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OFFISI:ELE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H:O:

PUKKE AANV AAR REPUBLIEK S.A.
MET BLYE HARTE
y ooRW AAR 'N BLYE EN heerlike dag in die geskiedenis van Suid-A frika is 3 1 Mei
1961. 'n Dag wat in die geskiedenis opgeneem sal word saam met groot datums van
die verlede. Saam met 6 April 1652 een van die grootstes.
persone was om m d1e Repubhck
En ook aan die P.U. vir C.H.O. is hierdie dag op grootsc
'n toespraak te !ewer.
en luisterryke wyse gevier.
Hy het d1e groot aantal Pukkc toe·
Die middag van 30 Mci hct 'n groot aantal Pukke
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'n fict>oplog r:a

die middedorp beweeg waar d1c plaa:;likc v1cnngs 'n ecnvoudige dog trcffend,
vorm aangeneem het.
Die aand wa die Studcntcsaal vol·
gepak waar prof. D. W. Kruger a
hoofspreker opgetree het en 'n tablu
wat die ontwikkeling van Suid·Afnka
uitgebceld het, opgevocr is.
VREUGDEVUUR
Tcrug in die kosbui c het die
Pukke gewag dat 31 Mei moet aaw
breek.
In d1e Kompleks is 'n reuse vreug·
dcvuur aangepak wat tot diep in d1e
vroec morc·ure bly fakkcl hct terwyl
d1e Pukke gecsdriftig daarom gcsing
het.
In Dawi Dup 1s van vroeg af al
gesmg en ook m die dameskoshui>e

Ds. A. L. Au camp
Oorlede
Skokkend was die skielike
afsterwe van ds. A . L. Aucamp
wat Dinsdagoggend aan hart·
verlamming by 'n motorhawe in
Potchehtroom
beswyk
het.
Wyle ds. Aucamp was die
vader van Liebrecht Aucamp,
'n student aan die P.U. Sy oudste seun, Pieter, het sy graad
en U.D.B. aan die P.U. behaal
en is op die oomblik bibliotekaris van die Ind ieruniversiteitskollege op D urban.

het die gee, drif hoog geloop.
Alma! het gewag vir d1e gebeicr
van die klokke om twaalf uur. En toe
dit wcerklink oor Radio Su1d·AfrikJ
is du~ blye dag bcgroet met JLllg'
krete en spontane studentesang.
ONDERSKEIDING
Tot d1ep in die nanag het d1c
manskosgangers by die dames gcsing.
Die reen kon hul gce:;drif nie demp
nie.
Om eenuur is vir d1e huiovader,
mnr. C. P. van der Walt, ge~mg
en d1e ondcrskeidmg hct mnr.
Van dcr Walt tc beurt gcval dat
hy ongetwyf cld ecn van d1c cer;;t.:

QNS MOET GROOT WEES en onssel£ ophef tot grootheid
van gedagte, optrede en trou aan die R.S.A. en ons loja liteit aan die Republiek met dade bewys. het prof. D . W .
Kri.iger, hoogleraar in geskiedenis, tydens die saamtrek op 30
Mei in die Studentesaal gese.
Prof. Kruger bet vervolg dat
rcpubhekwordmg vir d1e Afrikaam.e
dee! van d1e Suid·Afrikaanse na~u:

Studente Agter
Ystergordyn
President Nkrumah v'\n Ghana
bet tydens die opening van die
kollege in Kumasi gese dat 3,000
Ghanese studente in 1961 agter
die Ystergordyn gaan studeer.

d1e volc1nd1ng van 'n Hrcwe betekcn.
Y1r d1e Engels~prekcnde beteken dit
d1e begin van 'n nuwc tyd en nuwe
omstandighedc waaraan hy gewoond
moct raak.
SA AMLEEF
D1e R.S .A. IS nie dJC herstel van
d1e ou Boere Rcpublieke nie. Dit
word gedeel met andere. D1t IS d1e
hcsk1kkmg van God dat d1e Afri·
bncr moct 'aamlcef met Engclsspre·
kendc>, wat net sulke draers 1 van
d1e Wes-Europese kultuur as J~.~
Afnkaners.
Hy het die Engclssprekende vereker dat sy taal en kultuur in
d1e Rcpubhek onaangetas gelaat sal
word. ,Shakespeare is vandal-( net
so 'n dccl van ons kulturele erfenis
a:; Rembrandt."
In die R.S.A. wd ons cgLer niks
Bms he nie. ,Brits is 'n politieke
bcgrip en d1e Repubhck moet gesuiwcr word van Brit,e clemente."
Lojaliteit en trou aan Suid-Af rika
dcur alma! wat die land licfhet, 1
hooLaak.

As student was ds. Aucamp
baie aktief en het ook op die
Studentcraad gedien.

Prof. en mev. F. J. Labuschagne
vertrek e.k. Saterdagnag saam met
bulle dogtcr Greta, wic sc man op
die oombhk in Londen studeer, per
Trek Lugdiens na Europa. D1e pla11
is dat hulle in Du. eldorf sal la•,J
waar prof. Labuschagne 'n stas1ewct
•al aankoop waarmee die grocp da:1
deur Europa sal tocr en later n.l
Londcn sal gaan waar bulle by bulle
;koomcun . al aanJuit.
Prof. en mev. Labuschagne sal op
10 Augustus per boot vanaf South·
ampton weer na Suid·Afrika terug·
kcer. Hulle dogter kecr later per
vliegtlrig tcrug.

D

ONDERDAG is 'n begin gemaak met selfwerksaamheid aan
die Puk. Hoewel die poging klein begin is, is die daad
self 'n groot voorwaart e tap in die rigting van on hooggekocsterde ideaal, naamlik aparte ontwikkeling.

In die manskoshuise is 'n aanvang
gemaak met sleg die opmaak van
bed den . D ie koshuisvader, mn r. C .

LANG PY P E
Na die smgery i~ lang pype republikcin>c tabak nog in d1c kamers
gestop.
Woen>dag i~ 'n groot aantal
Pukke na die inhuldigingsplcgtigheid in Pretoria, tcrwyl die wat
Luis gebly het, die oor moeilik van
die radio kon weghou.
En Vrydag het 'n massa Pukke
weer opgcruk stasie toe om d1e trcin
met Sllld-Afrika sc eerste Staatspresidcnt in tc wag en hom 'n !UJsterrykc
ontvangs te gee.
e So sc al d1e Pukkc: ,.Lan k lewe
die Republiek"-(Red., D.W.)

R.S.A. Roep Om Grootheid
En Lojaliteit

Abraham Liebrecht Aucamp
het in 1933 sy studies hier voltooi en sy eerste beroep na
Eldoret aanvaar. Tot 1937 was
hy leraar van hierdie gemeente.
Sy volgende gemeente was
Bethlehem waar hy tot 1942
gebly het. Van 1942 tot 1948
was hy op Ficksburg' en van
1948 op Burgersdorp waar hy
sy cmer itaat moes aanvaar.
Sedert verlede jaar was hy verbonde aan die P .l). vir C.H.O.
as dosent in Bybelstudie I.

e Langs hierdie weg betuig
die Redaksie van Die Wapad
namens d ie studentegemeenskap
on s d iepe meegevoel met die
naasbestaandes van die oorledene.

gespreck oor die toekoms van die
Rcpublick en gcwy op die Laak wat
op die ~kouers van die jeug rus.

Gunstige Reaksie Dusver
Oor Selfwerksaamheid

NOODSAAKLIK .
Prof. Kruger het voorts verklaar
dat die ondergang van die ou Rcpu·
blicke noodsaaklik was vir unifikasic,
d1c same,nocring van d1e Afrikaner
en die ve:,tiging van die republikeinsc
ideaal.
a d1e na,JOnale erfenis ,·an die
vcrlcde het hy verwys as ,on ko~
hare klcinood". Ter clfdcrtyd het hy
g waan.ku teen 'n groot gevaar vir
ons gcestclikc erfenis, nl. die aanvaarding van die rcvolusionere denke
van die Lwintigslc ceu.
0 ,Ons moet waak teen die nivile·
nng van die tcgnick wat die indiwi•
dual1teit vernietig."

Mnr. C. P. van dcr Walt.
[Foto: Potchefstroom H erald.
P. van der Walt, dee! ons mee dat
sclfwerk aamhcid uitgebrei sal word
sodra die nodige besems ontvang is.
Sodra dit ontvang is, sal d1e mans
self bulle kamer moet uitvee en aan
die kant maak. Selfwcrksaamheid ;n
die eetsale word nog 'n rukkle teruggehou tot tyd en wyl die stootwaen·
t)les vervaard1g is.

Die mans in Cachethuis het op
eie inisiatief clfwerksaamheid reeds
ver bevo rder. Benewens die ver·
so rging van hulle kamers, is bulle
ook verantwoordelik vir die uitvee
van die ontspanningskamer, gangc
en stoep.
Tot du ver het die dames self
hul beddcns opgemaak. Selfwerk·
saamheid is noll ook by bulle uitge·
brei deurdat hulle nou self die tafcls
in die eetsaal afdck. V erdere uitbreiding sal ook in die dameskoshui.e
vo lg sodra genoeg besems ontvang
is.
GEVOEL VAN MASSA
Die reaks ie van d1e massa op oelf·
werksaamheid i in hierdic begin·
stadium werklik verblydend. On het
'n bietjie onder die mas a rondbe·
weeg om bulle gevoel teenoor elf•
wcrksaamheid te toet . Orals wa;;
daar die gevoel van bereidwillighe1d
en die besef van die noodsaaklikheid
van selfwerksaamheid.
Baie het gcsc dat hu ll e uitsien na
die dag wanncer ons tenvoll e self
sal werk.
Aan die andcr kant was daar
cnkcle gevalle waar die gedagte van
sclfwerkoaamheicj, nog nie hecltema!
posgevat het nie, maar die verwag·
ting is dat ons kort voor lank d1c
onderstcuning van die hele ma sa sal
he vir algchcle selfwerksaamhcid.

FORT HARE GESLUIT
lntimidasie Beweer
DIE

UNIVE RSITEITSKOLLEGE Fort H are is verlede
Vry da g vir di e res van die kwartaal-tot 18 Julie-geslu it
omd at al die st udente M aanda g en D ins dag voor Republ iekwording die kl asse geboiko t het, lu idens 'n aankon dig ing d eur
d ie rektor, prof. J. ]. Ross.
Die amp teli ke vaka nsie sou dcnte op die nag van 2 7 Maart slagop 23 J unie begin het. Sa am krete met swart vcrf op die mure
met die twee d ae wat di e st u~ van geboue gcverf het, wat aan,ie•l·
den te di e kla sse geboikot het, like kadc veroorsaak het.
D aar is toe 'n finale waarskuwmg
sa l hull e du s by na vier weke
se werk a gter raa k.
aan bulle uitgereik dat indien iet
'n Bcrig in Die Transvaler aan
die einde van ver'cde week het gclui
dat studente van d1e kollege akticf
deelgcneem het aan 'n intimidasie·
veldtog wat die staking voor republiekwording voorafgegaan het.
ERNSTIGE VOORV AL
Minstens een ernstige voorval het
by die kollegc voorgekom. Die nag
van 2 9 Mei is die vcnster van 'n
student sc kamer deur onbekende per·
sone met 'n klip stukkcnd gcgooi. 'n
Bridie is in sy kamer gelaat waarmce
hy met die dood gedreig is.
Baie studentc het ook met die
nie-blankc werkcrs by die kollege
gepeuter. Die rcktor moes byvoor•
beeld d1e kollegekafec sluit en die
nie-blanke vrou wat daar werk,
huis toe stuur nadat die studente
haar gedreig het.
I n die begin van die jaar het stu·
dente ook sonder verlof van die
klas e weggcbly en vergaderings
gchou. Prof. Ros hct gese dat stu·

oortgclyks weer gebeur, dit as verset
tteen die kollegcreels beskou a! word
en trafmaatreels Locgepas sou word.
OPGESKORT
Toe die studente op Donderdag
( 1 Junie) vir klasse opdaag, wus
daar 'n kennisgcwing dat klasse opl(cskort is. Die Vrydag het die senaat
vergader en besluit om die klasse tc
sluit.
Voor en tydens die Lui blyveld·
tog, wa daar duidelike bewy Jat
studente deelgcneem het aan di,;
intimidasie van vrecdsamc nature!·
lcwe rkcrs wat soos l(cwoonbk werk
toe wou gaan. Dit was duidclik
dat die studente gehoor gegee het
aan die landswye oproep om op
29 en 30 }v!ei te staak.
e Prof. Ross hct gese dat die kol·
lege-owerheid nie andcr kon doen
as om die optrede van die studentc
in 'n ernstigc Jig te beskou nie.(Red., D.W.)

