
V oore:estelde 
Ae:enda 

Die voortopige agenda vir 
die konferensie vgn Studen
terade in Pietermaritzburg, 
is soos volg : 

* Toespraak dei:fr voQrsitt_er. 
* H ouding ten opsigte van 
NUSAS en die A.S.B.; hoe 
genoemde organisasies binne 
die werksaf1Jmhede wat hulle 
ten doel stel, kan saamwerk 
en kontak verkry. 
* Die betreklike isolering 
wat daar bestaan onder stu
dente van verskillende groe
pe. 
* Die posisi~ van die nuwe 
Universiteitskolleges met be
trekking tot die gevestigde 
universiteite. 
* Die middels tot verdere 
kontak tussen studeiite : en 
die moontlikheid vir verdere 
byeenkomste. 

Die voorgestelde · agenda 
van die P.U. · is in die vori~ 

ge uitgawe van Die W apad 
gepubliseer. . 

Aptekers Eet 
Lekker 

Meer as 90 aptekerstudente het 
Maandag enkele farmasetiese fabrieke 
in Johannesburg besoek. Die r.eis is 
moontlik gemaak deur die bestuur 
van die Potchef troomse Aptekers 
Studentevereniging. 

Met twee byna starnpvol bu e het 
die groep die oggend vanaf Thaba 
Jiih vertrek. Hiervandaan is hulle 
regstreeks na die Castle Brouery
nie 'n farmasetiese firma nie, maar 
we! ' n goeie vriend-waar hulle baie 
gasvry en hartlik onthaal is. 

Verder is besoek gebring aan 
Wyeth Laboratoriums en Saphar 
om die middag te gaan ontspan op 
Jan Smutslughawe waar 'n aange· 
name ete hulle middag opgefris het. 

MASSAFLIEK 
Massafliek by die inry I 

Vrydagaand gaan alle Pukke 
wat wil, per bus na die in
ryteater waar die prent ,A 
night to remember" (Die 
verhaal van die Titanic) 
vertoon word. 
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Konferensie Op Potchefstroom 
Val Deur Mat 

DIE VOORGESTELDE konferensie van Studenterade van aile Suid~Afrikaanse Universi~ 

teite wat ·op 2 en 3 Junie op Potchefstroom sou plaasvind , het deur die mat geval. Voor~ 

1 dat fina le uitnodigings deur die P . U . aan die Studenterade gcrig is, is 'n ·uitnodiging van 
' die Studenteraad van die Natalse Universite it ontvang om 'n soortgelyke konferensie op 
1 27 en 28 Mei in Pietermaritzburg te hou. 

Die Potchefstroomse Stwdenteraad het sy voorstel vir die 
,konferensie teruggetrek ter wille van die Natalse konferensie 
: met die verstandhouding dat besprekingspunte van die P. U. 
by die voorgestelde agenlda van die Natalse konferensie ingelyf 
word. 

voorsitter verhinder word om die 
konferensie by te woon, sal geen 
plaasvervanger toegelaat word nie. 

H ierdie voorwaarde ' word gestel 
om die moontlikheid te voorkom 
dat Afrikaanstalige Universiteite nie· 
blankes as verteenwoordigers van 'n 
gemengde groep sal ontmoet en om 
Engelstalige Universiteite te beskerm 
teen die aantyging van diskriminasie 
in geval op 'n blanke plaasvervanger 
aangedring sou word. 

Die voorsitter en ondervoor itter 
van die Studenteraad, mnre. H . J . 
D . van dcr Walt en L. A . S. van 
Wyk, sal die konferensie, wat in 
kamera al plaasvind, bywoon. 

Die gewese hoofregter van die 
Unie, adv. H . A. Fagan, i gevra 
om as voorsitter vir die konferensie 
op te tree. 

KONFEDERA TIEF 

Die doe! van die konferensie is 
nie om 'n o rgani asie naas die twee 
reeds be taandes in die lewe te roep 
nie, maar dat afgevaardigdes mekaar 
op 'n konfederatiewe grondslag moet 
ontmoet en poog om 'n beter ver• 
standhouding tussen Suid·Afrikaan e 
studente te skep. 

Mnr. J . H. Chettle, voorsitter van 
die Pietermaritzburgse Studenteraad, 
verklaar in 'n skrywe aan die P.U.: 
, Dit is ons diepe oortuigin g dat 
daar in hierdie land wat ons Jiefhet 
en wil dien, nog nooit so 'n dring· 
ende noodsaaklikheid vir weder· 
ydse begrip bestaan het nie- hetsy 

die land in die toekom volgen die 
beleid van afsonderlike ontwikkeling, 
of as veelra sige of nie•rassige staat 
gaa~ ontwikkel." 

Die voor itter en ond~:·;:;,or• 

sitter van elke Studenteraad in 
die U nie sal as afgevaardigJes 
optree. In die geval van in ~~g
tings waar nog geen Studente• 
raad bestaan nie-soos die Ba:1• 
toe Universiteitskolleges-sal die 
afvaardiging bestaan uit twee 
studente wat met ge lote stem• 
briefies deur die studente self 
aangewys word. 
lndien die voorsitter of onder-

Die voorsitter en ondervoorsitter 
van die Witwatersrandse U niver iteit 
en die van Kaapstad, is de facto 
blankes. 

Die voertale tydens die konferen· 
sie sal albei landstale wees. 

Biblioteek word tans 
Uitgebrei 

UITBREIDINGS ter waarde van by die £17,000 aan die 
universiteitsbiblioteek, sal aangebring word. Die uitbrei~ 

dings bestaan hoofsaaklik daarin dat twee verdiepings ~an die 
suidekant opgerig word. ·· 

Benewens hierdie uitbreidings 
word daar ook staalrakke ter waard« 
van £4,650 aangebring. 

boeke uitgeleen as die ooreen tern• 
mende maand verlede jaar. 

Die Vlotoptog Beweeg Klerksdorp 
Saterdag Rinne 

D ie uitbreidings voeg 'n magasyn· 
ruimte vir 76,000 boekdele by die 
huidige ruimte van 100,000 boeke, 
waarin tans 140,000 boeke saamge· 
druk is. 

Die ruirnte vir die Afrikanaver· 
sameling word ook verdubbel, en 
ruimer voorsiening word gemaak vir 
biblioteekpersoneel deur die vergro• 
ting van die ka talogu kamer en die 
aanbouing van 'n aanskafkamer. 

, Biblioteekgebruik behoort nog 
gewelclig te vermeerder as alle 
studente bescf welk£ hulpmiddels 
die biblioteek vir hulle studies 
hied," h et m.nr. H . C. van Rooy, 
hoofbibliotekaris, verklaar. 
Die biblioteekwese het revolusio· 

ner vooruitgegaan en daar is groot 
ruimte vir persone wat in die rigting 
wil studeer. 

Op die g rondvloer word 'n nuwe 
bind ery aangebou. W aar die bindery 
tans is word 'n tyd krifleeskamer 
ingerig met sitplek vir ongeveer 
sestig lesers. 

VIR SES JAAR 
Die uitb reidin g en verbouing wat 

ru imte genoeg behoort te hied vir 
die volgende ses jaar, behoort teen 
die eind e van September klaar te 
wees. 

In 1959 was daar 1,253 studente 
geregi treer as biblioteekgebruikers. 
Dit verteenwoordig 7 5. 5 persent van 
die totale tudentetal. Dit i 'n groot 
verbetering op die vorige jaar se 
58.5 persent. In 1959 is daar 27,073 
boeke uitgeleen aan gebruikers, ter· 
wyl 11,873 gereserveerde boeke . en 
12,584 naslaanwerke gebruik is. 

Drie Pukke Teen 
Piesangboere 
Piet Bosman, die kranige 

kantman van die Puk, het 
die aandag van die Wes
Transvaalse keurders hierdie 
seisoen op ho-Jn getrek en 
het Saterdag vir die Mielie
boere teen Griekwas opge
draf. 

