. Hierdie mening word ok 
gedeel deur alma! wat hulle sien . 
Di e sty! is eenvoudig, dog so tref
fend dat dit mens verbaas laat staan . 

Gewe!dige glasventers verleen Jig 
en lug terwyl die valle lengte van 
een van die mure beslaan word deur 
skuifdeure wat werklik 'n gevoel van 
gesofistikeerdbeid verleen sander 
gesmuktheid. Elke eetsaal maak 
voorsiening vir 600 studente. Kom
buisgeriewe is van die allermodern 
ste . 

Behuising 
Blanke en 

van 
Ban toe 

die personeel: 
do eerende en 

administratiewe personeel bewoon 
ruim moderne buise met aile geriewe . 
Vir ongetroude persone word voor
siening gemaak in enkelkwartiere. 

Akademiese geboue: Lesingsale en 
laboratoria voldoen an al die 

Die kolleges be kik oor baie deeg
Jike biblioteke met 'n versameling 
boeke wat 'n mens beslis verbaas 
laat staan. V era! vir voorgraad~e 

studie steek die biblioteke van die 
Bantoekolleges nie die minste af by 
die blanke univer iteite nie. 

Die Universiteit kollege bi rd 
graadkursusse in Lettere, Sosiale 
wetensakppe, atuurwetenskappe, 
Ekonomie, H andel en Administrasie 
aan. Verder ook diploma's in 
opvoedkunde en sosiale werk. 

Diplomakursusse in Teologie, 
Musiek, Te!(niese werk ens. sal inge
stel word na gelang d1e behoefte 
wat reeds bestaan, konkrcte uitdruk
king kry. Opleiding van laborato
rium-a sistente, apteker-a sistente , 
ens ., word alma! in die vooruitsig 
gestel. Die toelatingsvereistes vir 
graadstudente is dieselfdc as aan die 
blanke universiteite. 

Toelatingsverei tes v1r diploma
studente word bepaal deur die senate 
van die betrokke kollege . Die hele 
gedagte van die diplomaleerplanne 
JS natuurlik die opleid in g van 

In hierdie artikel-die 
derde in die reeks van 
vier - word algemene 
geriewe en akademiese 
opleiding behandel. 

bekleers van betrekkinge in verband 
met ver killende toekomstige ont
wikkelings in die Bantoegebiede. 
Studielening aan studente is beskik
baar en is rentevry solank die student 
studeer. Verdere studierigtin gs sal 
ingestel word sodra die tyd daarvoor 
ryp is en genoegsame behoefte daar
voor bestaan. 

MUSEUM 

Die tudente ontvang egter oak 
buite die lesing ale akademiese 
vorming. Talle akademiese vereni-

(Vervolg m volgende kolom) 

(Edms.) Bpk. 
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Ons spesialiseer tn DRAG VIR lONG DAMES, vera/ 

KERKDRAG 

NOMOTT A-WOL 

in voorraad 

DIE WAPAD 

1\.0NFERENSIE 
Die redakteur van Die 

Wapad, mnr. D. A. S. Herbst, 

sal d ie konferensie van die 

Suid-Afrikaanse Universiteite 

P ersvereniging op 8 en 9 Julie 

in Kaapstad bywoon. 

O insdag, 28 Junie 1960 

Dorpstudente Kry Die Wapad 
V oortaan in Kafeteria 

'N NUWE SIRKULASIESKEMA vir stu!dente wat nie 
in koshuise1 woon nie, word vanaf aanstaande kwartaal deur 
Die Wapad in werking gestel. 

Studente wat in die dorp 
woon, sal voortaan hul 
W apad self in die kafeteria 
kan afhaa l. n Kaartstelsel 

sal gebruik word. Elke dorp
studente sal van kaarte voor
sien word waarop die ver
skyningsdatum en die nom
mer van elke uitgawe aange
bring is. 

Op die dag van die verskyning 
van Die Wapad sal 'n dorpstudent 
sy kaartjie vir die betrokke uitgawe 
in die kafeteria inruil vir Die Wapad . 

H ierdie nuwe reeling word egtcr 
slcg as proefneming ingevoer vir 'n 
gcdeclte vJn die tweede sr mester. 

BAlE LAAT 

T ot dusver is eerstejaars gebruik 
om die koerant aan dorpsintekenare 
t : ver prei, maar ten spyte van her
haaldelike aansporings, ontvang talle 
dorpstudente die koerar.t dikwels dae 
na die ver kyning-dikwels veertien 
dae iaat. 

'n Kommis~ie is uit Die Wapad 
!c'e rcdak ie benoem om die saak 
te ondersoek. Die kommissie het 
btstaan uit mnre. Herman Oost
huizen (konvenor) , Ernie van der 
M erwe, Johan van der Merwe en 
die hoofredakteur. 
Die kommissie wat verskeie dorp

~ tudente aangehoor het, het bevind 
dat die skema by wyse van 'n proef
neming inge tel kan word. Dit sal 
vir dorpstudente nie tydrowend wees 
om op die verskyning dag van Die 
Wapad die koerant self in die kafe
teria af te haal nie. 