Bladsy twee

DIB WAPAD

Splinternuwe Uitgawe Van
Sangbundel
'N SPLINTERNUWE UITGAWE van die F.A . K. ~s a ng ~
bundel is onlangs gepubliseer. In die bundel is d aar
'n groter v erskeidenheid v an nuw e lied ere, v erwerkings en
veral v olkswysies.
Afgesicn van die inhoud is die voorkom van die bundcl ook heeltemal
ander . Die omslag is met veelkleurige no te versier.
Baie van die oorspronklike liedere het bchouc gebly, maar die twee·,
drie· en vierstemmige liedere is baie uitgebrei. Verwerkings is mccstal deur
dr. G. G. Cillie en mnre. D irkic de Villiers en Philip McLachlan. Die klem
val vera! op volkswysies.
Die bunde l sal waarskyn lik baie byval vind by skole en vir gebruik by
volksfeeste en angbyeenkomste. 'n Nuwigheid is kleuter- en slaapliedjies.
Daar is ook verskeie ligte A frikaanse liedjies deur bekcnde kompon iste.
Die bundel kos R 3.'75 .
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Mnr. Adrian Leftwic h, president v an N usas, het luidens
'n beri g in die Sunday Times
van 4 Junie , die volg en de ver~
klaring na aanleiding van d ie
onlangse gebeure by Fort
Hare uitgereik.
, Dit is d uidelik dat die optrede
van die studente, waarmee hullc hul
teenkanting teen die Republikeinsc
R egering se po litiek en die deurwcr·
king daarvan tot universiteite te
kennc gegee het, bewys dat hulle n ie
bereid is om die stelsel te 2anvaar
waaronder hulle gedwing word om te
studeer nie en ook die outotarianismc
daarvan nie.

GEES NIE GEBREEK

Is u dors?
Besoek

Mnr. Leftwich en
Fort Hare

INN OX A-, L E NTHER I C·,
COTYSkoonhe idspreparate
Egte
Fr a n se
P ARFUUM , e n

DANA

Apt eker sbe nod igdh ed e

ONDERSTEUN

OUD-PUKKE

, D ie gee (spi rit) van die stu lentc
van Fort H are is nie gcbrcek deur
die verwydering en beperkingc wat
b ull e opge le word me.
,N usas se aan h ulle volle steun
toe in hul stryd om ba iesc studente·
vryheid.'

e Die bcrig in die Sunday Times
lui voorts dat slagkrete soos ,Away
with Verwoerd and his Republic" en
,Democracy, not Boerocracy" oral
aan mure van geboue aangebring ts.
Pamflette waarin studente aangespoor
is om klasse tc boikot, is oor die hek
campu vcrsprei.- (Red., D.W.)

Woord en Daad
oor Besluit
D ie besluit van die studente
om selfwerksaam hei d to e te
pas, het in di e jongste uitgawe
van Woord en D aa d (19
Mei) kommentaar uitg elok
van prof. S . du Toit in 'n
hoofartikel.
Prof. D u T oit verklaar: ,Die
besluit van die studente van die P.U.
vi r C.H .O. om vanaf die p roklame·
ring van die Republick 'n grout
gedeelte van die werk in hu l kos·
huise self te doen, is seker een va:1
die beste stukke tuisverdediging wat
maar bedink kan word.
,As on wcrklik in afsonderlike
ontwikkeling glo, moet ons die
hande uit die mou steek . Ons wil
hoop en vertrou dat die studente sal
volhard. Arbeid adcl!"

Dames!

PROTEA APTEEK
Spesialiseer m SKOONHEIDSM!DDELS:

*

*
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KERKSTRAAT 86

HELENA RUBENSTEIN
Dr. PAYOT

UITSLAE IS
EINA-EINA
Gedurende die afgelope
week het die gevreesde
handboekeksamen-uitslae verskyn.
Die eerstejaarmans het
hierdie jaar die da-mes in
die skande gesteek aangesien
52 % mans in teenstelling
met SO % dames geslaag
het.
Die eerstejaardames hoef
egter nie verontrus te voel
nie: 72% dames het die
handboek-eksamen
geskryf
terwyl net 55% van die eerstejaarmans die stryd aangedurf.
Die totale persentasie van
al die studente wat hierdie
jaar gaan skryf het is 61%.

Woensdag, 7 Junie 1961

A.B.K.K. SE KUNSFEES
'N GROOTSE POGING

DIE A.B.K.K.

HET VANJA AR v ir 'n grootse en p ra g kuns~
fees gesorg. D ie nuwe rigting om n et die wenners van die
verskillende afdelings op een aand saam te laat optree, het nie
aileen gesorg v ir hoogstaande items nie, maar ook die b e l ang~
stelling v a n meer studente gaa nde gemaak.

Nietemin was die opkoms na o
'n puik program swak en 'n mens kan
aileen hoop dat met die voortsetting
van hierdie rigting die A. B.K.K. se
fees aanstaande jaar groter steun sal
ontvang.
Die program het bestaan utt n
aantal voordragte,
n klavier•,
tjello· en twee sang solo's wat van
besonder verdienstelike aard was.
Vera] die toneei~Ontvlugting van
W . A. de Klerk-wat op 'n oor·
spronklike, verfrissen de en surrealis·
tie e wyse aangebied i , was va!l
besonder hoe gehalte . D ie opvoering
het D e Klerk tot sy reg laat kom.

verberg was, oor 'n bandopname laat
praat het.
D ie
karakters,
in
klas ieke
rnimiektunieke geklee, het hull c
rolle met har~onieusc gebare dtt
die ou Griekse dramas vertolk.
Rooi, blou, gr6en en bleek Picasso•
kleure wat beurteling op die ve r·
skillende figure gegooi is, het ve r•
wronge skaduwees op die wit agtc ~
grond getrek en die dramatiese van
die toneel bekleintoon en groot effek
daaraan verleen.

GEWAAGD
D it was miskicn 'n hoogs gewaag:lc
onderneming maar danksy Trudi Gey
van Pittius, Karien Potgieter en Dux
van dcr Walt se bekwame tonecl pel
geslaag en 'n nuwe sy van die drama
aan ons geopenbaar.

MASKERS
Baie treffend was die . manier
waarop D ux van der Wa lt, wat hoof·
saaklik vir die oorspronklike aanbic·
ding verantwoordelik was, sy karak·
ters wat agter groteske wit maskers

Ook die vertoning van die kleur·
skyfies was besonder goed en die
keuse verteenwoordigend van die
inskrywings.

Collegium Musicum Trek
Vol Saal
As in ag geneem word dat die aan biedin g van d ie C ollegi um Music urn van Sa terda gaa nd 3 J un ie die resultaa t was
van 'n heel ko rt voo rbere idin gsperiod e, is die geslaa gdheid
daarvan wer klik te bewonder. 'n Volgepakte saal het die
program terde e geniet. As gevolg van die onv erwa gse on ge~
steldh.eid van mnr. A rthur W egelin, moes die orkes noodwen~
di g va n di r ig ent ve r wissel. In die taa k van dir igent van die
orkes en koo rleier het mnr. P ieter de V illiers dan ook werklik
vee! verr ig.
Dte Suite vtr Flutt en Stryker
van Telemann waarmec die program
ingclui is, was wcrklik bcvrcdtgend.
IXe ga kunstenares Cecilia Yutar w,tt
die solis was in die suite het opgeval
weens haar tegniese behcersdheid.
duidelike frasering en fyn aanvoeling
van die musiek van hierdie ou
mecster. In hicrdte werk het die
orkcs van sy mces ge laagdc oom·
blikke bcleef.
Van die ,Chnste E'eison" (Chris·
tu wees ons gcnadtg), vir twee
soprane uit die Mis in B mincur van
J. S. Bach, kan egter nie dieself de
gese word as van die voorafgaandc
nie. Die ongedisiplineerde inval van
die orkes was die voorspel van senu·
wecagtige spel en ritmiese onseker·
heid. Nietecnstaande hulle bcwonderingswaardige pogings, kon die
soliste die werk nie red nie. Die
indruk was dat die soliste met be on·
dere oorgawe dte teks vertolk het.

raine"

en

het

die

voorberciding

gevorm van die slotwcrke, die ,Kleine
Weinachtskantate"
Schwar~

van

Gerhard

en ,Psalm 117'' van Tele·

mann, albei vir koor en orkes. Vera]
in laasgenoemde werk het die koor
uitgeblink
en
hoogsbevredigende
musiek gelewer nicteenstaande die
emosionele
uitbar tings van
d ie
tenore hier en daar, wat dit baie
geniet het.
As 'n gcheel geneem was die aan·
bieding hoogsbevredigend en die per·
sone wat die aanbieding moontlik
gemaak het, kan nie genoeg daarvoor
bedank word nic. Ons dank gaan
dan aan die Konservatoriumorkes, die
Collegium M usicumkoor, die Volks·
teaterkoor ( koormeester: S. H of·
meyr ) en al die meewerkende kunste·
naars wat vir die heerlike aand ver·
antwoordelik was.-(D.F.)

e Met hierdie soort aanbiedinge kry
die kultuurlewe van die Puk 'n groot
stoot voorwaarts.- (K.J.)

l(onsert op Eie
lnisiatief
Om te wys dat daar op die Puk
tog mense met inisiaticf is, het 'n
grocp van ons studente verlede Vry·
dagaand op eie houtjie 'n verskeiden·
heidskonsert op Ventcrsdorp gehou.
Die konsert wat onder Ieiding van
Andre du Plessis en Chris van der
Welt opgcvocr is en waarin meJJ.
I. Stavast en N. Coet~ee en Marnus
Roothman opgetree het, het sommcr
groot belangstelling uitgelok.
Onder andere JS ,Die ligblou
Vaas'' van Gerhard Beukes opgevocr.

Die Arcadia
Haarkapper
V ier

gek wa:Jifiseerde

h aarkap-

p e r s t ot u diens
,NETHEID

EN

KW ALIT EIT -

WER K" IS ONS LEUSE
lillRRSTRAAT 77

TEL. 12G9
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HOC GTEPUNT
D ie Klawesimbelkonsert in D
mineur, ook van Bach, was cgter
baie geslaagd. Hier het die orkes
ritmies besonder aamgesmelt met die
solis (Pieter de Villier,), wic se spcl
'n Ius was om na te luistcr. Hicrdie
wcrk was heclwaarskyn lik die bcstc
aanbieding van die aand.
Na die pouse is die program voort•
gesit met die ,Suite voor Lckcnor·
kest" van Koos van de Griend. Hoc·
wei die werk, as ek my nie misgis
nie, in 1946 gcskryf is, is dtt 'n
komposisic wat met die eerste aan•
hoor daarvan onmiddellik ingang
vind. Hierdie opretensi use werk
het bcsondcre byval gevind by die
gchoor. Die klavierpaar in hterdic
werk (Anna Prinsloo en Alta Wels)
het nicteenstaande ritmtcse afwykingo
op plekke h ullc besonder goed van
hullc moeilike taak gckwyt. Die
applous van die gehoor was miskien
al gcnoeg redc om te glo dat hierdie
werk waardercnd ontvang is.
Die vyf bewegings uit die ,Wat.::r•
musiek" van H andel was nou weer
'n hcerlike kontras ,.a Ia contcmpo·
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Eerste Staatspresident

Studentemaat
van
President

Die eerste Staatspresident van
Suid-Afrika, mnr. C. R. Swart,
is 'n seun van die Vrystaatse
platteland wat in 'n openbare
!ewe van meer as veertig jaar
verskeie hoc poste in die Staat
beklee het.
Die afgelope sestien maande
WM hy die Unie se negende en
laaste Goewerneur-generaal.
Dosent, skrywer, joernalis,
boer, politikus, rugby-skeidsregter, partyleier, Minister, waarnemende Eerste Minister-in
hierdie
hoedanighede
onder
meer het mnr. Swart hom
beywer in die diens van sy
mense en van sy land totdat hy
nou die hoogste sport bereik
en die hoogste eer behaal het
wat enige Suid-Afrikaner se
Voorreg kan wees.
Charles Robberts Swart is op
5 Desember 1894 op die plaas
Morgenzon in die distrik Winburg gebore.
Hy het sy loopbaan as klerk
in 'n landdroskantoor op Winburg begin-reeds in 1909. Hy
het egter dadelik met universiteitstudie begin en sy parlementere loopbaan in 1923 begin
toe hy V olksraadslid vir Ladybrand geword ret.
In 1941 het hy Volksraadslid
vir Winburg geword wat hy tot
1959 gebly het toe hy bedank
het om Goewerneur-generaal te
word.
Dit is interessant dat hy in
1921 'n toespraak op 'n seepkissie in Hyde Park gehou het.
In New Yorkse agterbuurtes het
hy verskeie joemalistieke avonture meegemaak.
H y is ' n
gekwalifiseerde rugby-skeidsregter, 'n onderhoudende grapverteller en lief vir boerdery. H y
boer op D e Aap, naby Brandfort.