L eon Thom het ook Sater
dag die Wes-Transvaalse 
trui aangetrek weens 'n be
sering wat Jan Swemmer 
opgedoen het. 

Albei hierdie spelers is in 
die W es-Transvaalse span 
ingesluit wat e.k. Saterdag 
op Potchefstroom met die 
Piesangboere kragte meet. 

Piet Steinberg, wat lank 
reeds wag vir sy kans, is 
ook in die Wes-Transvaalse 
span ingesluit. 

Korps Bedrywig 
Die Studiekomitee van Korps, 

bestaande uit mej. Rina du Plessis, 
mnre. M . J. H. du Plessis (konv.). 
P. A. Venter en G . J. L. Scholtz, 
werk tans druk aan 'n studie oor 
die Aktuele Calvinistiese Beginsels. 

Hulle beoog om die werkstuk 
gedurende Augustus die Jig te laat 
sien. 

Vier omvattende referate word 
uitgewerk oor: 

e Die geskiedenis van die H eilige 
Skrif as grondslag in staat en 
maatskappy. 

e Calvinisme: die handhawing 
van sy aktualiteite. 

e Die Christen-Afrikaner geroep 
tot verantwoording. 

e Calvinisme en ons kultuur. 

Studie Kan Nogal 
Gevaarlik Wees 
'n Bekende nagraadse student aan 

die Puk, mnr. H. D. Nelson, se 
M.Sc.-navorsingswerk het hom ver· 
lede week in die hospitaal laat 
beland. 

Mnr. Nelson was in die Chemie· 
laboratorium be ig met proewe toe 
hy per ongeluk te vee! chloorgas 
ingekry het. Hy moes inderhaas 
geneeskundige behandeling ontvang. 

Na sullrstof·toediening mo'es mnr. 
Nelson nog 24 uur in die Potchef· 
stroomse ho pitaal deurbring, waar 
hy glo ,lekker uitgerus" het. Tans 
is hy weer ywerig bes:g om sy studies 
voort te sit. 

Dit lyk of die gegewens ·vanjaar 
nog vee! hoer gaan wees. Gedurende 
Maart vanjaar is daar 800 rneer 

Mnr. H. C. van Rooy. 
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OUisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

V oorwaartse Stappe 
DIT IS VOORW AAR merkwaardig vir die studentesame-

stelling van ons land dat die gedagtej feitlik tegelyk van 
twee universiteite uitgegaan het om positiewe stappe te doen 
om beter verstandhouding tussen die studente van die land 
tot stand te bring. Wat die verwikkeling verder uniek maak:, 
is dat die een universiteit oorgewend Engelstalig en die ander 
Afrikaanstalig is. 

Die besluit van die Studenteraad van die Natalse 
Universiteit om 'n konferensie te hou , is lofwaardig en 
moet verwelkom word. Die bereidwilligheid van die 
Potchefstroomse Studenteraad om sy konferensie a£ te 
stel ter wille van die Natalse konferensie, is 'n verdere 
openbaring van die erns waarmee die studente van die 
land wil poog om beter begrip te bewerkstellig. 

Die gesindheid waarmee die Natalse konferensie benader 
moet word, is die van opregte samewerking. Daar skuil geen 
doe! agter om munt te slaan uit die standpunte van een of 
ander groep nie. Die beginsels van elke studenteliggaam sal 
ten volle eerbiedig word. 

Die verdere besluit van die Studenteraad om 'n waar
nemer na die NUSAS-kongres te stuur, is 'n goeie gebaar. 
Die P.U. en ander Afrikaanse Universiteite kan niks 
hierby verloor nie, maar vee! baat om eerstehandse inlig
ting langs hierdie weg te bekom. Aileen op so 'n wyse kan 
gepoog word om verskille moontlik uit die weg te ruim. 
In hierdie kolomme het ons telkens bespiegel oor eenheid 

en groter begrip tussen studente van die land. As gevolg van 
botsende beginsels tussen die A .S.B. en NUSAS is die gedagte 
aan koalisie tussen die twee onmoontlik. 

Gesien in hierdie lig moet die P. U. se gedagte a an sittings 
saam met die Prinsipale-komitee van Suid-Afrikaanse Univer
siteite of sittings geskoei op dieselfde grondslag , ernstige aan
dag van die studenteleiers geniet. 

Samewerking moet geskied volgens die beleid van afson
derlike ontwikkeling van blank en nie-blank. Aangesien die 
stigting van die Bantoe-Universiteitskolleges sal meebring dat 
NUSAS in die nabye toekoms minder nie-blanke lede sal he, 
lyk dit aso£ nader beweeg word aan die ideaal van 'n Afri
kaanse, Engelse en Bantoe Studentebond, elk met sy eie kul
tuurgrondslag, maar gekoppel deur 'n begrip van samewerking 
wat die vorm van 'n konfederasie tussen die drie verskillende 
studentebonde sal aanneem. 

Bloei van Kultuur 
MUSIEK AAN DIE Potchefstroomse Universiteit tree van

jaar 'n nuwe tydperk in sy geskiedenis in. Met die reeks 
konserte die afgelope week is 'n mylpaal in die musieklewe 
van die Ou Hoofstad bereik. 

As in aanmerking geneem word dat Potchefstroom skaars 
vyftien jaar gelede 'n kultuurwoestyn was wat musiek betref 
en vir sy musieklewe volkome afhanklik was van plaatopnames 
en stedelike konserte, dan is die groei van die Konservatorium 
merkwaardig. 

Die departement van musiek het sedert sy stigting in 
1945 met rasse skrede veld gewen. Tans kan 'n D.Mus.
graad behaal word en die onlangs gestigte navorsings
instituut vir Suid-Afrikaanse kunsmusiek doen waarde
volle werk ter bevordering van hierdie edele skepping van 
die gees. 

Potchefstroom bou tans 'n eie musiektradisie en die 
gemeenskap word musiekbewus gemaak. Met die moderne 
geriewe aangebied deur die nuwe gebou en sy uitrusting kan 
nie aileen hoogstaande onderrig in musiek gegee word nie , maar 
kan ook musiek van hoogstaande gehalte v oorgedra word. 

Ten spyte van die lofwaardige bloei, doen die kultuurlewe 

(Vervolg in volgende kolom) 
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As Calviniste bely ons, dat alles ons toekom uit die troue 

Vaderhand. Glo ons ook werklik dat die beproewinge, wat 

ons volk in die huidige tydsgewrig tre£, van God kom? Dat 

hierdie beproewing deur die Here vir ons ten beste bestuur 

word? 

Die houding van die buitelan:l 
teenoor Suid-Afrika i op die oom· 
blik die van klipgooiers en vloekers. 
Ons hoor opmerkinge i.v.m. Suid· 
.'\frika in die V.V.O., ons hoor dit 
oo r die radio en lees dit in die buite· 
landse koerante, wat ons aan die 
vloek van Sime1 dink: ,Weg, weg, 
jou bloedvergieter en jou deugniet." 
En ongetwyfeld voel elke waaragtige 
Afrikaner dit nie aileen aan a 'n 
vernedering van sy volk nie, maar 
ook as 'n per oonlike belediging. 

Wat i. , op ons beurt, on houding 
teenoor die buiteland? 

Vir koning Dawid wa die skande 
groot en vir vader Dawid was die 
smart onpeilbaar, want Hy moes vir 
sy eie opstandige seun, Absalom, 
vlug! Tog sien ons Dawid se groot• 
heid jui in hierdie vernedering! Sou 
dit vir Dawid nie baie maklik en 
natuurlik gewee het om Abisa1 in 
sy begcerte-laat ek tog oorstap en 
die dooie hond se kop afslaan·-te 
laat begaan nie? Maar Dawid keur 
die begeurte van Abisa·i met beslist· 
heid af: 

,Wat het ek met julie te doen, 
euns van Seruja? As hy vloek en 

as die H ere vir hom gese het: Vloek 
Dawid! wie mag dan vra: W aarom 
maak jy so? ... Laat hom staan, 
dat hy vloek; want die Here het dit 
vir hom gese. Miskien sal die Here 
my skuld aansien, en sal die Here 
my goed vergelde vir die vloek wat 
my vandag tref." 