VYF UITGA WES 

Die nuwe sirkula ieskema sal 
'n Welbekende persoonlikheid in musiekkringe, Pieter de 
Villiers, vertrek binnekort oorsee om sy langverlof aldaar 
deur te bri11g. Hy is sedert 1954 aan die Universiteit se 
musiekdepartement verbonde en beklee tans 'n senio1' lek
toraat en gee ook klavieronderrig aan die konservatorium. 
Hy het verskeie plaaslike kore afgerig en dikwels as solis 
in konserte opgetree, benewens verskeie radio-uitsendings. Net 
voor sy vertrek tree mnr. de Villiers in die huwelik met 
Eleanor Pellisier, 'n onderwyseres verbonde aan 'n plaas
like laerskool. Hulle hoop om ongeveer drie maande in die 

be trekking he op vyf uitgawes na 
die ]ulievakansie en sal met die 
tw~cde, die Intervarsitie-uitgawe, in 
werking tree. Dorpstudente sal 
vooraf van kaarte vorsien word. 

Die skema bet egter geen betrek
king op studente wat in die koshuise 
woon nie en hulle sal die koerant 
nrt soos in die verlede ontvang. 

8 Die redakteur van Die Wapad 
bet in 'n onderhoud 'n beroep op 
all dorpintekenare gedoen om bul 
steun in die verband. buiteland deur te b1•ing. 

(Vervolg van vorige kolom) 

gings word beplan o.a. verenigings 
vir Lettere, Opvoedkunde, So iale 
weten kappe, ens. Aan die Uni
ver iteitskollege van Zoeloeland 
is reeds begin met die tigting van 
'n volkekundige museum waarin 
vera! die bydrae van tudente 'n 
belangrike rol sal speel. Oak op 
bierdie vlak van die akademiese 

opleiding is vee! te wagte . 

SOSIALE VORMING 
Daar word vera! met betrekking 

tot sport om die oomblik vee! 
gcdoen. Sport oorte sao tennis, 
tafeltennis, sokker, agtebal, en . 
geniet tans aandag. Bane en velde 
vir die portsoorte behoort binne
kort gereed te wees. Aan onder• 
nemingsgee "Vir sport ontbreek dit 
by die studente nie. 

Maar oak op die gebied van sui
wer so iale verkeer word daar vecl 
gedoen. Skaak is reeds gevestig 
asook Debatsvereniging en die 
C.S.V. Hierdie sy van die aak word 
grootlik aan die studente oorgelaat 
om self te organi eer. 

Die kolleges probeer om net soos 
enige univcrsiteit nou al sy studente 
op te lei om verantwoordelikbeid te 
aanvaar. Hulle i die mense wat 
more en oormore weer die dinge aan 
hulle eie mense moet gaan leer. 
Hulle is die persone wat onder bulle 
eie mense gesonde, intellektuele en 
stabiele gemeenskappe moet gaan 
vorm. Met die ba is wat bulle op 
bulle inrigtings vir boer onderwys 
ontvang, i dit moontlik. 

GERT POTGIETER PRAAT OOR 
OEFENMETODES 

~In 'n sportpraatjie voor 'n S .S.B.-vergadering bet Gert 
Potgieter belangrike punte oor oefentegniek en -metodes, vera! 
met betrekking tot atletiek, na der toegelig. 

Hy bet begin met 'n wenk aan voor oe stel wat by met aile inspan-
toekom. tige onderwy er oar die ning rn opoffering moet bereik en 
opvoedkundige a pek van aanstaande alles moet by met die grootste self-
sportmanne. Dit is hier waar die vertroue aanpak. Hieraan koppel by 
grondslag van toekomstige sport- deursettingsvermoe-fisies sowel as 
manne gele word. Iemand mag mis- geestelik. 
ki r n op skoal presteer bet maar na 
kool heeltemal van die sportterrein 

verdwyn omdat hy bang IS dat hy 
sy prestasie mag verloor. 

Elke portman moet org vir die 
opbou van tamina wat aileen bereik 
kan word deur intensiewe oefening 
wat erntige konsentrasie verg. 

Ook moet die sportman 'n doel 

DAMES MANS VOOR 
UX!SA, amptelike tytlskrif van 

die nivcrsiieit van Suitl-Afrika, 

verldaar in ' n verslag oor ' n op

name wat uitl-Afrikaanse uni

versiteit oor ' n tydperk van twin

iig jaar gemaak het , dat bevind 

is dat tlameseer tejaars beter as 

man · presteer (in die eerste jaar). 

Dames druip oor die algemeen 

minder , is minder afwesig van 

eksamen en skryf ook in 'n grater 

mate daarvoor in as mans. 

In interna ionale kompetisies 
moet aile deelnemers as men e 
beskou word en nie as afgode nie. 