Die inhuldiging van die
eerste Staatspresident van
die Republiek Suid-Afrika is
onder andere bygewoon deur
prof. D. f. van Rooy, 'n
studentemaat van die Staatspresident.
Prof. van Rooy het die
Staatspresident goed leer hen
as mede-student, as hultuurleier onder die studente, as
sangleier op die verhoog,
met voetbalwedstryde en as
korporaal van hule verdedigingsafdeling.
Die inhuldigingsplegtigheid
is deur prof. Van Rooy beshyf as ,indrukwehhend en
plegtig". Die eedaflegging
en die omhang van die
skouerband was inderdaad 'n
skakel met die verlede soos ons die presidente altyd vir ons voorgestel het'',
het p1·of. Van Rooy gese.
Die toneel op die Kerkplein is deur prof. Van
Rooy beskryf as onvergeetlik. Daar is , Die Stem" gesing soos dit gesing behoort
te word - sommer so regstreeksuit die hart. ,Eindelik het ons volh homself
weer gevind", het Prof. van
Rooy gese.

DIE EERSTE STAATSPRESIDENT VAN DIE REPUBLIEK VAN S.A.
Adv. C. R. Swart

Studente Bly Weg Van
Klasse Op Rhodes
SOW AT 75 PERSENT VAN die studente a an die Univers;teit Rhodes in Grahamstad het Maandag en D insdag van
klasse weggebly uit protes teen die tydelike sluiting van die
Universiteitskollege Fort Hare op Alice.
Die stud ente het die naweek op
'n monstervergadering bcsluit om vir
twce dae geen klasse by te woon nie
om met die ,studentc van Fort H are
te simpatiseer en om die publiek se
aandag op hul houding ten opsigte
van Fort H are te vestig."
H oewel slegs sowat 2 5 persent
van die studente by die klasse
opgedaag het, is lesings gewoonweg voortgesit.
STUDENTE OUER
Rhodes in Port Elizabeth is me
deur die optrede in Grahamstad g<?.·
raak nie en geen studente het va'1
hul klasse weggebly nie. D ie studente
in die kusdorp is glo ,eHens oucr"
as die in Grahamstad.
Die simpatieveldtog met Fort H are
bet Saterdagoggend op Grahamstad
begin toe sowat veertig stud ente van
die U niversiteit in akademiese drag
deur die strate gestap bet. Hull e
het plakkate soos : , Education is
colour blind", ,Reopen Fort H are"
en ,Vryheid for Fort H are" gedra.
Die betogings is glo deur twee
teologiese studente geinspireer en
volg op 'n week van intensiewe
anti·republikeiose betogings by die
U ni versi teit.
VREUGDEVUUR
'n Straat is beskadig toe 'n vreug·
devuur in die middel daarvan deur
studente aangesteek is. Die Britse
vlag i voor een van die koshui.e
halfstok gehys.
Saterdagmiddag het die stud ente 'n
massavergadcring gehou waar ccnpa·

rig besluit is om twee dac geen klass::
by te woon nie. Sowat agthonderC:
studente van die universiteit was in
die saal terwyl nog meer buite rond
gestaan het.
e (Saam gestcl uit berigtc in D 1~
Transvaler en Die Burger.-Rcd.,

D.W.)

Studenteraad
Besoek
Turfloop
Twee lede van die Studenteraadmnre. ]. ]. de Wet Kriiger en ]. H.
Boneschans-is op gisteraand sc
Studenteraad svcrgadcring
aangcwys
om eerskomende naweek 'n welwil•
leodheidsbesoek aan die Ban toe U ni·
versiteitskollege in Turfloop te bring.
Indien
meer
Studentcraadslede
deur Turfloop se Studcnteraad ont·
vaog kan word-aangesien huisves·
ting en geriewe nog ontbreek-sal
na verwagting meer gaan.
And er
Studenteraadslede
wJ.t
moontlik sal gaan, is mnre. ]. M. El ,
]. ]. de Jager, F. R . P. de Bruyn,
P. A. Venter, C . J. H . V enter en
P R. P. Potgictcr.

DIE BULT
DROOGSKOONMAKERS
(EDMS.) BPK.
Vir Vinnige en Deeglike Diens
Tomstraat 90

Telefoon 2237

NUSAS SI\.AI\.EL :
I.S.I{.
Nusas het Maandag 'n ver~
soek aan aile lede-universiteite gerig waarin hulle gevra
word om openlik hul protes
teen die sluiting van Fort
Hare te kenne te gee en die
tuisblyveldtog van Rhodes te
ondersteun.
N usa hct ook met die sck rctariaat
van die I.S.K. (in Ned erland) geska·
kcl waarin besonderhcde oor d:e
sl uicin g vcr trek word en ste un vir
die studcntc van Fort Hare gevra
word.
Na verwagting sal die se krcta·
riaat (Cosec ) al sy geaffilieerde
studente·unics skakel. Telcgrammc
van prates sal aan dr. V crwoerd
gestuur word, word verneem.
Die president van Nusas, mnr.
Adrian Leftwich, hct in Kaap tad
verklaar dat di e Stud cntcraad van
Rhod es sy steun ( aan die studcnte
van Fort Hare) op 'n baie besliste
wyse getoon het. Studenterad e word
aangemoedig om openlik hul houdin g
bekend te maak.
Die Studenteraad van Wits bet
Maandag 'n telegram aan mnr. Ian
McDonald, voorsitter va n Rh odes se
S.R., gestu ur waarin vollc ~te un vir
Rhodes sc optrede uitg esp reck word.

Fort Hare - altyd nog 'n
moeilike inrigting
FORT HARE HET TANS altesa me 340 studente van wie
die meeste Xho sas is. Daar is egter ook nog 52 Indier~
studente aan die kollege.
Fort H are is in 1916 in die !ewe
gcrocp as die Suid-Afrikaansc Natu·
relic Kollege met tien studente rn
twee pcrsonecilcde. Tydens die eerste
jare van sy bestaan was dit niks meer
as 'n hoerskool nie en in 19 30
byvoorbeeld wa van die 112 studente
slegs tien nie besig met voor·matriku·
lasie studie nie.
I n 19 53 is die naam van die in rig·
ting verander tot die U niversiteits·
kollege van Fort H are met 499 stu·
dente. Die aard van die inrigting hct
egter nie vee! vcrskil van die van
'n se ndingskool m e.
TYD OORRYP

In 195i bet die Fort H are·kommissie vcrklaar dat die tyd oorryp is
vir die oorskakeliog van skoolse
status, mctodcs en atmosfeer tot di<!
van 'n universiteit.
In hierdic jaar is die kollege
dan ook onder die bedeling gesluit
en verlcde jaar i die inrigting dan

Trap vas met Dixi •

Is u gekys?
Nog nie . .

JA!
VERLOOF?
spreek dan

EDDIE de

• •

BiJJi- Cola
Potch. Mineral Waters (Pty.) Ltd.
SHERR & SHAKINOVSKY
FOON 16 en 1144

ook gehecl en al deur die Staat
oorgeneem.
Fort H are bly n mocilike inrig·
ting en steeds 'n pick wat dcur aan•
hitsers gebruik wil word as bewys
van die mislukking van die Regcring
se ,tribal colleges".
e Dit is seke rlik die reg van st ud en~c
om di e bestaande univcrsitere bcdc·
ling of landsbedeling te kritiscer.
Maar dan kan dit immers lan gs kon·
stitusionele kanale gcskied. As vcr•
sctpogings egter uitloop op onre;!lmatighcde en spanning, en moeilik·
heid tussen studcn te en owerhcid
sodat die goeie ordc van die inrig·
ting in gcdrang kom, dan moet sulkc
optrede kortgevat word.
e Dit is dan ook werklik jammer
dat die president van Nusas, mnr.
Adrian Leftwich, so gou 'n vcrkla·
ring in die openbare pers (beri g
elders in hierdie uitgawe ) oor Nu ,,,
se steun aan die studentc uitgereik
hct.-(Red., D.W.)

POSBUS 134
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JN DIE HEBRE!tRBRIEF staan daar: ,. Deur die geloof h et
Josef aan diel einde van sy !ewe melding gemaak va n die
uittog van die kinders van Israel en ' bevel gegee aangaandc
sy gebeente." ( Hebr. 11 : 22.)

RERRSTRAAT 180
TELEFOON 2157
POTCHEFSTROOM

Blanke Arbeid

BESOEK ONS
VIR

VRIENDELIKE DIENS
EN
MEUBELS
VAN
GOEIE GEHALTE

,Ons Meubels word Erfstukke"

Vir daardie hoi gevoel
op die maag
Ons bak die
HEERLIKSTE

Vleispasteitj ies

DIT HET AL 'N gemeenplaas geword om te se
dat in 'n demokrasie 'n regering slegs so vinnig kan handel as wat die kieserspubliek
dit toelaat. Nietemin bly dit
'n diepe waarheid.
Nou het in Suid-Afrika die
blanke a! teenoor die nieblanke 'n sekere houding aangekweek , met name die blanke
se houding van afhanklikheid
van die nie-blanke se arbeid.
Dit is dan ook 'n onweerlegbare feit dat te vee! op nieblanke arbeid staat gemaak
word .
Hoewel gebruik van die
nie-blanke se arbeid in sekere
opsigte 'n positiewe bydrae
tot sy eie ontwikkeling !ewer
-aangesien die nie-blanke
geleer moet word om te werk
en verantwoordelikheid en
inisiatief aan die dag te lele die gevaarvolle daarin dat
die blanke verleer om te werk
of te selfgenoegsaam en in
b aie gevalle selfs te gemaks ugtig is om te werk.

ARBEID ADEL

MKY£W

Daarin le die afhanldikheidsverhouding:
dat
die
blanke nie sonder die nieblanke se arbeid wil (en kan)
klaarkom nie. Wyle dr. D. F.
Malan het reeds in 1932 verklaar : ,.Baie blankes verkeer
onder die indruk dat harde
arbeid nie deur hulle gedoen
moet word nie , en besef nie
dat werk 'n lewensbesta an
verseker en dat arbeid adel
nie."
Hierdie houding staan

~AK£RY

(EDMS.) BPK.

Potchefstroom
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Fabr.:eke te Potch. en IDerksdorp

nie aileen in die onmiddellike weg vir die deurvoering
van die beleid van afsonderlike ontwikkeling vir die
onderskeie
kultuuren
rassegroepe nie, maar plaas
Suid-Afrika as geheel voor
die grootste kultuurkrisis
van sy geskiedenis.
Wat ons as studente betref.
is dit voorwaar 'n voorwaartse stap dat die besef
ontwaak het dat dit nie net
die taak van die landsowerheid is om die bestaan de toestand te verbeter nie, maar
dat daar op elke blanke in
hierdie verband 'n taak rus.