INSTRUMENT 

Agter die hand van Simel, wat 
hom met klippe gooi, sien Dawid die 
hand van God! Simei is aileen die 
instrument in die hand van God; by 
is aileen die bittere drinkbeker, maar 
God gee hierdie beker in die hand 
van Dawid en e: ,drink". Dawid 

vloek nie terug nie, hy sien Simei 
nie as 'n ,dooie hond" nie, maar 
as 'n lewende mens, wat verant• 
woordelik is vir sy eie dade . . . 
God sal self met hom afreken! 

Dawid aanvaar egter die beproe· 
wing uit die hand van God. Aan 
die eenkant sien hy die skuld en 
vervloeking, wat Sime1 hom toe• 
voeg, as verdiende straf van die 
kant van God-Hy sien homself 
as sondige men ! Aao die aoder• 
kant vertrou hy so op die Here, 
dat H y hoop op Sy genade-Hy 
sien God as die barmhartige 
Vader! 
Sien u die lydende kneg van · die 

Here in hierdie gebeure? 

NAVOLGERS 

Dawid is maar 'n tipe van die 
eiotlike Koning van die volk van 
God, Christus Jesu ! Hy bet borg· 
togtelik (in ons plek) gely: ,. . . 
soos 'n lam wat na die slagplek gelei 
word en oos 'n skaap wat stem is 
voor sy keerders-ja, Hy het sy 
mond nie oopgemaak nie." Christus 
bet egter ook in y lyde vir ons 'n 
voorbedd nagelaat, sodat ons Sy 
voetstappe kan volg. Van die Chris· 
tene word gevra, om in hul vernede· 
ring en beproewing, navolgers van 
Chri tus te wees. 

Hier raak ons aan die diepte van 
die gelooi en van die vertroue op 
God. 

Laat ons in vernedering en beproe• 
wing hopend getuig van die barm· 
hartigheid van God, wat teen die 
oordeel roem! Laat oos daarom naby 
God !ewe! 

,My kinders, laat ons nie Jiefhe 
met woorde of met die tong nie, 
maar met die daad en in waarheid" 
(l Job. 3: 18). 

H. DYKSTRA. 

REDAK!SIE EN ADMINISTRASIE : 

HOOFRED I<TEUR ........................................ Dirk H erbst (X041) 
ASSI TENT-l!OOFREDAIO'EUR ..... Schalll Hoogenboezem (X042) 

UUSREDAKTEUR .............................. Stoffel Cilliers (X042) 
REDAI<TEUR TUSSE U~IVERSITeRE 
EN B "lTELA DSE SAI<E .... ................ .... . Dewald Roode (1566) 
K SREDAKTRISE ......................... Enid Rautenbach (1385) 
SPORTREDAl{TEUR .................. .. ............... Isak Lessing (425) 
VARIAREDAKSIE ............... Piet Bingle en Annemarie Schutte 
r UUSVERSLAGGEWERS : 
..... . .............. .......... Cert Scholtz, Andre Arnoldi en Elsa Pelser 
SPORTVERSLAGGEWERS: Nic Swart en Marieke v. d. Merwe 
FOTOGRAAl'< ................................... f ohan van der Merwe (19) 
SIRKULASIEBE TUURDEH .......... Herman Oostlmizen (X041) 
PENNINGMEESTEH ..... .. ... ..... ..... ... .. ..... Ernie van der Merwe 
ADVERTENSlEBESTUURDER ............... B en Bierman (1188) 
SPOTPRENTTEKENAAR ......................... Ben van der Walt 
TEGNIE E DVI EUR ..... ..... ..... ..... ..... ..... Gouws Oberholzer 

(Vervolg van vorige kolom) 

in ons dorp nog eensydig aan. Die noodsaaklike ewewig tussen 
musiek, skone kunste en dramakuns is 'n onmiskenbare leemte. 

Die behoefte doen hom dringend v oor vir teoretiese 
en praktiese opleiding in skone kunste en dramakuns. 
Aanvoorwerk is reeds gedoen met die teoretiese sy van 
die skone kunste deur die instelling van 'n tweejarige 
graadkursus in kunsgeskiedenis en -waardering. Die 
teorie moet egter noodwendig deur die praktyk gesteun 
word. 

Die spesifieke lewens- en wereldbeskouing waarmee hier
die Universiteit studente die buitewereld instuur, maak die eis 
dwingend om mense ook op die gebied van die kunste en die 
drama te onderle. 

Dit geld vera! die kunste wat in die afgelope tyd vir alles 
behalwe christelik bestempel word. V ir die Universi teit le 
hier 'n braak veld voor wat so gou moontlik bewerk moet w ord. 
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Ere-Springbokkleure 
Prof. S1nit~ 

aan 

ERE~SPRINGBOKKLEURE is deur die Suid~Afrikaanse Atletiekbase aan prof. D . P. J. 
Smith, hoogleraar in liggaamlike opvoedin g aan die Potchefstroomse U niversiteit, toege~ 

ken vir diens aan atletiek in die land. 

·"Prof. Smith is die eerste Wes~ Transvaler en die veertiende 
Suid~Afrikaner aan wie (lie toc~enning gedoen is. Hy is een 
van •die vooraanstaande atletiekkenners van die land en iemand 
wat veel gedoen het vir die vooruitgang van sport, veral in 
Wes~Transvaal. 

ta ieskale oor atletiek die Jig Jaat 
sien. 

TENNIS 

Prof. Smith wy egter oak sy valle 
kragte aan tenni en dis aan hom 
te danke dat Wes·Transvaal tans 'n 
selfstandigc unie IS. Hy is dan ook 
voorsittcr van d1e We ·Transvaalse 
Unie. 

Prof. Smith, wat ook genomineer 
was vir die bestuurder kap van die 
Springbokatletiekspan na Rome, is 'n 
man wat feitlik sy hele lewe aan 
atletiek wy en verdien die toeken· 
ning terdee. · 

Hy dien sedert 1936 op die Uit· 

voerende Besuur van die S.A.A.A.U. 

en is sedert 1947 voorsitter van die 

Wrs·Tran vaalse Unie. Dit is aan 

hom te danke dat W es·Transvaal in 

1948 onafhanklik geword het en dat 

oorsese spanne a! op Potchefstroom 

opgetree en groot atletiekbyeenkom· 

ste al bier glaasgevind het. 

HERKIES 

Sedert 1945 dien hy op die 

bestuur van die Suid·Afrikaanse 

Universiteitsatletiekfederasie en is 

Prof. D. P. J. Smith. 
[Foto: Potchefstroom Herald. 

s<dert 194 7 voorsitter daarvan . 
Tyden die jongste Dalrymple· 
byeenkom in Durban is hy tot 
voorsitter van die Jiggaam herkies. 
Hy het o.a. in Berlyn gestudeer 

en in atletiek gespesialiseer. Hy bet 
reeds hoogstaande wetenskaplike 
navorsing oor atletiek voltooi en sal 
binnekort 'n uitgebreide reeks pres· 

Vir tusscn-universitcre tenni het 
hy vee! gedoen en dit 1 hoofsaaklik 
onder sy Ieiding dat die ~ennistoer• 

nooi van die S.A. U niversiteite ver
lede jaar vir die eerste keer op Pot· 
chefstroom kon plaa vind.-D.H. 

OPSTANDE IS UITSPRAAK VAN 
AGRESSIE TEEN REGERING 

DIE onlangse opstande in Suid~Afrika is 'n ondubbelsinnige 
uitspraaki van agressie teen di-e Unie~regering, aangevoer 

en aangehits deur 'n groep liber~listiese opruiers wat blykbaar 
nog vry rondloop, het adv. K. S. van Wyk de Vries tydens 
die onlangse ledevergadering van Korps gese. 