OUTYDSE 

H y het verder gewys op die ver
skil tussen die outydse en heden 
daagse oefenmetodes. Vandag word 
een soort oefening nie slegs aan een 
bcpaalde sport oort gekoppel nie. 
Atlete doen liggaamsoefening, neem 
dee! aan swemoefeninge, tel gewig 
op, en . Gewigoptel is vroeer beskou 
as 'n oefening wat spoed laat afneem; 
vandag a 'n middel om fisies ver
stcrk te word. Sodanige afwisseling 
help mee om geestelike slapbeid, 
wat kan ontstaan as gevolg van 
roetine-oefeninge, teen te werk. 

Op die vraag of rook enige nade· 
lige invloed kan he op fisiese fik s· 
heid, het hy hom soos volg uitge• 
spreek: ,Voer 'n skoon ]Ewe, moenic 
rook nie, moenie drink nie." 



Dinsdag, 28 Junie 1960 

OOR SPEURWERK, KYSTE EN 
PERSOONLIKHEDE 

MET MY FYN waarnemingsin en ta-linte het ek soos n 
wegloperbrak weer die afgelope dae en nagte op die 

campus rondgeslenter. 
My oe was oop en ek het weer 

baie dinge gesien en gehoor. 
Daarom het ek Ius om so 'n bietjie 

te knor en 'n paar onthullings te 
rnaak. 

STEWIGE KYS 
Leon Port£r is deesdae 'n vurige 

bewonderraar van die krag van die 
Griekse helde van oud . Die rede: 
hy hemin die dogter van 'n gesag
hebbende op die gebied van liggaam
like onderrig. 

Dit gaan dus vir hom om krag 
en liefde. Aan hom en N eline Smith 
ons goeie wense vir die kragtige 
saamswecr in die Griekse arena's 

van ouds. 

* * 
Verloof: Erna Labuschagne en 

Bingle Kruger. 

* * * 
Bok Fourie, Chris Maritz en Her

man Venter het die verhouding 
mans-dames 'n knou gegee - toe 
iemand nou die aand nader wou 
gaan kennis maak, IS hy ,in begte
nis geneem". 

* * * 
Toy Dannhauscr het nou die aand 

sy , final warnin g" gekry om nie 
weer in die eetsaal te fluit nie . Die
self de Toy wens dat die gi p a an sy 
been nou kan afkom-die ryp lol 
glo so 'n bietjie hier by die tone 
langs. 

* * 
Oom Naas het o byna-byna in 

die tronk beland nadat hy na bewe
ring glo oom Bossie se boot ,ver• 
duister" het. 

* * * 
Jan Ras teken tans as hokkiedoel

wagter baie doele aan-vir sy teen
Gtanders. 

* * 
Koos du Plooy kan nie n bevre

digende foto van holmself vir Die 
Besembos laat neern nie-elke kcer 
a hy voorverlede Saterdag deur 'n 
gaping gestryk het, het 'n ou horn 
met 'n vuis bygekom (of soos Hans 
van Zyl sal se: gepos). 

* * * 
Ettiene Stassen en Petra Tait was 

n dag lank kammalilies verloof. 
Geluk! 

* * * 
Daar is weer n' toer na Suidwes. 

Zuna Vosloo gaan saarn en Hans 
van Zyl is benoud. 

* * * 
Diese!fde Chris Maritz en Herman 

Venter van netnou asook Piet Bos
man het ontluik in sakelui (sic), en 
openbaar 'n skielike voorliefde vir 
donkerbrille! 

* * * 
Sedert De Wet Kriiger in die kos

huis woon, sukkel die ou maar om 
met laataande warm te word, aange
sien hy ook nou op die koue spyker
bnakies aangewys is. 

* * * 
Tamatie Bosho££ en Piet van der 

Schy££ beoog glo die aanbou van 'n 
eie ru ghyveld. Hulle wil ook bulle 
eie rugbyba l maak . . . Hulle het 
m.i. genoeg wind, en kort nog net 
die leer. 

Daar is voorgestel dat 'n vlcuel
klavier aangekoop moet word vir die 
Studentesaal. Dit i egter bevind dat 
daar reeds 'n gewone klavier in die 
saal is. Nou sal nog net die vleuels 
aangekoop word. 

* * 
In H eimat e eet aal is al die Puk 

se S.R.-voorsitters se name op 'n 
houtraamwerk aangebring. Louw 
van Wyk bet gcvoel dit moet op 'n 
meer pertinente plek kom. Die rol 
sal nou daar opgerol word en in 
die kafeteria oopgerol word. 

Hierdie , inside information" het 
ek afgeluister nou die aand met 
'n S.R.-vergadering toe ek op drie 
bene teen een van die doringbome 
naby die S.R.-kantoor gestaan bet 
-my linker agterpoot bet ek 
nerfaf geskuur teen een van die 
vele kettings op die campu 
daardie een op die hoek van 
Eerstestraat en B-laan. 