OPLOSSINGS
Daar is persoonlike werk
wat elke mens v ir homself
behoort te doen . Dit sal niemand kwaad doen om by ete
self sy bord kos te gaan haal.
sy eie skoene skoon te maak,
sy eie bed op te maak en eie
kamer aan kant te maak nie.
Heirdie
soort
werk
behoort elke mens eintlik
vanselfsprekend
te doen
sonder dat daarvan 'n ophef
gemaak word.
Dit is a! by herhaling gese
dat die voortbes taan van die
Republiek
Suid-Afrika
in
velerlei opsig afhang van 'n
behoorlike oplossing van die
rassevraagstuk. Die studente
van die P.U. vir C.H.O. kan
nou toon hoe die gewone
burger en burgeres 'n indiwiduele bydrae kan !ewer tot die
oplossing van hierdie vraagstuk.

Ons en die Bruinmense
SEDERT DIE Republiekeinse volkstemming verlede
jaar is in ons land d eur Afrikaners harder, meer selfondersoekend as ooit tevore
en selfs h ardop gedink oor die
bruinmense. In baie Hevalle
bet hierdie gesindheid hom
geuit in bra wilde en wollerige
voorstelle en planne.
Die
reeds
aangekondige
program van die Regering ten
aansien van die bruinmen se
dra egter 'n stempel van praktiese realisme. Die regte en
voorregte wat nou aan die
bruinm ense verleen word, sal
vir hulle huidige peil van ontwikkeling van meer waarde
wees as twyfelagtige politieke
en maatskaplike gelykstelling
met blankes. of selfs deur
hulle terug te plaas op die
gemeenskaplike kieserslys.
Die Afrikaner wil hierdie
groat volksgroep, in alles so
naby aan die bl a nke , begryp
en help op sy pad van ontwikkeling tot goeie en volwaardige bure en vriende.

GESINDHEID
Ons beleid heet afsonderlike ontwikkeling en nie uitsluiting of iets anders negatiefs nie en juis hierdie gesindheid van ontwikkeling spreek
duidelik uit die berig wat
elders in hierdie uitgawe oor
die kollege in Bellville verskyn.
Die ~uondslag van die praktiese planne vir die bruinmense van dorpe en stede is

eie gemeenskappe met eie
besture. N ie uitdrywing en
afsondering nie, maar die totstandbrenging van steeds volwaardiger dorpe is die dryfveer. Wat reeds vir nuwe en
verbeterde huisvesting v ir die
bruinmense gedoen word, is
'n groot prestasie. Wanneer
die beloofde voile ministerie
vir hierdie opbouwerk saam
met Kleurlingsake tot stand
kom, sal die pas van gemeenskapsbou sonder twyfel nog
verder versnel kan word.

LEIERSKAP
Dit sal roep om leierskap
onder die bruinmense, nie van
die opgewonde, voortva rende
ideologiese soort nie, maar
waardig, saaklik en diensvaardig. Lang s hierdie weg
sal ware leiers aansien en eerbied verwerf. ook onder hul
blanke bure.
Op hoer vlak wag daar
dan 'n Kleurlingraad met
verhoogde status en vermeerderde
funksies ,
as
skakel tussen die Kleurlinggemeenskap en die owerh eid, maar boweal met die
genoemde ministerie, wat a!
hoe meer die kragsentrale
sal word vir aile ontwikkelingsplanne van die bruinmense.
van die bruinmense.
In hierdie tyd moet daar
gewerk
word
aan
groat
onmiddellike take en gedink
word oor toekomstige poli(Vcrvolg op bladsy 7)

Sy hoop is nic beskaam nie, want
tcrwyl die verknegtc volk daar in
Egiptc in cllcnde verkecr het, het die
Here Moses daar agtcr die skape in
die velde van Midiar~ geskool vir die
taak om die volk van die slawcbandc
te verlos.
Die trotse Farao, met die gode van
sy volk, moes swig voor die Almag
van God die Here. Geen huis is
ontsicn nie-ook die Egiptiesc troon·
opvolgcr, die Kroonprin in die paleis
Exodus 13
17a.-,Toe
Farao die volk laat trek het, het
God hulle nie op die pad na
die land van die Filistyne gelei
nie, alhoewel dit nader was .."
van Koning Farao, het gestcrf. Die
Egiptenaars kan nie haastig genoeg
van die Isracliete ontslae raak nie.
VERLOSSING
,.Neem ook julie kleinvee en julie
beeste saam soos julie gespreek het,
en gaan weg en seen my ook."
Na 430 jaar van vreemdeling·
skap is die blye dag van verlossing
uiteindclik daar; Nic Ianger meer
die slawe van Farao nie, geen
kindcrmoord, geenstriemende ge·
selhoue, geen swetsende slawedry•
wers mccr nie. Skoon le die toe•
koms voor: die Beloofde Landeens so ver Jn die vcrskiet, nou
binne bereik, die land wat oorloop
van melk en heuning.
Die uitting het reeds begin, dis nou
nog net 'n kwessie van tyd. Langs
die karavaanroctc na die Noorde,
gewoonweg vier of vyf dagreise ver,
vanwee die mcnigtc van die trek·
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geselskap nou moontlik 'n bietjic
Ianger, en dan is hulle binne·in
Kanaan-vry! . . .
e Wat is nou verkecrd? Stadigaan
word dit duidclik dat daar van die
pad afgedraai word, dat 'n andcr
roete gevolg word. Dit buig af 11:1
die Suide na die woestynland.
DUISTER
Vir die volk is dit duister. En
dit is ook maar gocd dat hulle nic
wcet wat hierdie reis vir hulle inhou
nie. Voordat hulle die Skelfsc.;
bereik, sal Farao reeds sy ganse mag
gemonster he, sal hy terugkom op
sy vorigc besluit, sal hy kom om die
bykans weerlose vo lk met wapcngcld
te oorrompel. Hulle sal vasgekeer
sit tussen die aanstormcnde soldatc en
die golwc van die sec.
En nadat die Here hulle uit die
bcnoudheid vcrlos het, dan le al
die ontberinge van die ondcrberg·
same woestyn nog voor; gebrck
aan lewcn middcle, voedsel en
water; die vyandig loerende Ama·
lekiete . . .
Maar die Here Self trek voor h u!lc
uit, ,.bcdags in 'n vuurkolom om
hulle op die pad te lei, en snags in
'n vuurkolom om hulle voor te
Jig . . ."

e God bly aan sy woord getrou,
hierdie land sal jou nageslag beerwc,
nie langs die kortste en gerieflikstc
pad nie, maar langs die pad wat vir
hulle, al weet hulle dit nie, die beste
is, die pad wat langs Sina·i verbyvoer.
ONS VOLKSLEWE
In ons volkslewe was daar 'n Mci
(Vervolg op bladsy 7)

Uit Varsity van U.K.
Come The Convention
It is obvio us that the staff

a nd students of this University are united in at least one
thing- the call for a National
Convention. One must simply
ass ume that the 318 students
w ho voted " yes" at the mass
meeting represent all the students- certainly every student
could h ave come; that they
chose not to we cannot help .
One can also safely assume that
the 300 or more staff who signeJ
the declaration represent the majority
of the staff of the University,
especially when one remembers that
medical staff were precluded from
signing the petition.
That the action of staff and stu·
dents was laudable, needs na saying,
nor do we here intend to give the
reasons for the necessity of a Convention. We merely wish to try to
find some of the answers to this
question-what should happen now?
Firstly, the staff and tudent must
co-operate in every way possible.
There must be more than liaison;
there must be unity in action. Th·~
prestige and experience of the staff,
combined with the vitality of the
students, would be a very powerful
weapon-more powerful th an a:J
army of policemen.
Secondly, the University of Cape
Town effort must be extended to
other universities, in South Africa
and all over the world. There is
not much hope of getting th e Afri·
kaans universities to support the idea
or the action, but perhaps a few
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brave studtnts at Stellenbosch will.
The Universities of Natal, the Witwatersrand and Rhodes will almost
certainly join. There is a possibility
of some support from the students
at the tribal colleges-particularly
from Fort Hare, where there is a
proud record of courage and com·
mitment. The Universities through ·
out the rest of the free world will
also join u -they have in the past,
and it is obviou that their feelingo
against baasskap are stronger now
than ever before.
Finally, the Universities must
co-operate in every way possible with
other non-university movements in
South Africa-with political parties,
Congress movements, trades union,,
church organisation , the Black Sash,
women's councils, Chambers of Corr:•
merce and Industry, Town and City
Councils and every organisation in
South Africa that will eventually join
in this call.
Do not forget one thing-this i
the first time that South Africans
who oppose apartheid have had any·
thing positive to work for. H ow
close South Africa is to a revolution
even the mo t hardened Nationalist ·
seem to realise. We no longer have
the time to ay: "This doesn't affe:t
students-we mustn't worry about
it." It affects every person in this
country. And if we don't see to it
that this Convention comes about,
South Africa i going to suffer far
more than it has ever suffered before.
A National
called.

Convention must be

KLEURLINGSTUDENTE
KRY SPOGTUISTE

UNIVERSITEITSKOLLEGE van W es,Kaapland kry
'n nuwe spogtuiste-volgens die rektor, dr. J. G . M eiring,
die ,Nuweland" en kultuursentrum van Kleurlinge in W es,
Kaapland, luidens 'n berig in Die Burger.

SPORTTERREIN
Een van die belangrikste kenmerke
van die nuwe kollege is die pragtige
sporttcrrein wat aangele sal word. By
die ou kollegc was daar gcen sport•
geriewc nie. Die sporttcrrein is reeds
gclyk gcmaak en met gras beplant c:n
sal na vcrwagting aanstaande jaar
reed in gcbruik gencem word. Daar
is
n atletickvcld, rugbyveld, 'n
hokkieveld, tcnnisbanc en 'n netbal·
en kricketvcld.
Die mooi universiteitsaal sal nie
net vtr akadcmicse byecnkomste
gebruik word nie, maar sal as 't ware
die kultuursentrum van die hele
gcmccnskap wees. Voorsicning is
gemaak vir toneelopvoerings en
ballet· en orkesuitvoering . Daar is
klecdkamers en 'n lokaal vir kuns·
tentoon.tellings.

Sowat 600 studcnte word na sc
jaar by die kollcge vcrwag en die
getal na agt jaar sal waarskynlik owat
800 wccs. N uwe kursussc is in die
begin van die jaar ingcstcl jn aptc·
kerswese, Admissie, handel, maat·
skaplike werk en regtc.

BEROEPE
Daar is vera! 'n groot tckort aan
Klcurlingaptckers en
rnaat kaplike
wcrkcrs.
Elkc student i seker van werk a3
hy die kollege verlaat. Na 'n opnamc
by nywerhcdc is vasgestel dat daar
oorgenoeg betrckkings vir Klcur·
Hnge a superintendentc en bcstuur·
dcr. is. Kleurlinge word ook voor·
berci om in hul cic gcbiedc proku·

GEESDRIF HOOG
D1e geesdrif onder dtc 323 inge•

Nuns oor Studente
Elders
Verskeie Belgiese studente Is
tydens 'n optog na die Verenigde Arabiese Republiek se Ambassade in Brussels beseer terwyl een stude nt albei sy hande
verloor h et toe hy met d:ie polisie slaags geraak het.
Die polis ie h et gewere, traangas en water teen die stu.dente
gebruik.

* wil* graag
* in Ka'n Student
rachi 'n Akademie vir Wes terse
musiek stig.
Volgens die student gebe ur dit
dat honderd e studente wat in
Westerse Iand e studeer, gewel dig eensaam voel wanneer hulle
terugkeer na Pakis tan en ander
Oosterse Iande.
Daar Is reeds tekens dat Westerse musiek byval vind by die
inheemse stud!)nte en die Paki·
stan-radio staan reeds een uur
per dag af aan Westerse musiek.

Kommentaar op Roepstem
uit U.K.

D

IE volgende brief is oorgeneem uit ,.VARSITY", die studentekoerant van Universiteit Kaapstad.

, Ek het die betoog van die rcdak·
leur van Die Wapad vir ' n konfcde·
rasie van Suid·Afrikaansc studente
met bclang telling gelees.
, Die gedagte is nic nuut ni e <. n
is reeds met bclan g telling deur Stel·
lcnbosch, P otc hef troom en Rho des
en met tcenkanting deur Wits en
Pretoria ontvang.
, Daar is egtc r ondersteuning by
Wits en Preto ria vir ' n verbetering
in stud entevcr houdin ge. 'n Positiewe
stap is al wat kortkom.