Die doe! van die agre sie was om 
Suid-Afrika te stuit in sy strewe na 
'n Republikeinse staat. 

Hy het verder aangetoon hoe 
Calvinistiese onderwy vasgevang sit 
in liberalisties georienteerde skole. 
Oak die geregshowe van S.A. is 
va gekerker in die hande van libe
raJistiese Ieier . 

'n Geweldige en magtige saam· 
snoering van magte binne en buite 
Suid-Afrika is saamgespan teen die 
Regering met die doe! om hom t~ 

laat kantel. 

Die harde feit kom aan die Jig 
dat ons onderwysstelsel van sub A 
tot by die Universiteite, die produk 
is van n liberalistie,e onderwys· 
patroon en dat die reg van Calvi· 

nisme geheel en al oorboord gegooi 
word. 

Calvinisme word deur onkun· 
diges en oningeligde gekoppel 
met die Gereformeerde Kerk, 
iets heel kerkisties van aard en 
aileen die mondstuk van die 
Gereformeerde Kerk. 
Die Calvinistiese gesagsbeginsel 

word gchcel en al in ons geregshowe 
geloen. Daar is vandag we1mg 
sprake van 'n gesag begin el. Hier 
geld gelyke menseregte-'n greep 
gevoer deur 'n liberalistiese slag
sp reuk wat lynreg in stryd is met 
die gesagsbeginsel van die CaJvinis. 

Midde in die miskenning van die 
Calvinistiese beginsels, staan die Cal
vinis en preek tot men e wat geen 
idee het van wat Calvinisme is nie. 

PUKKE BOU GEESDRIFTIG AAN VLOTTE EN 
VIER VREUGDEDAG GLORIERYK 

Die hoogste bedrag ooit met 'n 
Vreugdedagstraatkollekte ingesamel ; 
die oorspronklike idee om aile sier· 
waens op een plek te bou, skitterend 
ten uitvoer gebring; pannekoek, 
koffie en ,hotdogs" wat die gee 
in jolige werkspel-rigting gestuur bet. 

Dit was die vernaamste cienskappc 
van n' baie geslaagde Vreugdedag 
wat hierdie naweek plaa gevind het. 
Vreugdedag was eintlik ]anger as 'n 
gewone dag, want die vlotbouery, 
wat reeds Vrydagmiddag begin het, 
het die begin daarvan ingelui. Sater· 
dag oggend is daar pret gemaak en 
Saterdagaand was daar 'n fliek in 
die studentesaal. 

Volgen die voorsitter van die 
Vreugdedagkomitcc, mnr. Jan Ras, 
het Saterdag se straatkollekte op 
Klerksdorp die hoogste bedrag opge· 
!ewer wat nog met 'n Vreugdedag 
met 'n straatkollekte ingesamel is. 
Op enkele sjielings na is £2 52 Sater· 
dagoggend ingesamel, nadat 'n kol
lekte by die sake-ondernemings 
enkele weke gelede reeds die mooi 
bed rag van £51 opgelewer bet. 

REKORDBEDRAG 

Verder staan die bedrag met 
kollektelyste ingesamel, tans op 
sowat £1,230, met heelwat lyste 
nog uitstaande. Onkostes met 
Vreugdedag het sowat vierhonderd 
pond beloop, sodat daar vanjaar 

nagenoeg eenduisend pond wins 
gemaak is. 

Na 'n vinnige ete Vrydagaand bet 
die manne ywerig na die terrein 
gehaas; sommige om te bou, andere 
om te kyk hoc gebou word. Dames 
was daar baie maar behalwe die 
enkelinge wat hard gewerk het by 
die ierwaens en die pannekock
kraampie , het bulle meestal as 
zkone inspirasie gedien . 

ATMOSFEER 

Die atmosfeer by die vlotboucry 
was inderdaad cen van vreugde. Daar 
was vrolike musiek om die gee haag 
te hou ; pannekoek en ander eet· 
goed om die maag val te hou en 
wolklrre en lede van die teenoorgc· 
ste lde geslag om die Pukke warm tc 
hou. 

Tot in die heelvroec oggendure is 
daar gebou aan die sierwaens en 
halfvier het d1e optog koers gekry 
Klerk dorp toe. 

Dawie Doep se een sierwa, gebou 
in samewerking met Klawer hof, is 
met die eerste pry bckroon. Die 
vlothoofde hicr wa Daan Malan , 

Johan Serfontcin , Annatjic Venter 

en Clara de Jager. 

Die tweede prys is verower dcur 

Pict Grobler en Po tmahuis, wat 'n 

simboliese voorstelling van die 

Tweede Vryheidsoorlog gelewer bet. 
Willem Vorster, Dux van der Walt, 
Luna van der Walt en Elize du Toit 
het hier aan die hoof gestaan. 

Tamatie Boshoff, Bok Schutte, 
Corene Cronje en Welma M arais 
se sierwa oa r die vrystelling van 
slawc is met die derde prys bekroon. 

Die beoordelaars was mnr. C. 
Rudolph, onder·burgemee ter van 
Klerk dorp, en mnr. en mev. De 
Jager, van die Klerbdorpoe H oer· 
skool. 

VERTRAGING 
Weens vertraging wat langs die 

pad ondervind is, kon daar nie by 
Stilfontein aangedoen word nie en 
bet die beoordeling van individuelc 
kostuum ook nie plaasgevind nie. 

Drie bus e val kollcktante-mwa.t 
180- hct halfagt die Saterdag
oggend van die Puk af vertrek. Da:J.r 
was enige denkbare en ondenkbar:! 
ko tuum en die Klerksdorpse publiek, 
taamlik oorbluf, moe maar die 
beursies oopmaak en die blikkies 
laat klink. Oak Pukkie is goed 
verkoop. 

Die 
bcsli 

Vreugdedagkomitee moet 
gelukgcwen word met hul 

organisasie. 
Een per, oon wat hom vera! onder
skei het, was mnr. Peet Venter, die 
lid van vervoer op 
komitce, wat vir 
moes sorg. 

die Vreug:ledag· 
die vragmootr 

Saam met 
studente hard 

die komitee hct baic 
gewerk. Hartlilc dank! 

Bladsy drie 

Bus om S.R. se V ervoerprohleme 
op te los 1 

DIE STUDENTERAAD het op sy jongst,e vergadering 

besluit om die oprigting van 'n ontspanningsaal vir 'n paar 

jaar agterwee te laat en (lie geld wat dusver vir die doel inge~ 

vorder is, te gebruik vir die aankoop van 'n Combi en 'n bus. 

Dit is besluit dat 'n Camhi onmid· 
dcllik aangekoop sal word. Agter 
die kafeteria word 'n garage opgerig 
wat ruimte sal hied aan twee Combi's 
en ook 'n groot stoorkamer insluit. 
Die Raad van die Universiteit het 
goedgunstiglik aangebied om die 
helfte van die onkoste van die 
garage te dra. 

Deeglike ondersoek word tans 
deur 'n komitee bestaande uit mnre. 
R ennie van der Walt (konvenor) , 
Proffie van Vuuren en Hans van 
Zyl, gedoen aangaande die soort bus 
wat aangekoop sal word. 

KOMITEE 

Die be taande Ontspanningsaal
komitee het naamlik oorgegaan in 
'n bou- en vervoerkom itee. Die bus 
sal waarskynlik voor die einde van 
die jaar aangekoop word. 

InJien daar nag enige fondse 
beskikbaar is na die aankoop van 
die bus, a! 'n tweede Combi verkry 
word. Op die oomblik beskik die 
Studenteraad oor £3,400, en 'n ver• 

250 KRAP KOP 
Nagenoeg 2 50 kandidate het 

onlangs moes kop krap met die 
jaarlikse handboekeksamen. Die 
opsieners dee! ons mee dat die kan• 
didate blykbaar oor vee! kennis moes 
beskik het, want haas alma! bet meer 
as 2!/z-uur geskrywe. 