* * 
Christo J. van Vuuren, B.A., alias 

,Proffie", was Woensdagaand ,,kyn
baar dood"-hy het in die eenbedryf 
- Die Ligblou Vaas- die rol van die 
kyndood gespeel. 

* * * 
e En dan wonder ek maar net 

saa m met al die slepers-wanneer 
kom die spykerbankies dan op hul 
regmatige plek. Die jaar is immcrs 
al In die hartjie van sy derd e 
,sy~soen,'. 

* * * 
Volgen Idyll van der Walt-hy 

bet sy kennis tydens die onlangse 
vasvrawedstryd oor die S.A.U.K. 
geopenbaar-is Durban die hoofstad 
van Natal. 

Nie een van die drietal wat aan 
die wedstryd deelgeneem het, het 
geweet wie die Suid-Afrikaanse 
bee~dbouer is wat onlangs in Enge
land vir homself vlerke gemaak het 
nie. Een het gese dit was Van 
Wouw en toe weer Moses Kottler. 
(Eintlik was dit Emil Hartman) .
Brak. 

U.O.D. PRIVAAT 
Die Uitvoerende Komitee van 

die Vrystaatse Provinsiale B aad 
het goedkeuring daaraan verleen 
dat die Onderwysdepartement van 
die Vrystaat die U .O.D.-kursus wal 
iu 1961 deur die Universiteit van 

uid-Afrika inge tel sal word, sal 
erken. 

Hierdie Onderwysdiploma a l 
dan ook in alle opsigte as gelyk
waardig be, kou word aan die di
ploma wat studenle deur voltyd e 
studie aan 'n Uuiversileit behaal. 

Dit sal egter van odanige stu
dente verwag word om minstens 
twee jaar aan die diplomakursus 
te wy, terwyl dit vir vollydse stu
denle (minstens) een jaar neem 
om d ie kursus te voltooi. 

Verder moet studente wat hier
die kursus wil volg, ook minstens 
twee jaar as voltydse gegradueerde 
onderwyser in d iens van 'n Suid
Afrikaanse Onderwysdeparlement 
wees. 

DIE WAPAD 

Onrus in Japan 
Onrus heers nog steeds in 

Japan en agter die hele 
opstand sit studente van die 
land, vera! lede van die Zangu
karen Studente-unie, die getal
sterkste studenteliggaam van die 
land. 

Berigt.~ wil dat die Kommu
nistiese party die studente
leiers tot tien sjielings per dag 
betaal vir hulle bedrywighede. 

Tenniskaptein 
van 

die 
1959 a an 
Woord 

Geagte R edaksie, 
As daar een persoon is by wie 

daar voile agting vir prof. D. P. J . 
Smith bestaan, en wat bewus is van 
sy bydrae tot sport in Suid-Afrika 
dan is dit ek. Nou vind ek in Die 
Wapad ( 11 Mei 1960) p. 3 'n 
artikel waarin sy bydrae gesket 
word. On gelukkig verskyn daar nou 
in die laa te paragraaf met betrek
king tot tennis 'n stelling wat ek 
dink wat prof. Smith graag self reg
gestel sal wil be. 

u se n l. dat dit hoofsaaklik onder 
prof. Smith se Ieiding was dat die 
S.A.U.-tenni toernooi op Potchef
stroorn plaasgevind bet in 1959. 
Afgesien vir my waardering vir die 
aandeel wat prof. Smith had, beskou 
ek dit werklik as 'n klap in die gesig 
van die bestuur van die P.U.-tennis
klub van 1959. 

Die toernooi moes reeds twee jaar 
voor 1959 op Potchefstroom plaas
gevind bet. Dit bet egter nooit 
gebeur nie. Die bestuur van 1959 
het gevoel dat die P.U. sy plig in 
die opsig lank genoeg versuim bet 
en het derhalwe daarop aangedring 
dat die toernooi in 1959 op Pot
chefstroom sou plaasvind. 

Dit was dus nie deur terloopse 
belangstelling en berniddeling van 
een persoon nie, maar deur die pligs
besef van 'n bestuur wat slegs die 
naam van sy Alma M ater wou red 
(ek kan my voorstel wat daar van 
die P:U. gese sou gewees het indien 
ons weer nie ons beurt geneem bet 
nie), dat die toernooi op Potchef
stroom plaasgevind het. 

Ek voel oortuig dat prof. Smith 
die saak reggestel sal wil he. Langs 
hierdie weg wil ek narnens daardie 
bestuur weer eens slegs opregte dank 
aan prof. Smith uitsp reek vir die 
onbaatsugtige hulp wat ons van hom 
ontvang het.-E. J . DE JAGER. 

(Die artikel waarna die skrywer 
verwys, was natuurlik in die eerste 
plek 'n waardering teenoor prof. 
Smith se bydrae tot sport in die 
algemeen en 'n bekenstelling van 
die besondere prestasie wat hom te 
beurt geval bet. 