LEIER
,Kaapstad, as die grootste Engels·
talige U niversiteit, met die vcrmoc
om ander se standpunte in te sicn,
indicn nie te aanvaar nie, is die
lo gicse Icier in hierdie saak.
,Aile Suid·Af rikaame stud ente
sal saams tem dat daa r 'n behoefte
vir kontak lu ~sen En gel • en Afri·
kaanssp rckende studente bestaan.
, Die fcit dat Nusas slegs die hclfte
van die stud ente in Suid·Afrika ver·
tcenwoo rdi g, kan nic gelg noree r word
me.

In d1e ecrste plek word per impli·
kasie bcweer dat die huidige Rcgv
ring nie demokratic is nie. Twce•
dens is daar die in inuasic dat 'n
Nasionale Konvensie in staat sal
wecs om ons ingewikkclde land~
vraagstukke sonder scremonic dade·
lik op te los.
In d 1cn d 1e Regering van Suid·
Afrika ondemokralies is, sal dtt voor·
waar uiters gewaagd wees vir enige
rcgering tcr wercld om homsclf
dcmokratics te nocm. Want selL 'n
demokraticsc regering durf nie aan
ekstremisticse opposisielede van d1e
volk vryc teuels gee om, op grond
van sg. ,fundamentelc mensregle,"
onverantwoordehke

en

staatsondcr·

hct.

durf

'n

kwaamhedc van 'n ,Nasionale Kon·
vcn ic", wil dit voorkom aso f die
voorstanders daarvan

vandag in ons land uil di e
D1e

KAPITULASIE
Dit sal eenvoudig onvoorwaarde li·
ke
soo

kapitulasie

en

sclfmoord

wecs,

wat Belgie in die holruggeryde

voorbeeld van die Kongo onder die
druk van Wereldmening gekapitulcer

oo~

vcr•

blankc

Suid·

sal hoegenaamd nie be·

reid wecs om toe te gee aan die

Studente!
Kuie r

ven ic

aan

hullc

gestel sal word

me.

vir

Joubert se f .ietsen Elektriese
Dienste
VIR

VINNIGE

REDELIKE

, Ek is eker daarvan dat hierdie
onopregtheid van doe! nie slegs
tot Wits, of die Engclstalige uni ·
versiteite beperk was nie .

DIENS

EN

PRYSE

HEIDEMA
D IE ADRES VIR:

FIETSE
TIKMASJIENE
BROMFIETSE
l{erkstraat 48

T elefoon 364
POTCHEFSTROOM

FLEURET T E

, Die beginsels waa rvolg ens ' n kon ·
fed erasie ge tig behoort te word, i
die volgende:

SPESIALE WAARDE

, 1. Valko me scl fb e kikkin g van
elke studentegroep oor sy eie interne
aangeleenth cde.

STU DENTE

VIR

Mooi RUIKERS en BLOMME

,2. Dit sal moet tocstem dat die
konfcderasie nic aile Suid·Afrikaanse
tudcnte verteenwoordig nie. Die ni e·
blanke studcnte van die blanke uni·
vcr.iteit al nie d ie blankc stud cnte

vera! ROO! ANGEL/ER E VIr

ve rteenwoo rdi g nie.

Studente!

e

, Die toekom

VERLIEFDES

van ons land hang

Besigheid of FLIEK in die dorp

af van studente. La at ons toon dat

STOOR JULLE FIETSE TEEN

Repuhliekbaba

2! c PER DAG
KOOP SNOEPERYE

eise wat noodwendig in so 'n Kon·

ring geen benul het nie en en wat
as

mecrderhctd

Afrikaner

in harttogtelike selfsug slegs di e inganse Afrika

hul idealio·

loor.

heidsgroep wat van beskaafde rege·

die

ll1

me d1c werklike tocdrag van sa ke

volk daartoe oorgaan om die lands·
bestuur oor tc dra aan 'n mecrder•

palming van

die oorgrote

Betrcffende die vermocns en be·

beskaaftlc

doe! het.

i

meerdcrhcid blankcs in Suid·Afrika

tc ocfen en uit te brei nic.
mindcr

daarvoor

sckerltk nie bereid nie.

myncnde aktiwttcite na hartelus uit

og

En

ons daardie groot vertroue waardig
is. Dit is kaapstad se groat kans.
,Gebruik dit."-AR THUR Me·
WILLIAM SMITH (Universiteit van
die Witwatersrand).
( H ierdie brief is aansicnlik ver•
kort.-Rcd.)

OP DIE SPOOR
, Ek wcet persoonlik van slcgs een
vorigc byeenko ms van studentelciers
-die in Pietcrma ritzbur g verlede
jaar. Ek hcl die ge indheid van uie
Wits·afvaa rdi gi ng soo volg ve rn eem:
,Ons moet gaan om die andcr Nusas·
scntra op die rcgte spoo r te hou.'

TWEE BEWERINGS wat implisiet in die mosie vervat is,
trek trek dadelik die aandag:

Dit 1s dus heeltemaa l onreali ties

Mnr. en mev. C. Smith het op Repu ·

om te bcweer dat 'n Nasionale
Konvcnsie in staat sal wee om
aile landsprobleme op 'n vreed·
same wy e op te los sodat dit aile
bcrokkc volksgroepe tevrede ~tel
en ook om 'n regcring daar lc
stel wal vir a! hierdic groepe aan·
ncem lik i.

bliekdag die trot e o uers geword van
P otc hef troom

se

Repub liekbaba.

Mnr. Smith is instrumentmaker by

EN

Kerkstr aat 85

P otch efstroom

die U niversitcit.

Die mosie i op dtc massave rgauc·
ring aanvaar mel 318 stcmme teen
30.
EersLcJaars kon nie stem nie.
Ongevcer 300 dosente van U.K.
het 'n verklaring onderteken waarin
so 'n
a. 10nale Konven ie aangcvra
word.
- (Red. Interuniv., D.W.)

AL U BOEKE, SKRYFBEHOEFTES EN ANDER
BENODIGDHEDE
OPEN 'N REKENING BY

AJAX
Boeke en Skryfbehoeftes
TELEFOON

Dit kom daarop necr dat 'n
demokratiese opvocding nie kan
bcstaan in 'n ondcmokraticse gcmeen•
skap nic, dat regvcrdige regering
geba cer moet wees op crkenning
van f undamentele menseregtc en dat
die goedkeuring van diegcne wat
regeer word, nodig is vir 'n rcgering.

e
3458

Om hierdie rede is 'n Nasionale
Konvenste dcur 'n groep studcnte
van U.K. aangevra.- (R cd., D .W .)

BY

Anne lias
Restaurant

(EDMS.) BPK.
TOMSTRAAT 92

TELEFOON 1389
POTCHEFSTROOM

Die mosie waarna hier vcrwys
word, is reeds in die vorigc uitgawc
van Die Wapad gepubliscer.

Probeer ons eerste vir

159

*

rcurs en advokale te word.

MODERN
In die gebou vir wiskunde en
natuurkunde word voorsiening ge·
maak vir natuurkunde, plantkunde,
siclkunde en dierkunde. Laborato•
nums is uiters modern.
Voorsiening is ook gcmaak vir
latere uitbrciding van die kollegc.
'n Gcbou vir aptckerswese word
tn dte vooruitsig geste I. Die hcle
terrcin beslaan 140 marge. Om
die gebou is 'n ringpad wat ,al
kcer dat daar motorverkcer tusscn
die geboue is.
Daar sal uiteindeltk drie koshuisc
wee -twee vtr mans en een vir
dames.

I{ERii:STRAAT

Die Puk se voornemende
juriste gaan op Saterdag, 17
Junie kragte meet met hul
kollegas in Pretoria.
In die middag sal kennis
en vemuf aan die dag gete
word tydens ' n skynhofsitting. Die onderwerp is ,Die
opsie ten aansien van die
verkoop van grand".
Dit vorm 'n uiters belangrike aspek v an die Kontrakreg waaroor daar nog
vele strydvrae bestaan.
Die skynhof sal die more
egter voorafgegaan
word
'n rugby- en tenniswedstryd
tussen die Pukke en die Tuk kies. Die spanne vir die
, k l e i n Intervarsity" sal
saamgestel word uit studente van die onderskeie regsjakulteite.
'n Gesellige funksie sal die
dag afrond.
D ie Studenteraad se bus
is vir die geleentheid aangevra en die Pukke hoop om
reeds teen nege-uur m die
Hoofstad te wees.

skrewe studente aan die kollcgc 1s
groot.
Die ver kuiwing na d1c nuwc ter•
rein sal geleidcilk plaasvind. Die
gcbou vir natuurwctcn.kappe sal teen
die cindc van die jaar voltooi wees.
Daar sal egter so gou moontlik
begin word met die administrasic·
gcbou, biblioteck en die gebou vir
opvocdkundc. D1e huidige gcbou
waarin die kollegc gehuisvcs is, sal
later 'n Kleurlingskool word.

vyf

Meer Oor Konfederasie
Uit Varsity

Juriste Gaan
Kragte Meet

DIE

'n Begin i reeds gemaak met die
oprigting van die nuwc gebou.
Die terrein vir die nuwc kollege
is langs Modderdamweg tussen
Bellville en die lughawc D. F.
Malan.
Geriewe in die nuwe kollege sal
van die modernste in die land wees.
Sedert sy ontstaan i die kollege in
'n skoolgebou in Bellville·Suid.

.B1adsy

D I E WA PAD
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Rokmateriaal
veral roklengtes

NOMOTTA-WOL
in voorraad

DI E W APAD
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Nasionale Universiteite

LAAT NUUS

--prof. J. H. Coetzee

Speurders het gister 'n aantal stu·
dcnte van die U niverstteit Rhod~s
in die plaaslikc kantoor van dtc
Distrik ·kommandant ondervra, is
verncem.

'n FAKTOR WAT IN DIE beoordeling van die bestaansreg
van die nasionale universiteit veelal uit die oog verloor
word. is dat dit vandag feitlik die boonste begrensing van die
volksonderwys geword bet.
vreemde taal as vak; dan die vreemde
'n Baccalaureusgraad neem almeer
taal as indirekte onderrigmedium,
d1e plek in van die vroeere standerd
d.w.s. in die gebruik van handboeke
VI en latere matriek. Daardeur het
die voorgraadse opleiding baie pro•
bleme gemeenskaplik met die skool, ---"""'"""_ _.....
waaronder die studiemetode, die ·
onderrigmedium en die onrypheid .
van 'n al jongere geslag studente
seker die vernaamste is.

Lektor aan P.U. Ontwerp
Unieke Masjien

DR.

Mnr. Lc lie Blackwell, voormaiigc
LV., regter en tot die einde van
1959 professo r 10 die regte aan Fort
Hare, het gister in Kaapstad gesc

Dr. Du Plessis het die bepaalde
masjien elf ontwerp. Min of meer
oortgclyke masjiene is reeds gebou.
Die model van dr. Du Plessis word
in die Fi ikalaboratorium deur die
Univcrsiteit se instrumentmakers ge·
bou en die onkoste verbonde aan
die masjien word deur die Raad van
die universiteit gedra.

dat dte sluiting van Fort Hare die
hocrskool atmosfeer van d1e Regc·
,tribal

colleg.:s"

b.:·

klemtoon.

Wetenskaplike vorming is eintlik
nie meer die primere taak van
voorgraadse afdelings van ons uni·
vcrsiteite nie. Persoonlikheids· en
karaktervorming en
van die lewens• en wereldbeskouing
van studente word vandag ewe vee!
beklemtoon.

Dit verbaa hom nic dat die Reg c·
ring Fort H are gesluit hct nic, wa r.t
Fort Hare hct tan

gcen ei.:magtc

nie.

J.

D U PLESSIS. SEN IOR LEKTOR in Ekonomie
aan die P.U. vir C.H.O ., het 'n unieke masjien ontwerp
waarvolgens ekonomie as 'n abstrakte vak meer konkreet voor~
gestel kan word. Hierdie masjien is bruikbaar vir studente
van eerste jaar tot magister omdat 'n mens dit so ingewikkeld
kan maak as wat jy dit wil he.

Ceen amptchke verklaring is egtcr
nog uitgereik me.

ringsbeheerdc

F.

By voltooiing sal die P .U. die
enigste universiteit in die land wees
wat so 'n masjien besit. Dit sal ook
een van die weiniges in die wereld

OPROEP OM SAMEWERKING

HOERSKOOL

- PROF. H.