Die slaagpunt in die handboek
ek amen is 50 persent. Verder moet 
kandidate 'n inlywingspunt he wat 
uit 22 persent bereken word, en 
belangstelling in die stud entelewe 
wat uit 28 persent bereken word, 
wat du 'n totaal van 100 persent 
gee. Die kleurpunt moet 60 persent 
wees. 

Persone wat nie aan inlywing deel
geneEm het nie, moet 75 persent uit 
die totale kleurpunt behaal om te 
kan slaag. 'n Slaagsyfer in die hand
boekek amen beteken dus nie nood
wendig dat die kandidaat kleure sal 
verwerf nie. 

Hereksamen sal later in die jaar 
gereel word, alleenlik vir per one 
wat in die afge lope eksamen gedruip 
het. Mondelinge eksamen word in 
die reel nie meer toegelaat nie. Uit· 
sonderings sal egter gemaak word 
aan buitem uurse studcnte wat nie die 
handboekeksamen kon afle nie. 

dere £ 1,000 na die Julie·toere en 
Vreugdedag. 

Die eerste Camhi sal deels deur 
die organiseerder van die Studente· 
raad gebruik word. Die voertuie sal 
egter tot die b eskikking van aile 
studentebed rywighede wees, en 
behoort vervoermoeilikhede op te 
los. 

Sosiale V erkeer 
N a herhaalde klagtes aan

gaande die verhouding tus
sen mans en dames aan die 
Un;versiteit, het die S.R. be
sluit dat 'n daadwerklike 
paging nodig is om die ver
houding te verbeter. 

Op die jongste Studente
raadsvergadering lS besluit 
om 'n kommissie aan te stel 
om die aangeleentheid te on
dersoek. 

Die kommissie, bestaande 
uit mnr. Dries Yssel (konve
nor), mej. Elaine Botha en 
mnr. Hennie van der Walt, 
hoop O·~iZ binnekort verslag 
te lewer oar die saak. 

KENNER VANr BODEM 

LEWER LESI NG 
Dr. ]. H . Grobler, van die Land

boukollege, was die geleentheid-

spreker tydens die Natuurwetenskap· 

like Vereniging se vergadering op 

Maandag, 2 Mei. 

H y het gepraat oar grondvrug• 

baarheid en 'n algemene idee pro· 

beer gee van die gekompliseerde aard 

van grond. 

,Die hele chemiese aard van 

grand verander wanneer water daar· 

uit verdamp en dit droer word. Dit 

belnvloed weer die plantegroei," het 

dr. Grobler verklaar. 

Twee fi lms is na die vergadering 

vertoon: een oor ondersese lewe en 

een oor die glasblaaskuns. 

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

het dit REEDS gevind 

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

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
Kerkstraat 118- POTCHEFSTROOM- Telefoon 929 

A. fll 
u 1tsa. 
As die D AMES so se 
moet iY weet die ] onge
heer koop sy klere by : 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - T elefoon 

POTCHEFSTROOM 



Bladsy vier DIE WAPAD 

_Reeks Konserte van Hoog · 
staande Gehalte 

DIE VYF PUIK musiekkonserte wat verlede tydens die ingebruikname van die nuwe kon~ 
sertsaal van die konservatorium van die P.U. vir C.H.O. aangebied is, is ongetwyfeld 

die grootste onderneming van sy soort in die g ~skiedenis van Potchefstroom. 

Verskeie kunstenaars van formaat het aan uitvoerings 
deelgeneem w aarin 'n ryke verskeidenheid van kunsmusiek~ 
vorme deur klavier~ , sang~. orrel~. koor~ en orkesuitvoerings 
aangebied is. 

MINDRU KATZ 

Met 'n meesterlike ldavieruitvoering bet die Roemeense 
pianis, Mindru Katz, die konse:::-treeks ingelui. 

Sy uitvoeri ng is gekenmerk deur 
voortreflike tegniese b rilj antheid . Sy 
tegniek en lie fd e v ir kontrastering 
van bard e en sagte passa.sies vcrl een 
een sy , pel onmiskenbare vertoon· 
kuns. In die moderne komposisies, 
soos d ie Kabalev!'ky· en Katchiturian· 
werke, is bierdie virtuoostegniek tot 
vervolmaking gebring. 

Sy vertolkings is warm, kragtig en 
getuig van groct :alent. Ily is ve ra! 
'n cmosionele kun tcnaa r en soepele 
en kunstige rubato·cffekte bet in sy 
spel voorgekom. In die uitvoerin g 

van die Ital: :~ :Jnse Co:>ce to Yan Bach 

was die r ubato·effek eg te r onoor· 

deelkundig aangcwen., en 11et :nge· 

druis teen die stillistiese ka rakte r van 
die werk. 

ARNOLD VAN WYK 

, Dit is v1r my 'n besonder 
groot geleentheid, aangesien dit die 
Qerste kcer is dat 'n hele aand aan 
my komposisies gewy word," h et die 
belowende Suid-Afrikaanse toonkun
stenaar , Arnold van Wyk, tydens die 
huldigingsprogram van sy werkc 
verldaar. 

Die p rogramke u e bet 'n goeie 
deurmeebeeld van Arnold van Wyk 
se too nsettingc gebied, en die kom• 
ponis se p ittige en insiggewende ve r· 
duidelikin gs bet die aand baie leer• 
.aam gestzm. 

Arnold van Wyk. 

CachEt 
dli{odE:i 

(EDMS.) BP K . 

T omstraat 92. 

POTCHEFSTROOM. 

Telefoon 1389. Ons 
drag 
veral 

spesialiseer in 
vir jong dames, 

KERKDRAG 
~ 

* N OMOTTA-WOL 
in v oorraad. 

Betsy de Ia Porte het met 
haa r uitmuntende vertolking 
van die sangsiklus, Liefde en 
Verlatenheid, die kroon op die 
aand gespan . Pieter de Villiers 
bet n' puik uitvoering van die 
Pastorale e Capriccio gelewer. 
Hoewel Arnold van Wyk by uit· 

stek komponis en nie pianis is nie, 
was sy ui tvoe rin g van die grootste 
klavierwerk wat hy tot dusver geko m· 
poneer h et, nl. Nagmusiek, een van 
die hoogtepunte van die aand . 

KAMERMUSIEK 

Die kamermusiekkonsert deur 
,The Young South Africa Chamber 
Orchestra' ' onder Ieiding van Betty 
Pack, was 'n triomfantlike sukses. 

Die talent en musikale begrip wat 
die jong kunstenaars openbaar bet, 
was verfris end en prysenswaardig . 
· O or die algemeen was die same• 
sp el van die instrumente baie goed . 
Die basie e ritmes van die kompo· 
sisies is kragtig vertolk deur die twee 
bekwame tj elliste . Die unieke Ieid ing 
deur die konsertmeester, Alan Solo· 
mon, h et grootliks bygedra tot die 
stewige sam esp el van die instrumente. 

In die werke van Haydn, Bach en 
Boyce was die spel van die jong 
kunstenaars te gebonde en teru g· 
houdend. Hul jeugdige krag en 
vitalitei t het vee! meer tot uiting 
gekom in die meer moderne kompo· 
sies. H ier was die aanvoelin g en 
verto lking mcer spontaan en met die 
uitvoe ring van u nieke Panama 
Dances van W illiam G rant-Still, is 
d ie ge hoor tclkens tot luide applous 
uitge lok. 

KOOR EN ORREL 

Prof. Maarten Roode en die ko:e 
van die Potchefstroomse Universi
teit, die Volksteatfr en die Colle
gium Musicum onder Ieiding van 
Pieter de Villiers, het 'n geslaagde 
program van orrel- en koorwerke 
gelewer. 

M et fy n mu ikale begrip het pro f. 
R oode o rrelwerke van Bach , Guil· 
mant, Karg·El ert en sy eie Koraal· 
voo r pel en Fu ga, uitgevoer . 