Die gedagte bet egter nooit bestaan 
om die werk van die tennisbestuur 
van 19 59 oor die hoof te sien nie. 
Ons sal die eer te wees om die flink
heid en bedrywigheid van die bestuur 
te erken. Waar die artikel egter 
spesifiek oor prof. Smith gehandel 
het, is sy aandeel tot die geslaagd-

' heid daarvan beklemtoon.-Red.} 

,UEWE INGRAM, EK VERLANG" 

BESOEK 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Allerlei • WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

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

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

Bladsy sewe 

,NUSAS is die Bree Raamwerk waarin 
ons moet Saamstaan" 

The Editor, 
I HAVE READ, with interest, your Editorial appearing 

in the issue of the 11th May and while pleased indeed by the 
desire for co~operation antd contact evinced in it, I should like 
to make one comment on the concluding paragraphs. 

Enkele 
Opmerkings 

Hoewel aspekte van die 
brief van mnr. Shingler reg
streeks of onregstreeks in die 
roofartikel beantwoord is , is 
daar tog enkele opmerkings 
wat van die hart moet af. 

Ons is juis realistie as ons erken 
dat koalisie tussen die A.S.B. en 
NUSAS onmoontlik is. Redes hier• 
voor is reeds in vorige uitgawes van 
Die Wapad aangetoon. Kragtens 
botsende beginsels en uitgangspunte 
en uiteenlopende doclstellings is 
koalisie onrnoontlik. 

On sien egter wei samewerking 
in die vorm van 'n konfederatiewe 
liggaam waardeur elke groep primer 
sal bly wat hy is En nie sy beginsels 
sal prysgee nie ( vgl. my hoofartikel 
in Die W apad van 27 April 1960). 

BEDENKINGE 

Oor die enke!e sinnetjie ,die 
saa mpsan van aile studente binne 'n 
bree liggaam waarvan die grondslag 
gele is met die stigting van NUSAS 
in 1923" het ek my suur bedenkinge. 

Feit is dat NUSAS hoegenaamd 
nie verteenwoordigend is van aile 
studente in die land nie . Die 
A .S.B. met 16,000 studente agter 
hom, is voorwaar vandag meer 
vcrtecnwoordigend as NUSAS! 
T oe NUSAS in 1923 in die ]ewe 

gerocp is, het dit al die be taande 
universitcite en universiteitskol leges 
van daardie tyd inge luit-ook die 
Afrikaanse inrigtings. In 1933 het 
die Afrikaanse sentra egter wegge
brcek van NUSAS wat 'n onmis
ken bare i m perialistiese, liberalistiese 
en negrofili tiese kleur begin aan
necm het. 

Af rikaan e sentra het in daardie 
jare ook beswaar gehad teen NUSAS 
se pogings om S.A. hegter saarn te 
snoer met Groot Brittanje, en 
NUSAS het scdertdien hierdie rede 
aangegryp om die Afrikaanse stu
dente daarvan te be kuldig dat bulle 
bloot w~en rasseverskille afgestig 
het, en dat lib:ralisme geen rol 
gespeel het nie. 

NIE NUSAS NIE 
Teen hierdie agtergrond bet die 

A.S.B . ontwikkel tot wat hy vandag 
is; die dodstellings waarvan ek bier 
nie kan noem nie, maar wat seker 
bekend i . 

Nee, mnr. Shingler, NUSAS 
bied nie die bree raamwerk waar
binne die studente van die land 
kan skaar nie. Daarvoor kan ons 
ons nie met sy doelstellings en 
optrcdes vereenselwig nie. 

Laat die A.S .B. dan primer bly 
wat hy is, laat NUSAS dan primer 
bly wat hy i. 

Laat ons nie verval in kleinlikc 
haarklowery oor on moontlikhede nie. 

Laat ons in belang van S.A. en 
die toekom s wat hierdie land die 
hoof moet bied, saarnstaan sonder 
opsegging van beginsels, maar in 
cerbieding van mekaar se beginsels. 

Maar laat ons ook die hand in 
eie boesem steek en reformaties uit
stryk wat in eie krin g nie reg is nie, 
alvorens ons ons wend tot wat vir 
ons lyk in ander kring nie reg is nie. 
-D.H . 

Gedruk deur ENSLINS, Potgieter

straat, Potchefstroom. 

I do not think that for the centre ' 
within the A.S.B. to continue with 
their declarations in favour of three 
U ni-racial student unions, namely, 
Afrikaan , English and African, is 
ei ther desirable or equitable. 

It is undesirable because nothing 
could be more conducive to a lack 
of understanding and a widening of 
existing breach Es than the creation 
of such a framework of vertical 
differentiation as is envisaged here. 
The an wer, as we have always said, 
lies not in coalition or in con federa
tio n, but o nly the coming together 
of all students within one broad 
uion ; the structure of which was 
laid in 1923 wh~ n Nusas was 
founded. 