Die feit is nie weg tc redencer dat
hierdic afdeling van ons univcr iteite
sterk kenmerke van 'n hoerskool ver·
toon nie. Hoe ons dit gaan verander, weet ek nog nic.
Maar word hierdie tweede funk·
sie verwaarloos, gaan ons myns
insiens nog meer ,.geleerde bar•
bare" of geleerde adolossente aan
die samelewing !ewer.

Derde artikel in die reeks
deur prof. J. H . Coetzee.
in ander tale, en ten slotte eers n
ander as die moedertaal as voertaal
vir alle vakke of vir 'n gespesiali·
seerde rigting.

SOEPELHEID

Dit is juis hierdie klem op die
opvoedingsfunksie wat dit selfs tcr·
ker as voorheen bind aan die nasio•
nale aard, aspirasies en behoeftes.

Met ander woorde, by die universi·
teitstadium kan daar groter soepel·
heid wees in die onderlinge inter·
nasionale toelating as by die hoer·
skool, byvoorbeeld.
Hier raak ons wei n verskil in
benadering. Vir die positivis en rela·
tivis soos vir elkeen vir wie n6g
godsdienstige beginsels tel, sal die
beperkinge minder waarde he as vir
die nasionalis en die Calvinis ( selfs
ook vir Rooms·Katoliek of aaw
hangers van ander godsdienstige stel·
scls soos Mohammedane}.

AFGESLOTE
Dit moet toegegee word dat boge·
noemde gcen rede is waarom die
na ionale universitcite hermetics afge·
slote inrigtings hoe£ te wees nie. Dit
le in lyn met die algemeen aanvaarde
pcdagogiese beginscl om van die
bekende na die onbekende uit te
wcrk.
Van die huisgesin na die laer•
skool, die middelbare inrigting, die
kollegc en die universiteit het ons
tc docn met geleidelike wyerwor·
dende kringe waarin die ervarings·
horison vir die leerling a! groter
word en hy trapsgewyse in die
vreemde milieu ingevoer word.
Vergelyk in hierdie verband die
praytyk ten opsigte van taalonder·
wys: met die moedertaal as onderrig•
medium vir die beginner, daarna 'n

Noordbrug
Kontantwinkel
(Eien. A. J . Botha)
PRESIDENTSKOENE teen die
laagste pryse in Potchefstroom
en aile STUDENTEBENOD1GDHEDE
Langs NOORDBRUG-Poskantoor

J. J.

BINGLE

J N SY TOESPRAAK by die .. Opmars van die jeug" tydens
die Republiekviering in Potchefstroom op Dinsdag 30 Met,
het prof. H. J. J. Bingle 'n beroep gedoen op die Engelssprekendes in S.A. om met die Afrikaners saam te staan en as
mededraers van die Wes~Europese kultuur en die Christendom
die voortbestaan van blank Suid~Afrika uit te bou.
,Hierdic land is ook u land, laat
ons die hande inmckaar slaan om
nog groter te bou as in dte verlcde:
nie deur mag of gewcld nie maar
deur die krag van die gee_."

LEIDING
Hy het die hoop uitgesp reek dat
ons op die grens van d1e ouwe bede·
ling nie allcen staan nie maar dat
ons sal saamstaan en dte mc·blankcs
langs die weg van reg en geregtig·
heid sal lei tot uiteindeltke self·
beskikking.
Prof. Bingle het sy toc~;praak afgc·

sluit met die woorde: ,'n ]on g nasie
is op mar,, nie deur geweld nie, maar
deur die krag van die gee , onder
die banicr van die Republick van
Suid·Afrika, met die kreet op die
Iippe en die bclydenis in die hart:
Ons vir jou Suid·Afrika, uid·Afrika
vir God."
Ook mnr. H. H . H olt~hausen,
burgemecbtcr van Potchefstroom, en
eerw. David Jones het die vcrsamcldc
menigte, wat vera! uit jongmense
bestaan hct, vanaf dte Ia.: dak by
Ackcrmans toegespreek.

CALVINIS
Vir die Calvinis is dit van lcwens·
en sterwcnsbelang dat sclfs op die
vlak van die universiteit sy kind in
die wetenskaplike opleiding onderrig
sal ontvang in ooreenstemming met
sy Geloofsbegronde huislike opvoe·
ding, in die Jig van die Skrif.
Vir die nasionalis is dit ewe
belangrik dat van sy opgroeiende
kind aan die universiteit nie 'n
gedenasionaliseerde wese gcmaak
sal word nie.
Om begryplike redes voel ons hier·
die dinge in Suid·Afrika vee! sterker
aan as in Engeland, die V.S.A.,
Nederland, Frankryk, ens.
Daar
gaan dit bloot om die bywoning van
'n universiteit in 'n ander land met
n ander nasionale en kulturele
geaardheid en atmosfeer: om blote
kulturele differensiasie.
Maar in Suid·Afrika kom nog ook
die strydmoment, gebore uit ons
geskiedenis, by. Dit geld die Afri·
kaanse, Engelse en Bantoe•inrigtings.

e (In die volgende uitgawe skryf
prof. Coetzee verder.)

, EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN"

Besoek

Prof. H.

INGRAM
SE DRANKWINKEL

J. J.

Bingle.

W. LINDEQUE
'N SKOENSPESIALIS VAN F AAM !
KERKSTRAAT 64
TELEFOON 1280

Allerlei
BIER en STERKDRA K

CYDER, LEMOENSAP
TAMATIESAP en KOEJAWELSAP in bottels
en blikkies

Posbus 171- Kerkstraat J.Z2

Tel. Nrs.: 12 & 2582

Dr. F. J. du Plessis.
_(Foto: Potchefstroom Herald.
die V.S.A. gebruik word is nie
bekend nie.

10

DUBBEL GROOT
Hierdie model is bykans dubhe!
so groot as al die ander bestaande
modelle en staan lOvt. x 7vt. x 3vt.
in sy sokkies. Die grootste gedecltc
van die model word uit perspex vcrvaardig. Die materiaal is duur en
sommige van die buise daarin kos
tot R 1.10 per vt. Vol gens skatting
sal dte materiaal aileen oor die R600
beloop en d1e arbe1dskoste daaraan
verbonde 'n bict)ie mcer.
Vir die model is vier elektricse
motors uit die V.S .A. bestcl aan•
gestcn hulle nie bier of in Enge•
land \'crkrygbaar is nie.
Die
motor(tjic}s is ongeveer 2!/zdm.
by 3 dm. en kos R 50 stuk, klein·
handel.
Die model werk op die bcginscl
van 'n geslote vloeisislcem waar die
vloeistof die geld voorstcl wat dcur
die ekonomie e struktuur vloei. Die
model word gebruik om die verand.:·
ringe in die ekonomic e struktuur op
nasionale· of volksinkome aan te dui .

BELASTING

• , LIEWE INGRAM, EK VERLANG" ...

* WY SOORTE,
* DRUIWESAP,

wees. In Nederland is daar so ver
bekend een soortgelyke, in Engeland
is daar omtrent drie. Hoevecl daar

Ook 'n tak binne u bereik, in

Joubert se Fiets- en Elektriese
Dienste
SPESIALE

PRYSE

VIR

TU D ENTE

Dit al die invlocd van belasting•
verandering op die land se ekonomie
en ook die invloed op die buiteland;.:
ekonomie kan vas tel. Soortgelyk .a!
dit kan aan dui die invloed van dte
be tedingsprogram van die owerheid,
die invloed van verandering in die
neiging om te spaar, verandering in
die rentekoers en wissclkoers, vcran•
derings in beleggings en bcstedmg ,
invoergeneigdheid en uitvoer.
Die model is so gekonstrueer
dat elkc invloed afsondcrlik of
ook
gelyktydige
veranderinge
gelllustreer kan word. Verder het
die model 50 punte waarin dit ver·
stel kan word sodat 'n oneindige
aantal kombinasics moontlik is.
Van hierdie punte is sommige
outomaties terwyl andere deur die
operatcur gereguleer word met dtc
moontlikheid dat die outomatiese ook
met die hand gereguleer kan word
na gelang dit nodig i .

GRAFIEKE
Op die model word bewegende
grafieke aangebring waarop volksinkome en betalingsbalans met verloop
van tyd aangedui word. Verder 1s
daar 'n hele aantal skale wat rente•
koers, wisselkoers en pryse aandui.
e D~. Du Plessis het die hoop uit·
ge preek dat die model spoedig vol·
looi sal word odat dit gedurendc
die twcede semester in gebruik
gcncem kan word.

W oensdag, 7 Junie 1961

Redaksioneel

Warm. uit die oond
op die Campus

(V crvolg van bladsy 4)

HIER IS EK weer met die eksklusiewe onthullings en dramatiese ontboesemings oor die liefde en sy komplikasics.
Dinge is sckerlik aan die kook, en
gcbeure volg mekaar so vinnig op
dat dit die Kongo ,slow motion"
laal vocl. AI verskil is net: daar
word met geweer geskiet, en hier
word weer en weer geskiet.
e Daar is dit die vyand wat pro•
bleme bring, en hier is dit die winter.
Daar is bosse en wilde diere, en hiu
i dit home, spykerbankies en liefdes•
giere.
Tog snaaks hoe goed ons ou
plckkie ook met die res van die
wereld vergelyk.
PYL EN BOOG
Wag, laat ek julie nou vcrtel wat
ck a! uitgevind het van party mense
wat nog op die primitiewe manier
met pyl en boog geskiet is.
Soos die kyste deesdae op mekaar
volg, sou ek egter eerder wou glo
dat Kupido 'n masjiengcweer gehad
het. Dat die Puk oortrek en oorvol
van kyste i , is seker, maar dat party
baie sku is vir bckcndmaking in die
pers
net so seker.
IN DIE MOU
Ek dink bier nou spesifiek aan
mense soos Nic Swart. Hy en
Albertha Howell voer baie dingc•
tjies in die mou, waarvan hullc min
wil uitlap.
Daarom kan ek nie amptelik van
'n kys praat nie, maar 'n mens kan
darcm dink wat jy wil.
Matthys Rosseau hct ook nic op

IN U LIG
( V crvolg van bladsy 4)
1902. Tevergeefs was die lyde, :lie
ontbcringc, tcvergeefs i gocd en
bloed geoffcr: Die pad het afgedraai,
d1e oorwinning wat soms so naby
geskyn het, is nie gesmaak nic. Di~
Republieke is bcgrawe. Bitter, on·
vcrstaanbaar, duister. , By die riviere
van Babel daar het ons gesit, ook
gewccn as on5 aan Sion dink. Aan
die wilgerbomc het ons ons sitcrs
opgchang." (P5. 137 : 1 en 2.)

hom laat wag nic.
Marietjie
Hickey wou hom ook nie laat wag
nie, en a! gewag wat daar nou is,
is vir slecptyd in die aand, sodat
die twee geky des mekaar kan sien.
Klaas Badenhorst en Cora van
Wyk het koppc by mckaar gcsit om
te dink hoe hulle wettiglik by mekaar
kon sit. Die enigste oplossing was
'n kys.
EERSTEJAARS
Dat die eerstejaars stadig maJr
scker besig is nie net seniors tc leer
ken nie, maar ook ander i bewys
deur Paul Avenant en Carolina van
Schalkwyk. Die gevolg is nie n'.!t
ken nie, maar kys.
Mense soos Andre Coetzee ka:1
groot verwarring veoor aak. In D e
Klerkhui is Nicolette Coetzee (hulle
is nie getroud nie en het ook ni<!
dieslfde pa nie). Die gevolg is 'n
Coct~ce·Coctzee-kys. Nou veroorsaak
by nie mcer verwaring nie, maar veewarming.
Amper iets soortgclyh is die
geval van G errit Kruger. Die redc
vir sy bedcesdheid is die kys m.:t
Retha Kruger.
VREUGDEDAG
Snaaks hoc lank Vreugdedag se
gevolge nog kan geld. Eultlik WJS
die vreugdcvollc dag as daardi~
vorige aanl gedurende vlotboucry
gewees. Jacob Johannes van Nic·
Kerk (Jakes) en Susie Howell hct
nie net vlottc aan mekaar gcspyka
nie-'n kys ook.

tieke reelings en verhoudinge.
Laasgenoemde
proses
sal
egter deur oorhaastigheid en
voorbarigheid nie nou die
gewenste resultate bereik nie.
Want ons moet altyd on thou
dat 'n gesonde beleid te
gronde kan gaan weens slegte
toepassing.