Die ko re was goed afgerig en die 
koorl eier bet op bekwame en oor· 
deelkundige wyse die koor gelei en 
besiel. 

D ie uitvoerin g van die Crucifixus 
et Sanctus uit die mis in B·min eur 
va n Bach, was n groo tse en 
geslaagde ondernem ing . 

SIMFONIEKONSERT 

'n Puik sirnfoniekonsert deur die 
konsertorkes van die S.A.U.K. onder 
stok van die bekende dirigent, Anton 
Hartman, is uiters geesdriftig ont
vang en die geslaagdheid van die 
reeks konserte afgerond. 

Die H aydn·klawesimbelkonsert is 
meesterl ik deur H ennie Coet~ee uit· 
gevoer. Sy spel was sensitief, deli
kaat en tegnies h oog. 

Cecilia W essel , die bekende Suid· 
Afrikaan e sopraa n, h et 'n kragtige 
en dra matiese ve rtolking van drie 
welgeko e opera·arias gel ewer. 

Ond er die behen dige Ieiding van 
Anton H artman het die o rkes gesa· 
mentJ ik as k lan kliggaam o pgetree . 

In die ui tvoering van die Elegie 
vi r stryko rkes van Stefans Grove 
was die gevoelvo ll e sa mes pel van die 
strykin trumente voortreflik. 

Die orkcssamestelling in die 
Mo~artsimfonie was effens te swaar 
om vorm en Jewe te gee aan die 
tipiese kristalh elder karakter van 
Mo~art. 

Woensdag, 11 Mei 1960 

SUI D-AFRI KAANSE 
KUNSPRESTASIES 

Periode Tussen Die Twee 
A, I I 

Wereldoorloe 
JN die tydperk tussen die twee wereldoorloe verteenwoordig 

enkele figure van ons Afrikaanse kunstenaars die heden~ 

daag~e Europese kunsskole. Ekspressionisme, kubisme, en 

surrealisme word verteenwoordig deur enkele figure, maar 

gesamentlik bi'ed die kunstenaars nog geen eg Afrikaanse skool 

of eie kunsstyl nie. 

Daar is egter verblydende bewys 

van aanpassing by die skilderkun· 

stige probleme van ons land en 

enkele prominente en n gtm gge· 

wende fi gure soos Pierneef, Maggie 

Laub er en I rma Stern tree na vore. 
In hierdie t ussen·oorlogse p eriode 

Die tweede ortikel in die 
reeks oor Suid Afrikoon
se kunsprestosies ver-
skyn hier. 

word ons kunstenaar deurgaans 
oorsee o pgelei as gevol g van te min 
eie kunstradisie . Etlike oorsese 
kunste naa rs emigreer ook in hierdie 
tydperk na Suid-Afrika. 

Bogenoemde twee feite besorg aan 
die Suid·Afrikaanse kunstenaar 'n 
eienaardige konflik tussen die inte· 
g rasie van die vreemd e en die 
inheemse. Vera! moes daar nou 
gewaak word teen 'n suiwer akade· 
miese kuns wat kon ontstaan uit te 
vee) Europ ese opleiding en te min 
werklike inspirasie van die Suid· 
Afrikaanse omgewing self. 

Die Suid-Afrikaanse kunstenaars 
deurstaan egter hierdie vuurproef 
en 'n stewige en onwrikbare eg 
Afrikaanse tradisie word gele deur 
kunstenaars soos Alexis Preller, 
Irma Stern en Maggie Laubser. 
Van nou af volg konstante bydraes 
tot d ie vinnig ontwikkelende en 
eg Suid-Afrikaans georienteerde 
kuns wat tegelyk aan internasio
nale idioom en akademiese kennis, 
gekoppel is. 

Gedurende die oorlogsjare 1939 
tot 1945 kon geen luukse ware meer 
van oorsee in gevoer word nie , en 
die Suid·A fr ikaanse publiek wend 
nou hulle kapitaal tot Suid·Afri · 
kaanse kunsware. Die Suid·A fri· 

kaanse kuns kry sodoende 'n krag• 
dadige stimulus. 

Die bloei van ' n eg Suid·Afri· 
kaanse kuns, gebore uit eie bodem, 
vind na afloop van die tweede 
wereldoorlog plaas, en dit sal ons 
met 'n volgende artikel aantoon. 

STUDENTEUEDJIES 
OP PLATE1 

Die Studenteraad bet toestemming 
verleen aan mnr. Charlie Williams 
om plate van studenteliedjies deur 
'n bekende platefirma te laat maak. 

Aile organisasie sal deur mnr. 
Williams self gedoen word, hoewel 
die Studenteraad kontrole behou 
asook 'n derde van die winste ont· 
vang. 

Die plate sal aan studente te koop 
aangebied word. 

e Gaan sing-songs verander in 
'n plateaand? 

P.U. STUUR 
WAARNEMER 

NA N.U.S.A.S. 
Die tudenteraad het be

sluit om 'n waarnemer na 
die NUSA -kongres in Kaap
stad te stuur. Hy is mnr. 
H ennie van der Walt, voor
sitter van die S .R. 

Die kongres vind tydens 
die Julievakansie in Kaap
stad plaas. 

Dit beteken dat die Stu
denteraad 'n besluit wat in 
1957 geneem is om nie 'n 
waarnemer na NUSAS-kon
gresse te stuur nie, verander 
het . 1 •• • 

Tot dusver is geen agenda-
kennisgewings .egter van 
NUSAS ontvang nfe. 

Betty Pack. 



Woensdcig, 1l Met 1960 

:Moskou . se ·.lJniversiteit rnie 
Grootste in ldie W ereld 

die 

GEAGTE REDAKSIE, 
'n Tyd gelede het u 'n berig geplaas wat my nog a ltyd 

hinder. Daarin is .beweer dat die Universiteit van Moskou, 
met 'n studentetal van 20,000, die grootste universiteit in die 
wereld is. 

Die Veteraan van D esember 19 59· 
gee die grootte daa rvan aan as · 
24,000 studente, met 1,800 dosente. , 
Ek vrees egter dat dit slegs Russiese ; 
propagandiste is wat dit tot die I 
status van grootste in die wereld ver· ; 
hoog bet. 

Volgens ,The World of Learn• 
1 

ing", D esember 1959, bet die 
Universiteit van Kalifornie iH die · 
akademiese jaar 1959/60 'n stu· 

dentetal van 43,278 en 3,540 · 

Sputniks, Luniks en propaganda· 
masjiene uitgesonder, is dit nog maar 
soo in die o.u dae, dat die Ameri· 
kanero die grootste goed maak!
D. J. W. STR0MPFER. 

Agitator op 
ViRgers Getik 

Geagte Redaksie,-In die vorige 
W apad het , Agitator" 'n groot agi· 
tasie op tou gesit om die naam van 
die huidige Wapad te moderniseer 
en te verander. 

DIE WAPAD 

HISTORIESE GEBEURTENIS: 
OPENING VAN BRUG 

DIE T AMATIE~SCHYFF~BRUG, wat Dawie Doep met 
die bos oorkant die watervoor verbind, is onlangs amptelik 

op seremoniele wyse in gebruik geneem. 
Die burgermeester van Suidwes, 

mnr. Tamatie Boshoff, bet in 'n 
kort en weldeurdagte toespraak die 
waarde, ontstaan en betekenis van 
die brug geskets en verklaar dat dit 
'n monumentale stuk moderne argi· 
tektuur is. 

Die argitek, mnr. Piet van der 
Schyff, bet die wit papierlint 

Varia: 
GROOT BELANGSTELLING 

gebreek, en saam het mnr. Boshoff 
die eerste skrede oor die brug gegee. 

ERE GAS 
Die eregas by die geleentheid was 

mnr. J. ]. de Wet Kruger, wat sere• 
monieel 'n swemvertoning in die 
madder moes )ewer. 