It is inequitable because you arc 
using a law which i against the 
will of the vast majority of the 
peop!e, non-White as well as 
White, whom it affects. You 
cannot make people desire seclu
sion in sectional isolation and thi 
is precisely what you are attempt
ing to do. 
The pas ing of the University 

Apartheid Acts does not make 
U.C.T. and Wits desire to be closed, 
nor does it make Fort Hare desi re 
to come under the Department of 
Bantu Education. You mu t approach 
the problem realistically and you 
mu t not continue to support legis
lation which wa enfo rced on people 
against their will and which is effec
tive only in fact and not in spirit. 
-Yours sincerely, 

JOHN SHI GLER. 

GEEN 
UNIVERSITEIT 

Die moontlikheid van die 
stigting van 'n univer ilcit vir 
blankes op die Goudveld van 
die Vrystaat, is vir die nabye 
toekoms uitgesluit, lui 'n berig 
in IRA W A, studenteblad van 
die U.O.V.S. 

Die dorpsbestuur van Virgin ia 
het navraag by di Departement 
van Onderwys, Kuns en \Veten
skap gedoen na die moontlikheid 
dat ' n Universileit op die gaud
veld gestig kan word. 

Blykcns ' n a ntwoord van die 
Deparlement is daar nog soveel 
ruimte vir verbetering van op
leidingsgeriewe aan d ie bestaande 
universiteite, dat beskikbare staats
fondse eerslens in hierdie kanale 
gelei sal word. 

DIENS! 
OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

SUID-APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 



Bladsy agt DIE WAPAD Dins dag , 28 Junie 1960 
----------------------------------------------------------------------------------------

Lichtenburg Kry Afgedankste In en Om die Kleedkamers 

... oesing Op Tuiswerf 
SONDER VEEL moeite het die eerste rugbyspan voorverlede 

Saterdag die Lichtenburgers 'n afgedankst~ loesing gegee. 

Gewoonlik was hierdie wedstryd een van die taaiste botsings 

vir die Puk maar vanjaar was dit 'n ander saak-Puk was 

altyddeur L-li~ wenspan en hct die hele wedstryd oorheers. 

Soms het Puk se ou moei~ waa r hy moet wecs om tc verdedig 
likheid om s lap te laat le in of om 'n fout van d1e opponente op 
die losspel weer kop uitge~ te volg en hct 'n drie aangetekcn 
steek maar origens verdien wat Schalk H oogenboezem vervyf 
D e W et Kruger en sy manne bet. 
a ile !of vir die wyse waarop 
hul klaargespeel het met die 
tuisspan. 

Koos du Plooy het vir die cer te 
punte gesorg deur oor te val vir 'n 
drie. H ierna wa dit ] an van der 
Schyff se beurt en Koos het h om 
opgevolg deur sy tweede drie aan 
te teken, wat dan ook vervyf is. 
Arnie van Wyk was soos gewoonlik 

LIESENBERG EN 
VAN DER WALT 
KRY W.-TVLSE 

KLEURE 
Kleurc vir presiasies in a tletiek 

is onlangs deur die \V .T .A.A.A. 
aan twce P.l l.-atlete, H a nnes Li l·
benbcrg en J ohan van der W a lt, 
tocgeken . 

Licbenberg is die huidige S.A. 

Hannes Liebenberg. 

junior en enior boogspringkam pi
oen m t ' n hoogte van 6 voet 5} 
duim. 

Van der Walt is die bekende 
my!- en balfmylatleet wat spog 
met tye soos 4 min. 22 sek. en 
1 min. 57 sek. ondcrskeidelik oor 
die twee a fstande. 
'--·---

IN DIE WAR 

1\lct ~~·c hct Lich tenburg die Puk 
in die war gehad deurdat die skrum· 
~kakcl, lo.r kakcl c:1 Willem !e R oux 
(die W es·Transvaal· B heelagter wat 
blykbaar v:r hierdie doe! op die 
sen: :To"isic ingespan is) kort skop· 
pies oor die agterlyn geloods het. 
A Piet Baartman vir Lichtenburg 
gespeel het, ken sake dalk ander> 
verloop hct en ou ons kon sien of 
hy werklik 'n beter kantman a Piet 
Bosman :s. 

Die eindtelli ng wa 
se gun . 

NAVY 

19-0 in Puk 

Navy het ook geen fout gemaak 
nie en het 16-8 gewen. Hicrdic 
punte hct twee pragtige lopies van 
daardie blitsige aptekcr, Mic Moo!· 
ma:1, ingesluit asook drice van Smous 

BABASPAN NOG 
ONOORWONNE 
Onda:tks al die k:iti k wat op ons 

babaspan uitgeoefen is, het hul teen
strydig met a!le verwagtings tog sover 
ono:>rwonne uit die liga getrce. 