UITDAGING
Die
Universiteitskollegl!
W es-Kaapland wat die teelaarde is van die bruinmense
se leiers van die toekoms. is
nie iets wat afgesonderd op
sy eie bestaan nie, maar te
midde van die volle werklikheid en omstandighede van
ons land.
Hierdie werklikheid rig aan
die bruinman 'n uitd a ging om
sy eie heil en toekoms uit te
werk. Dit plaas op hom die
allergrootste
verantwoordelikheid. En die kollege kan
oor die jare heen die edelste
bewys lewer dat hy nie te lig
bevind is vir sy taak nie.

D1t hcl prof. G. Dekker gcsc toe
hy onlangs die Potchcfstroomse
Studiegrocp van d1c Suid-Afrikaansc
Akademie en d1c Afnka-Seminaar van
die plaaslike U niversiteit toegespreck
het. Prof. Dekker se ondcrwerp was
,D1c Prehistoricsc en Bocsmanskildc·

Engela Coetzec

sc vcrloofrin g is die bewys daarvoor.
So tussen alles vernccm ons dat
de Klerk (van Durban)

Petrus

knaend bcsoek a fie by n rooikop·
. wat gaan daur
a ter in die Dorp
.?
uitbroei
Dit nou eers daar gelaat, want die
!ewe bestaan nie net uit lief de en
koue water nic. Daarom sal ck jul1c
uitgawe

vcrskoon

•.

julie ecrs wil gaan swot of skiet.

*

e

Mo enic uitstel tot more wat jy

vandag dcur 'n andcr kan laat doen
nie.
-ONZE OOM LOKOMOTIEF.

HOKKIESPAN
KOM TWEEDE
Die eerstc manshokkicspan het op
Saterdag 27 Mci in 'n ligawcdstryd
teen Lichtenburg ( op Lichtcnburg)
lclik twccdc gckom. Die eindtelling
was ses doelc teen twee in Lichtcn·
burg se guns.
Die Pukkc het van die begin af
ge, ukkel en nooit juis na 'n wcnspan
gelyk nic.
Een van die Pukkc sc staatmaker:<,
Gert Snyman, wal no!( nic bchoorlik
van 'n vorige bescring hcrstel het nic,
is vroeg in die wedstryd weer ecns
besecr nadat hy gcsorg het vir die
mooiste doe! van die wedstryd. Di e
ander doc! vir die Puk is deur Jan
du Pree~ aangctckcn.

Nou het ons die staatsvorm wat
ons wou gchad het, en kan ons ook
so bclangrik en volmaak wees soos
die ander onafhanklikes o.a. Amcrib,
Kongo, H olland, Nigerie, En geland,
Ghana en Suidwcs-Afrika.
Nou het ons die eertydse monargic
heeltemal afge kud, en a! wat ons
nog daarvan oor het is Pa:t Boone
en Cliff Richards, vir wie my ou
volkie in elk gcval 'n groter ontsag
bet as vir die kroon. T og 'n kultuur·
beswuste ou nasietjie waarvan ek
die ee r het om 'n lid van te wees!
W O N D ER
As ek vandag so aan die wonder
van ons Republiek dink, dan kan ek
nie help om aan ons ingcwikkelde
geskiedenis te dink nie.

met die uitroeiing van die Boesmans die nek ingeslaan

seli besluit dat hy k!aJr 1 met die

tot vo!gende

REPUBLIKEINE! Welkom in ons Republiek waarvoor
ons so lank gevcg het - waarvoor ons referendum gehou
het waarvoor ons plakkate opgeplak het, waarvoor ons strye gestry het, redenasies geredeneer het, argumente geargumenteer het,
wense gewens het en hope vol hope gehoop het. J a, alles het
sommer opgehoop.

IS.

VERLOOF

dinge van 'n kind.

DAG

.. DIT IS JAMMER dat die Boesmankuns negentig jaar gelede
. ..

Prof. D ekker.
ringe 1n die Unie van Suid-Afrika."
In Frankryk, Spanjc, Rusland,
Australie en Israel word ook primi·
tiewc rolsskildcringc aangetref en
hicrdie rotstekeninge is dus nie uniek
aan Suid-Afrika nic, het prof. Dekker
gese.
lntcressant 1s dit om tc wcet d;:~t
die rotsskilderingc van Spanjc 'n
sterk oorccnkoms Loon met die van
Suid-Af rika. Sprekcr het gese dat
kenncrs mcen dat die tckeninge
moontlik deur
n vcrwantc volk
gcdoen kon gewces het.
DOODGESKIET
Ncgentig jaar gclede, tydens 'n
uitroeiingsjagtog teen die Boesmans,
is die Icier van 'n sckere bende dood·
geskiet. Hy het sekcrc voorwerp.::
gehad, wat by nadcre ondersock ge·
blyk hct verfpotjies met verf te wees.
Prof. Dekker hct hierdie gebeurten i
genocm om sy bewering, nl. dat
Bocsmankuns negcnti!( Jaar geleJe
die nck ingcslaan is as gevo lg van
die uitroeiingsveldtoglc teen Ji c
Boc~mans, te staaf.
Hecltemal prehistories, gedec lte•
lik prehi. tories en histories is die
dric fascs waarin Bocsmankuns
in!(edecl kan word, het sprc ker
gese.
Die hoofkenmerk van die eerstc
pcriodc i~ dat die pcr~onc wat daar•

&ewe

'N LIGTER BLIK OP ONS
GROOT GESKIEDENIS

INTERESSANTE LESING OOR
BOESMANKUNS

Nic Wolmarans het toe so by hom-

e

Waarom?
ou is die antwoord op 31 Mei
1961 gegce. Ons wou twee Repu·
bliekc in 'n verdeelde Suid-Afrika
he, ons wou die pad wat vir ons die
kortste en maklik5te gelyk het, volg,
maar Hy, Die Be kikker van die lot·
gcvallc van na5ies, die Here Onse
God, bet on5 gelci op die bcste padnou ontvang ons soveel meer, die
Republiek van Suid·Afrika, wat ook
Natal en die Kaapprovinsie insluit.
VASTE KOERS
Voor ons is die pad ook donker,
ongcnaakbare woestyn. On het in
die wereld skynbaar geen vdende
mecr nie, 'n harde taak wag op
clkeen van ons. Beklcmmend is die
vraag: Waar is ons wolkkolom, waar
is on vuurkolom?
e H et ons dan gecn Leier nie?
Neem die Bybel in die hand, dan
hct ons weer 'n vaste koers, dan
gaan ons die toekoms onvcrskrokkc
tegemoct, gelei deur die Woord van
God. Dan wcet ons, ook in on5 per·
soonlikc !ewe met sy kommer en
swaarkry, teleurstellings
op elk~
gebied, hierdie is maar 'n aardse wat
afgebreek sal word, ons burgerskap
i in die hemele, die Ewige Kanaan
daar anderkant.
Dan sit ons skouer aan die wiel
in die besef:
.,As die Here die huis nie bou nie,
tcvergeefs werk dit wat daaraan bou;
as die H ere die stad nie bewaar nie,
tcvergecfs waak die wagter."
F. J. du T. LESSING.

Bladsy

DIE WAPAD

voor vcrantwoordelik was, die diere
waarvan hullc vir vocdscl afhanklik
was, gcskilder hct. Hi erdie kuns was
baie ecnvoudig en nie ,kuns" in die
ware sin van die woord nie. Hi crdie
,kunstenaars" het di e gcheim geken
om klcurintensiteit te laat vcrskil
dcu r die verskillende kl eure te verhit.
H O UDINGE
Die tweede periode was 'n baie
ryk tydperk en was gekcnmcrk deUJ
die fcit dat die dicre nou in verskil·
lende houdinge gesien is en nie meer
latcraal 5oos vrocer nic. Die klcure
van hierdie periode was ook mea
duursaam as die van die vorige tyd perk.
,Die mens as jagter" was die hoof·
tema van die derde en laaste period,!.
Hier word gevind uitbeeldingc van
Boesmans wat met mekaar veg asook
Bantoes wat met mekaar in gevegte
gewi kkel is.
O PMERKLIK
Dit is opmerklik dat die Bocsma ns
hull cself as lang, slank wcscn5 ui t·
beeld en die Bantoc, wat hul groot
vyan de was, as kort, ko ddi ge figuur ·
Ljies met mismaakte gesigte, het prof.
D ekker gese .
,Die Boesmanskilderin ge van SuidAfrika is 'n kosbare kultuurerfenis
waaraan vee! me er aandag gegee
moet word," het prof. D ekker ten
slotte ge e.-P otchefstroom H eraid.

Ek sien weer voor my die repu·
blieke van Swcllendam, Stellaland
en die oorg rens. D aarna kom die
unies van Natal en ZoeloelanJ .
T oe kry ons die spo rts met Adam
Kok en Hans HzO -bocr.
Hierna, so se die kocrante en spre·
kcrs, kry ons 'n oorlog op eie bodem .
D aarna was dit vir ons volkie dcfini•
tief ,touch bottom".
SASOL
M aar na hierdie oo rlog kry ons in
Suid·Afrika 'n ongekende groei en
ontwikkeling. Dit het so erg gegaan
dat ons Sasol mocs oprig om brand·
stof te vervaardig vir al die motors
wat o ns besit het.
Ons moes Yskor oprig om ystcr
tc maak van a! die ystererts wat
ons gehad het. Ons moes toe ook
goudmyne grawc vir a! die tro ucs
wat ons gchad het, en diamant·
gaaie afkleim vir a! die diamantc
wat ons het (wat het julie tog nou
weer gedink?)
e Wag, laat ek aangaan met my
geskiedcnis, anders hardloop ek die
tyd verby.
UNIFIKASIE
Nouja, laas was ck by die oorlog.
D aarna kry ons skiclik unifikasie wat
bclangrikc gevolge vir die nageslag
gehad het, nl. 'n publicke vakansie·
dag clke jaar.
Net 'n paar jaar na hicrdie dinge
gcbeur daar toe mos die eerste
wereldoorlog waarin S.A. 'n gewcl·
digc aandeel gehad hct.
Kyk, die ding staan so:
Churchill het vir genl. Louis
Botha gcvra of hy nie di e lu gmag
wat ons toentertyd ge had het vir
die oorlog wou stoot nie. Bo tha
was dadclik bcreid, maa r het nie
geweet of hy ccn vliegtuig of
altwce moes stuur nie .
Dit was cgter nie a! nie; baie dinge
hct ge kom en gegaan. Party dingc
hct gebly, en andcr het hullc t y
gekry. So het die Unie gebly, terwyl
die tcvredcnhcid daarmce sy ry gekry
het.
Dit het later so erg gegaan dat
ons moes begin dink h ~ t aa n 'n
republiek, en soos die Ju mense
ammelewe gese het: waar daar 'n wil
is, is 'n weg, en so is dit vandag
weg met die Unie.
Mede·republikein e, daarom kan ~k
vandag saam met die digter sing:
, Th e old queen Bettie she ain't what
she used to be, a few short days
ago."
ONZE OOM WITTREIN.
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U het volop keuse m ONS groot verskeidenheid
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W oensdag, 7

PUKKE VERSLAAN WESTERN REEFS
Belangrike Botsing Non Voor
N
A DRIE WERE waarin aan geen wedstry de deelgeneem is nie, het die eerste span

a ter -

dag vir 'n verandering met hul sterkste span daarin geslaag om Western R eefs met 16
punle teenoor 0 te klop. Die Pukke kon nog v erder gewen het as hulle hanteerwerk en samespec! by tye beter was wat Saterdag gewaai het.

dil kan egter gewyt word aan die lang aile en ook die slerk wind

Die wind hct hanteerwerk baie bemoeilik, vera! m die tweede helfte toe die Pukke met die wind van agter gespeel het.
Die Pukke het desnieteenstaande die bal altyd lug gegee en was
telkens gewaarlik, m et Carl Grundlingh kort-kort deur ' n gaping
en die twee van der Schyff- enters (Jan en J ohan) lus om te
hardloop.
Skrumskakel P iet van der Schy ff
hct aan die begin g.:s uk kel, dog
gaandeweg bcter begin spec!. Schalk
H oogenboczem h et op heclagte r

sal daa r stu kkc bcter gespeel moct
word.
V ir die Pu k het Koos du Plooy
en Piet van der Schyff driec gcdruk
te rwyl Jan van der Schyff met 'n
strafskop en twec vervyfskoppc die
ander punte aangeteken het.