Mnr. H . B. van der Walt bet 
met sy bekende Nederlandse wei· 
sprekendheid as seremoniemeester 
die geesdriftige skare wat van alle 
oorde uit Dawie Doep gekom het, 
ve rwelkom. 
Volledigheidshalwe verdien die 

aanwesigheid van die twee lewens· 
redders, mnre. Chris M aritz en Bok 
Fourie, vermelding. H ulle was op 
hul pos ingeval die eregas dalk nie 
sou kon uitkom nie. 

* * :;: 

Uit die .~oy.d' i yf\p." 
suigeling • • • ·~·· ! 

~ 
Dameth en Heerge 

Die Bult Aptetk 
IS TOT U DIENS 

Vlak orider u Neus. 
Tomstraat 86 Tel. 3091 

dosente. Dit is egter 'n gedesen· 
traliseerde inrigting met kampus,<e 
in 'n paar stede en dus nie heelte· 
mal ve rgelykbaar met die Univer· 
siteit van Moskou nie. 
Columbia·universiteit in New York 
wei gesentraliseerd en is die tweede 

Myns insiens is hierdie agitasie 
glad nie gegrond nie . ,Agitator" is 
blykbaar onbewus daarvan dat die 
benaming , Die Wapad", ontleen 1s 
aan 'n vers uit ons groot Calvinis· 
tiese digter, Totius, se gedigte, 
,Voor in die wapad brand ' n Jig". 
Die benaming ,Die Wapad" hou dus 
we! verband met die karakter van die 
P.U. vir C.H.O. 

In Gathlandia het die glorie van 
•,tiekets" vaal geword voor die vlug 
van die wit bal. Die akademie is 
tydelik op die agtergrond geskuif 
en ergste van all es: Die Ons Huisers 
fluit nou selde of oo it vir dames; 
hulle sit ingeryg in Ons Huis se 
sitkamervensterbanke-met hulle rue 
gekeer op die dames. Dis nie 'n 
boikot of 'n sitstaking wat aan die 
gang is nie; dis Gathlandia se tafel· 
tenniskam pioenska ppe. 

VOORWAARTSE STAP ... j.(, 

grootste Amerikaanse unive'rsiteit. 
Hulle studentetal is, volgens · bg: 
bron,: 37,344, met 3,574 dosente. · . ' 

SPUTNIKS 

Daa; is etlike ander universiteite 
In die V .S.A. wat studentetalle · in 
die oingewing van die van die Uni· 
versiteit van Moskou bet. Purdue· 
universiteit, waar ek gestudeer bet, 
word gereken as een van middel· 
matige grootte en die studentetal 
daar het verlede jaar so aan die 
14,000 gevat•vat. 

Die Plateprogra~n 
Geagte Redaksie,-Sondaga;wd se 

plateprogram in die Studentesaal 
was nog altyd iets waarna die gemid· 
delde Pukstudent uitgesien bet. 

Ek se gemiddeld omdat ek die 
agterbankers wat nie ter wille van 
die program, wat gewoonlik jets vir 
alma! hied, gaan · nie, · maar om 'n 
plekkie te kry waar hulle kan sit 
en gesels met bulle meisies nie. Hulle 
is vir my onder die gemiddelde en 
bulle hoort nie daar tuis nie . 

Kan ons nie maar 'n ,gentleman's 
agreement" aangaan dat net die per· 
sone wat na musiek wil luister Son
dagaand na kerk Studentesaal toe 
gaan nie? 

Dit kan a! die onaangenaambei:l 
van 'n kriewelrigheid en 'n ge·sjuut· 
skreery wat vera! verlede Sondag· 
aand plaasgevind het, uitskakel. My 
simpatie was beslis nie Sondagaand 
by die bankkrakers, onsinpraters en
die wat met hulle meisies skoor soek 
nie! Ek dink hulle kan 'n ander 
plek daarvoor wek.-S. H . 

NOORDBRUG 

In hierdie verband is ek ook nie 
eens met ,Agitator" dat die bena· 
ming ,Die Wapad" tot 'n , afge· 
torwe Afrikaanse tradisie soos die 

ossewa en die seepkis" hoort nie. 
Graag wil ek vir ,Agitator" vra 

hoekom men dan nou juis altyd op 
die voorpunt wil wees ... is ons eie 
tradisie dan nie goed genoeg nie? 
-VELDSKOEN. 

SELFWERKSAAMHEID 
GEVRA 

Geagte Redaksie, 
Selfwerksaamheid onder ons stu · 

dente is 'n saak wat baie pertinent 
na vore kom en wat met reg erken· 
ning opeis onder die Afrikaan e 
studente. 

In die tydsgewrig waarin ons leef, 
het dit 'n absolute noodsaaklikheid 
geword dat ook die student sal moet 
leer om sy hande uit te steek om 
die arbe id wat bediendes vir hom 
verrig, self te doen. 

So sterk het die A.S.B. daaroor 
gevoel, dat 'n kommi sie van onder• 
soek· uit die •A.S.B. ·bestuur •benoem 
is om d!e saak grondig te ondersoek 
en positiewe aanbevelings oor die 
aak uit te bring. 

Dit het tyd geword dat ook die 
Studenteraad erns van die saak sal 
maak en 'n daadkragtige en positiewe 
toenadering tot die Studentema sa 
sal soek.-G. ]. L. Scholt~ . 

MANS EN HUL BEGEERTES 

KONTANTWINKEL " Hennie. van der Walt (snr.) en 
Rita wn der Wateren. 

(Eienaar: A. G. Botha) 

Vir 
LEKKERS, SIGARETTE 

en TOILETWARE 

KRUIDENIERSWARE, 
SKRYFBEHOEFTES; 

• 
Langs N oordbrug· Poskantoor 

BESOEK 

'n Baie oulike paartjie - Charlie 
Williams en Elisimarie Ross. 

En nou dink Hans van Zyl dat 
Zona van Z. (geb. Vosloo) darem 
baie mooi · klink. 

e Aan hulle alma! se ons hartlik 
ge!uk! 

In die vorige Wapad is foutief 
, aangekondig dat Sarie Barnard gekys 

is! Die redaksie vra om verskoning 

, :ige~~~~t~s~e ongerief wat haar 

, UEWE INGRAM, EK VERLANG" 

Soos H eimat en Dawie Doep h et 
Ons Huis nou ook sy eie tafeltennis· 
rafel en van 7 vm. tot 12 nm. kan 
bedrywighede in Ons Huis se sit· 
kamer bespeur word. Talle inskry· 
wings vir die kampioenskappe is 
reeds ontvang en as die volgende 
Wapad verskyn, sal die eerste Gath· 
land· tafeltenniskampioen nie mecr 
net incognito bestaan nie. 

Die moontlikheid van wedstryde 
tussen die ko h uise is nie uitgesluit 

nie. 

e Hulle se juis Klawerbof se 
dames speel goed tafeltennis. 

* * * 
PARKEERMETERS BY 

SPYKERBANKIES 

Om 'n meer gebalanseerde sieper 
te kweek, het prof. Bosman, dekaan 
van die fakulteit Tecnicum Departe· 
mentum, besluit om voort t e gaan 
met die oprigting van parkeermeters 
by spykerbankies, by ,strategiese" 
plekke, nl. borne. 

Dis ook die dat die Puk se brakke 
so beteurterd rondtrap, want a! wat 
'n boom is wa •gewees, of is in 
beslag geneem deur die parkeer· 
meters. 

,Ons sleepterrein raak oorbevolk 
en die aanbring van parkeermeter 
is die enigste oplossing wat ek. sien," 
het die geagte profes or ons meege· 
dee! in 'n onderhoud. Nog 'n blink 
gedagte van sy kant was die aan
koop van parkeerkaartjies vir 'n 
bepaalde tyd- kaartjies natuurlik 
met geelstrepe geverf. 

,En wat word gedoen met die 
opbrengs?" 

,0, daarmec koop ons verdere 
parkeermeters wat ons dan op die 
Oude Molen installeer, en dan later 
ook op die rugbyveld. Dit sal 
natuurlik nog 'n tydjie duur-daar 
moet nog eers geelstrepe geverf 
word." 