In die eerste ronde hct hul a! die 
wedstryd e gewen maar moet nog 
teen P otc t 2 staan kom. Daar rll' 
n grcot verantwoordelikheid op 
I'rik de Beer en y span want sede rt 
die Barnardbeker·kompetisie vier jaar 
gelede inges:el i , het die F uk ke h om 
nog clke jaar huistoe gebring. 

Teen d ie einde van die vakansie 
::peel Wes·Transvaal 0/19 'n voor· 
wrdstryd vir Oos-Tran vaal teen die 
All s· acks en die volgende spclers 
het plek gckry: ] ohan van der 
Schyff, Klei 1 Pottie Potgieter, Wil· 
!em Vorster, Thy Louw, H attingh 
en Jan .Ackerman. 

Die rescrwes i 
] ohan .A.ueamp. 

Barend Lessing en 

Dis nou vir jou lewe, 
hoor! ... en 
DIS VIR JOU BIER! 

Gawe geselskap. geurige 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'n man j ou eerste watertand

lekker hap neem - is koue Castle 

dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 

aan smaak en kragryk aan 

goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 

iedere geleentheid. 
Geniet Castle -

die keurbier vir 
!outer plesier- in 

kannetjies of 

bottels. 

SUI D ·AFRIKA S E U ITS 0 E K B I E R 

van der W esthuizen en P1 et van der 
Schyff. 

Fi :·es het sy onoorwonne rekord 

Bok Fourie, die Pukke 
skrurnskakel. 

se 

wat die Jiga aanbetref, geha ndhaaf 
en 18-0 gewen. 

* 
As on cer te span hierdie gehalte 

van spel handhaaf op hul toer, 
behoort hul sommer baie goed tc 
vaar. Gdukkig is Intervar itie van
jaar na die Julievakansie en na so 'n 
to r kom die manne gewoonl ik te rug 
met rakke vol spangee . 

So 'n hrgte sp angees ,a! baie 
b tcken d1e dag as die Pukke die 
Kovsies toesak om te kyk of hul!e 
nie vanjaar die bordjies kan verhang 
me. 

NOUDAT DIE SWAARD van Damodes wat oor die 

Suid~Afrikaanse rugby gehang het, verwyder is met die prag~ 
oorwinning van die Springbokke oor •;He Nieu~Seelandse 

rugbyreuse in die eerste toets, is ons rugby weer op ' n stewige 

grondslag geplaas en kan ons die toekoms met vertroue tege~ 
moet gaan. 

In die afgelope tyd is daar baie 
g. redeneer oor die ge halte van ons 
rugby en sommige het beweer dat 
ons in die g. , ewe maer jare" ver· 
kcer. Nou weet ons dat ons op die 
regte pad is en hierop kan ons voort· 
bou. 

Die feit dat die on r kerheid oor 
waar ons staan uit die weg geruim 
is, a! baie beteken vir die rugby 
in die algemeen-ons rugbypres· 
tige is in ere herstel. 
Ons univer iteite se rugby al ook 

hi . rby baat. Dit i opmerklik hoe· 
vee! van hierdie span voormalige of 
h uidige studente is aan een van die 
S.A. univer iteite. 

Ons dink bv. hier aan name oos 
Johan Claassen, Avril Malan , Abe 
Malan, Piet du Toit, Dick Lockyear 
en Mike Antelme. Die manre het 
hul rugby op Universiteit afgerond 
en hier het ons as studente 'n groot 
taak op ons skouers : ons moet as 
voedaar dien vir ons provinsiale en 
na ionale spanne en moet die nasio· 
nalc spel in hierdie Jig sien. 

* * * 
SPORTTOERNOOI 

Aan die einde van die eer te half· 
jaar van 1960 is dit verblydend om 
te sien dat die Puk se sport weer 
vanjaar 'n krag in Wes·Transvaal e 
sportkringe is. Oor die algemeen 
vaar ens spanne baie goed in die 
liga-al i dit nou nie die hoofdoel 

va!1 ons benadering van sport nie, 
maar wei die idee van ,sana mens 
in corpore sano,,. 

Die Puk· panne is taamlik goed 
in die liga verteenwoordig maar sake 
kan nie noual voorspel word nie. 

Hoew 1 die vakansie die week aan· 
breek, beteken dit nie dat ons sport· 
man en ·dames gaan slaple nie. 
Die groot inter·universitere sport· 
tocrnooi vin d in Pretoria plaas en 
die Pukke gaan hier ook deelneem
hokkie (dames en mans) en judo. 

D ie doe! van hierdie toernooi moet 
nie wecs om die ander universiteite 
kaf te draf nie, maar om op n 
gesonde basis mee te ding op die 
sportveld. 

Om meer ondervinding op te doen 
en soveel as moontlik dee! te neem 
aJ n bykomste is al wyse waarop reg 
aan enige saak geskied kan wor:l. 
In die verlede was die vriendskappe 
met ander studente van net soveel 
waarde vir die verbetering van inter• 
universitere verhoudinge as vir die 
sport srlf. Ons beste wense vergesel 
die Pukke vir 'n aangename toernooi. 