NORMAAL

Schalk Hoogenboezem.
{ Foto: Fotokuns.
weer sy bestendige spcl gelewer en
ve ra! sy buitelynskoppc teen dre wind
in was goed. S mous van der West- •
huyscn en Fido Barnard is twee
gcwill ige vlcuels, !g. moet net sy
verdcdiging op knap.

VOORSPELERS
Onde r die voorspelers het vera! die
lusvoorspelers Piet Bosman en Kous
d u Plooy en slot Koos H att ingh en
P ict Bingle woclig vertoon. H attingh
rs nic aileen 'n krag in die l y n stau~
1 ic, maar ook 'n da ri ng in die los.
Kaptc in Piet Bosma n trek ve ra!
cite aandag met sy slim speel en is
cen van die we inigc voo rspcler
wat die kuns mecste r is om die
bal utt die l sskrums so vinnig
moontlik aan sy agterlyn te besorg.
T og bn die P ukke nie juis tevrede
voel met hicrdre vcrtoni ng nie omd at
hul tcen,taander soms wc rklik swak
gespccl het. O m N ormaal tc kl op

Op Sa tcrdag 17 Junre v1nd die
eerstc wed tryd van twee teen
ormaal p laas-'n wedstryd waarvoor
groot beb.ng tellrng hcers. Na 'n
lang segetog hct die Pote verlcde
jaar die Pukkc van bul .,troon"
gestoot toe hulk 'n wclverdicndc
o01·winn ing behaal hct in die tweede
ontmoeting ( die Pukke hct drc
ee rste ver bewen).
Om verlcrc
p re tige tc herstel ,a! die Pukkres
dus aanstaande Sate rdag met hul bt•rc
moet afrekcn .
I n hicrdie stadium i~ die Po~e
waarskynltk die gumte linge en kdn
'n oorwinning vir d re Pukke r.,ocihk
voorsie n word. Bewy> hrcrv;cn t> d•e

gocrc vertoning wat Normaal te~ n
hul Prctoriase koll egc-gcno tc ge lewcr
hct en die uorwmn rng wat h ull c
Satcrdag oor Klerksdorp bc haal h et.
D aartcenoor het drc Pukke in h ul
l!gabotsrngs nog
maar
cina-eina
gevaar en moe hullc die vlag "t ryk
voor Klerksdorp en Lichtcnb urg; oor
dre oorwinnings oor G oldfields-W cs,
Strath vaal en no u oor W estern R eefs
kan die P ukke ook nie juis , swo on"
nie .

FROEFNEMINGS
D ie Pu kkc is op die oombl! k nog
besig om p roefncmings Ult tc vocr,
hoewe l dit lyk of die span besig :s
om vorm aan te nc.cm . As manne
soos j uha'l van dcr Sc hyff , Fido
Barnard en Kcos H attingh ccrs tu is
rs rn die ecrHc span, dan kan di.:
P ukkics vanself in ·n gcdugte kombinasie ontwikkel.
Vera! vcrblydend is die tekcns dat
diC Puk se agtcrlyn ten eindc laa tr
besluit hct om licwc r die ba l tc dra .
Aile tekens dui dus d<1arop dat
Jrt 'n botsing durserH.l gaan wee . 'n
Mens kan maar net hoop dat di,·
Pukk~ man en murs hul eerstespan
vanaf die pawrljocn sal gaan ondcr•tcu n; want ccn ding is ~cker, al
wat Poot is, gaan daar wees.- ( Spur tred., D .W. )

e

Fires Speel Gelykop In
Taa · W edstryd
I E DE RDE SPA
van die P uk het Satcrdag in ' n saai
maar ietwat ruwe wedslryd daarin geslaag om gelykop te
peel met die derde span •yan Western Reef met 6 punte elk.

D

Na ongeveer vyf minute sc pel i
Pret van der Bank beseer en die voorspelers moes sander die gocJe die r.s
,·an E rnie van der M crwc klaarko 1
wat toe na drc \'leuclposisrc ,·erskuif
is.
Ongcveer 15 minute vo or d:~
cinde is Mi ke Prrns ook beseer en
hy het toe gaan oornecm op vleuc!
tcrwyl E rnie van dcr M crwc te ruggckom het voorspelers toe .
H ierdie be. cring, het daartoc gekt
dat d ie P ukkc vera! in die lynstanc
twccde vioo l mocs spec!.

SPEEL 'N BARS
Onder die voorspclcrs het O pp ecman 'n bars gespeel in drc vastc sp cl
terwyl Jo han Breytcn bach gee n los
bal onaangeroer gclaat hct ni e. Die
agte rspcle rs he t nie J uis kans gc h,td
om hullc slag te wy, nrc aangesien
die skrumskakel me die hal behoo rli k
kon wcgstuur nie .
P unte is aa ngctcken deur J cha n
Breytenbach ( d ri c ) e n Koos V o rste r
( kepdocl) .

Dis nou vir jou lewe,
hoor!. . . en

Navy Speel
Pragrughy
Die tweede span van die
Puk het verlede S aterda g
w eer hulle tradisionel e kleur
gewys en die tweede span van
W estern Reefs met I 7 punte
teen a ~t v erslaan.
D ie wedstryd is gekenmerk deur
pragtige sa me. p el deur die voorsp clers aan die Pukke sc kan t. H ulle
h et cen en alm a! ingeklim en sowcl
di e skrums as di e lyn tane oorheers.
Onder di e agtersp elers he' Friedel
Swart gctoon dat hy weer besig is
om fik te word en sy dicns aan ~ y
losskakel was baie bcstendig. D i.:
agterlyn maak egter n og die ou fout
om te skuins te hardloop.
D riee is aan ge tekcn deur Du
Pl essis (twec ) , Serfontein, Swart en
MacDonald, waarvan en deur Sauerman vervyf is.

PUI\. TEEN
POTE
Di e Pukke speel op 17 Jun ic tee n
P ote. Dit voorspcl ' n taai botsi ng.
En dib beteken ook dat ail e Pukk e
daardi e d ag op die pawi ljoen mo et
wccs.

Gawe ge:;e/skap, geurige kos
en koue Castle!

Aan die beg in hct die jon gs pan
gewcldi g ges ukkel en in di e ee r te
helfte het hulle dan ook baie on aa ntreklike rugby gespeel. Na rustyd
h ct bulle saam met die wind gespecl
en so m mer stukke bete r verto on ,
behalwe vir d ie feit dat die skrums
en lyn tan e baie slordig verloop h et.

STEWIG
M arthinus Postm a hct stewig vertoo n in di e vaste spcl tcrwyl Koos
du Plessi en Barnard gewo el h et in
d ie los. Onder die agterspelers het
Kobie van der Walt sy spcl pragti g
a fgewisscl en sy W es- Transvaalse
tce nstandcr heeltemal in die skadu
gestel, terwyl D ries Rcd elinghuys
(l osskakel ) se lf ook ni e op hom laat

TAFELTENNIS

SPAN STEEDS
ONOORWONNE

VERLOOR
Op Maa ndagaand 29 Mei het die
M an s B-s pan in Kl e rk dorp gaan
besoek afl e, maar het 2- 8 tee n Jeug se ntrurn verloor.
Op
man
hull e
stryd

V rydagaa nd 2 J unie hct die
A hul segetog voortgesit to e
Jeugse ntrum in 'n h ard e wedmet 6- 4 gcwen het.

Die man s A -s pan i nou no g di e
enigste on oo rwo nne span in die liga .
Die ma ns B het hulle tweed e nederlaag die wee k gelei toe Ned erlan.-ls
A hul lc 10-0 kafgedraf het .

SIll D·A FR I KA S E UITS 0 EKBI ER
Grant345/5877·2A

lntervarsity
Op 26 Aug.
Na baie moeite en on derhandeling e is eindelik besluit
dat lnterva rsity van jaar op 26
Augustus gehou sal word. Oit
v ind v anj aa r op Potchefstroom pla a s.
Voortaan sa l Intervarsitys jaarli ks
op die derd e Saterd ag van die tweedc
semester ge hou word en sal die faktor van o nsekerheid se ker iet v;tn
die verled e we es : no u weet clkc
U niversiteit om sy bepalin gs so tc
reel dat dit n ie met I nterva rsity t al
bots nie.
Voorui tsigte in hierdic stadiu r t?
H oewcl die Pukke vasberad e is en
ook oortuig is dat vanj aar bulle jaar
i , en des te meer omdat U.O.V .S.
van baie van hut ou manne ontslac
geraak h et, lyk dit of die Bloemfon·
tcin crs aan di e brand is en sal die
P ukke met hul all erb estc voor die
dag moet kom om hulle die loef af
te steek.
M aar di mos juis wann eer ' n men'
dit ni c verwag ni e dat die onverwagte gcbeur-da.arom hoop die
Pukkc dat die bo rdjies vanja ar ver·
han g gaan word. Eers moet o n net
m et ons bure afr cken.-(Sp ortred.,

D.W.)

I E ONDE R 19-A-VOETBALSPA het verlede Saterdag met
spannetjie van Kooperasie afgereken en ' n mooi oorwinning van 2 1 punte teenoor 6 behaal nadat hulle met rustyd
u-3 agter was.

Ander uitslae: M ans B 6, Sentraal Wes Koi:i perasie B 4; M an s C 4,
Sentraal-W c Koi:ipe rasre C 6.

As daar te kies en te keur op die
tafelis en 'n man jou eerste watert andlekker hap neem- is koue Castle
dubbel welkom. Heerlike,
skuimkoue Castle is geurryk
aan smaak en kragryk aan
goeie, gesonde bestan ddele,
daar')y pas dit by
iedere geleentheid.
Geniet Castle die keurbier vir
!outer plesier- in
kannetjies of
bott els.

1961

Onder-19-span behaal weer
•
•
moo1• oorw1nn1ng
D

Op Dond erd ag 2) M ei het die
ma ns A -sp an di e besoekend e span
van Sentraal-Wes Koi:iperasie A , oortui ge nd met 8-2 gewen. D ie beso ekers het nooit na wcnners gelyk nie
en sleg di e oud-Puk H oppie Roets
kon twee spell e ino es.

DIS VIR JOU BIER!

Junie

Ged ruk deur E nslins, Potchefsroom,
en uitgegee deur die P .U . vi r
C.H .O . Studenteraad.

wag het nie.
A s geh eel ge nee m, h et di e agte rlyn cgte r te sku in gehardloop en
nie vee! slaankrag ge toon nie.

PUNTE
Punte is aan gc teken dcur Steyn
(drie ), D u Plessis (drie ) , R edel in ghuys ( drie ) te rwyl D e Villi ers, die
heclagter, met twce strafskoppe en
drie vervyfskopp e geslaa g h et.
Di e 0 / 19 C-spa n bet die A -span
van Strath vaal met drie puntc tee noar nul gc klop in 'n wed tryd wat
min hoo gtepunte op gelcwer het . Die
e ni gste punte het gekom nadat drie
of vier van di e Pu kke 'n los bal tocgeval hct.

Geesdrif Loop
Baie Hoog
I n teenstelling met vorige
jare wil dit voorkom asof dit
vanjaar sommer voor die
wind gaan m et die pluimbalklub. W aar daar in die
verlede nag net gewoonweg
geoefen is, word daar nou
eerskomende Dinsdagmiddag
en Vrydagaand spanne saamgestel met die oog op I ntervarsity en ander wedstryde wat ongetwyfeld nag voor
die J ulie-vakansie gespeel
sal word.
Nuwe talent kom nag
steeds by en baie v an die
nuwelinge vertoon sommer
al flink.
W at veral verblydend is,
is die pragtige geesdrif onder
die spelers - hulle is daarv an oortuig dat daar geen
ntgbyspan op die Puk is wat
m eer uitsien na I nterv arsity
as hulle nie.
E n solank as wat dit die
geval is, glo ons dat dit
goed gaan.