* * * 
HOKKIE OP SKOOL 

Hokkiespeelsters V aar Goed in Liga 

'n Mens wonder of dit nie tyd 
geword het dat daar aandag gegee 
word aan hokkie vir seuns op die 
Afrikaanse skole nie . Die hokkie· 
klubs aan die universiteite vind dit 
moeilik om aan jong pelers die spel 
van die begin af te leer. Hul moet 
tevrede wees met per one wat nie 
rugby speel nie aangesien baie min 
spelers graag 'n nuwe spel wil aanleer 
as daar sportsoorte is wat hulle ken. Die dameshokkiespan wat die Pukke vanjaar op die inter~ 

universitere toernooi verteenwoordig, b ehoort baie goed te 

vaa r. 

D1t i. die sterkste pan wat die 
Pukke vir jare na die toernooi stuur, 
en hullc behoort opg£was e te wees 
teen die spanne van die meeste ander 
U niversiteite. Die Witsies reel van
jaar die toernooi wat van 11 tot 16 
] ulie duur. 

Scs van die speel ters wat Puk 
op die toernooi ve rteenwoordig is 
reeds gekies vir die Wes·Transvaal e 
span. Albertha Howell wat verlede 
par die Proteaspan gehaal het, is 
gekies vir die Wes·Tran vaalse A· 
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span. 

Rina Bi . rman wat W es·Transvaal 
a! vir die afge lope twee jaar as senior 
hokkiespeelster verteenwoordig, is 
gekics as middelvoor van die Puk· 
spln. Rina is 'n skitterende speelster. 
en behoort 'n groot aanwin te wees 
v1r die span. 

Nog vier speel sters, die kap· 
t : ine Jean Venter, Jo Schoeman, 
Margaretha Bingle en Betsie 
Spohr, wat nog maar 'n eerste jaar 
is, i ook veelbelowende speelstecs. 

Die dame hokkiespan vaar tot 
dusver baie goed in die sen iorliga, 
aangesien bulle nog net een wed· 
stryd verloor het. Hulle beste pres· 
ta ie was die pragtige oorwinning 
van 6-2 wat bulle oor K.A.A.A. 
behaal het. Die span van Klerksdorp 
1s omtrent die sterkste in Wes· 
Transvaal, en die Pukke se oorwin• 
nin g is dus 'n groot prestasie. 

KORREKSIE 
Weens misverstand is in die vorige 

Wapad vermeld dat F. Albertyn 
Wes·Transvaalse tenni kampioen is. 
Die redaksie wil dit hiermee graag 

regs tel. 

I{OOS BOSMAN 
Mnr. J. S. K. Bosman is tydens 

'n onlangse vergadering van die 
W.T.A.A.A. v -rlcies tot nuwe voor
~itter van die liggaam in die plek 
van prof. D. P. J. Smith. 

Prof. Smith is egter eenparig ver· 
kies tot president van die ]iggaam. 
Hy was sedert 1947 voorsitter van 
die bond en het 'n eervolle en pligs
getroue dienstermyn agter die rug. 

Nuwe spelers word opgelei en net 
so gou as hulle die fyner puntjies 
begin baasraak, is h ul tyd van studie 
om en die proses begin voor. 

EERSTEJAARS 
KLOP OUHERE 

Krieketkoorts b et die 
Doepers deesdae beetgepak. 

Dawie 

Afgesien van gereelde middag
wedstryde op d :e Da wi e Doep
ovaal, het die eerste jaars Saterdag 
voor ' n klei n, maar geesdriitige 
skare, in 'n reeks wed tryde teen 
die oubere te staan gekom. 

In die laaste en be lissende wed
tryd het die eerstejaars, wat eer

ste geklof het, in hul twee b eurte 
altesaam 52 lopies aangeteken. 

In hul twe<!de beurt moes die 
ouhere 34 lopies aanteken om te 
wen. Hulle wa egter alma! van 
di>:J baan vir slegs 14 lopies, en 
het die wedstryd verloor met 1 

lopies. 

* Die Dawie Doepers beoog nou 
'n reeks proefwed tryde waarna 
hulle dalk by die S.A. Krieketraad 
sal aansoek doen om 'n paar 
spelers Engeland-toe te stuur. Die 
reelings vir die wedstryd sal heel· 
waarskynlik gedoen word deur die 
minister van p rt, Bok Schulte. 

VOORSITTER 
M nr. W. P. van Niekerk, van 

P .O.K., is verkies tot nuwe sekretaris 
van die bond en mnr. G. J. L. 
Scholt~ as die Univer iteit se ver· 
teenwoordiger op die Uitvoerende 
Bestuur. 

Mnr. Bosman het reeds die afge· 
lope jare diens gedoen as sekrctari; 
van die bond en deur sy flink organi· 
sasie kan die bond tans 'n fi nansiele 1 

wins toon. 