:;: 

Anton Fourie, 'n bekende per• 
soonlikheid aan die U niversiteit, is 
gekys het mej. Freda Pieterse. 

INGRAM SE . DRANKWINKEL 
Allerlei 

asook 

e .WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

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

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

Soos dit twee staatmakerkoshuisc 
betaam, het Heimat en Thaba Jah 
die voortou geneem om meer gees 
in die stud entelewe te blaas. 

__________ _:...._:: ,,, 

,Dis die beste paging wat ons 
nog gesien het om die verhouding 
tu sen mans en dames aan die Puk 
te bevorder." So bet die Thaba 
Jahers gese na 'n uiters gesellige 
intertee met Heimat in Thaba Jah 
se sitkamer. 
Net die volgende aand het die 

twee koshuise gaan massafliek in die 
dorp. 

l 

DIENS! 
e Na die beroeringe wat aan die 

begin van die jaar veroorsaak is deur 
'n brief in Die Wapad, het die twee 
koshuise op daadpolitiek besluit en 
hul pogings met welslae bekroon 
gevind. 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

* * * 
SWART VERDRIET 

Vleueltjie, een van die mees·be· 
minde ou grotte op die terrein, 
staan reeds in die teken van sy 
komende ondergang. Om sy pilare 
het daar roubande verskyn, wat sy 
tragiese val voorafgaan. 

En hulle se OLI Proffie se gesig 
is nou Ianger as gewoonlik! 

SUID-APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 

. Claustrophobia ? 

* IS U BEKOMMERNIS 
DIE WOORD 

, S T U D I E " ?· 
l 

MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK -

KOM ' NA ' . t •• 

,. 

. •(-• 

' 

P R 0 ft. E G E P E' R s··. ~ 
~ DIE ~ 0-&.f: POTCHEFSTROOMSE BOEKH~NDE~~-o/ 

~-IV, Kerkstraat 95 - Tel. 1164 . -~ , .. · 
~-&~ . ... ~. -, 
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w. LINDEQUE 
'N SKOENSPESIALIS VAN 

FAAM! 

Kerkstraat 64 T elefoon 1280 

.SPESIALE PRYSE VIR 
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Bladsy se• 

Deur ._ die.:.. Sportman~se Bril 
H OEWEL TENNIS 'n ouer sportsoort aan die P.U. as 

rugby is, is die rugbyklub die oudste sportklub op Puk en 
dateer sedert 1905. V anjaar is die vyftigste jaar sedert die 
Pukke vir die eerste keer vir die liga ingeskryf het. Deur die 
jare bet die klub ononderbroke bestaan en die boofsportsoort 
aan die .Universiteit geword. 

Hierdie feit spruit daaruit dat 
rugby ons nasionale spel is. BUite
staanders vind die belangstellin g in 
rugby onverk.laarbaar maar prof. W. 
N . Coet~ee druk die Afrikaner se 
gevoel teenoor rugby baie mooi uit: 
,Rugby is nie 'n spel nie; dis 'n 
lewenshouding." 

In rugby duik krisisse op soos in 
die !ewe en diegene wat dit kan han· 
teer, maak 'n sukses daarvan- die 
spel of die !ewe. 

Tog bet daar in rugby-soos in 
al die sport-die element ingetree 
dat sport nie vir ontspanning nie 
maar vir persoonlike eer beoefen 
word. Dan kry mens die bouding 
dat as 'n spe!er na 'n laer span 
afgeskuif word, hy weier om verder 
te speel. 

Ware sportmanskap word aan• 
getref by die speler wat gereeld 

oefen-dikwels sonder om 'n pick 
te verower in die laaste span, maar 

tog aanbou. Vir bulle dien sport 
tot sy ware doe!. 

SLIPPERS WEN 
Verlede week bet 'n historiese 

gebeurtenis plaasgevind op die Puk· 
rugbyveld: Slippers bet sy eerste 
wedstryd sedert sy bestaan ( 1959} 
gewen met die mooi telling van 
26-0. Hans van Zyl was die 
,generaal" in hierdie glorieryke veld· 
slag. 

SPYKERS 
Gtlukkig bet die bofbalveld 'n 

hele eisoen voor om te herstel van 
die knou wat hom toegedien is met 
die Vreugdedag;nanewales Vrydag· 
nag. Mens is bevrees dat die spelers 
gaan ,puncture" weens die hoeveel· 
heid spykers wat nou daar rond
kuier.-STUURMAN·AAN-WAL. 

ATLETIEK BELEEF FEESJAAR 
MET D IE AFLOOP van die Dalrymplebyeenkoms het die 

P .U.~Atletiekklub een van sy mees geslaagde seisoene in 

die geskiedenis afgesluit. Verskeie goeie prestasies is behaal 

en die klub bet selfs 'n nasionale kampioen opgelewer- nl. 

Hannes Liebenberg , wat die nasionale junior~ sowel as senior 

boogspringtitel verower bet. 

Tydens die huisboudelike byeen· 
komste het die ou sowel as nuwe 
atlete getoon dat bulle talent inhou. 
Die belangstelling in atletiek was 
vanjaar die gesondste in jare en jong 
atlete kon waardevolle ondervinding 
opdoen in die groot aantal byeen· 
lcomste waaraan hul deelgeneem het. 

Die prestasies van die atlete tydc m 
Dalrymple vergelyk baie gunstig 
met vorige jare-soms het die Pukke 
in die verlede selfs geen punte ver· 
ower nie. 

Atlete wat die beste gepresteer 
bet, is die volgende: Hanne Lieben• 
berg, Johan van der Walt, Len 
Ortlepp, Thomas Lotz, Alta de 
Kock en Rina Bierman. 

Die atlete is nog jonk en ons 
beboort in die toekoms nog baie 
van bulle te boor. 

Matmanne Delf 
Onderspit 

Op Vrydagaand, 29 April het die 
matmanne van Puk en Pote slaags 
geraak. Vyf van die ses toernooi
gevegte is deur Pote gebuit. 

Die Puk wat gewen bet, is Koos 
van Niekerk, 'n ou staatmaker, wat 
ook vroeer vir Wes-Transvaal gestoei 

het. Peet Kruger moes weens be e• 

rin g sy geveg gewonne gee. 

Dit is die eerste kecr in drie jaar 

dat Puk 'n stoeitoernooi teen P otc 

verloor het. Hulle bet egter kranige 

stoeiers van wie vee! nog verwag 

kan word. 

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

Gawe gese/skap, geurige 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'nmanjou 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 
louter plesier -in 
kannetjies of 
bottels. 

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

DIE WAPAD 

SPEEL KORFBAL VIR 
WE$-TRANSVAAL 

BLANJE COMBRINCK 

Tydens die W es-Transvaalse 
korfbalproewe op W olmarans
stad, is Blanje Combrinck ge
kies as een van die agttien 
dames waaruit 'n W es-Trans
vaalse A- en B-span saamge
gestel sal word. Eerskomende 

aterdag oefen hierdie dames 
'Jp tilfontein en dan sal di
finale span bekend gemaak 
word. 

Mej. Combrinck het reeds 
verlede jaar vir W es-Transvaal 
gespeel en haar kanse is goed 
om vanjaar weer haar presta
sie te herhaal. 

Puk-dames wat Oligelttkkig 
was om nie die paal te haal 
nie, is ~larie Kruger (kapteine) 
en Thelma choeman. 

Landloop 
Vir die eerste keer binne jare, 

gaan die P.U.-Atletiekklub vanjaar 
deelneem aan die Inter·Universitere 
Landloop te Pretoria gedurende die 
tweede semester. 

'n Landloopkampioen kap vroeg 
in volgende kwartaal word ook ver• 
der beoog. Onderlinge landlope sal 
gereel word tussen Puk en P .O.K.
die eerste sal plaasvind op Saterdag, ' 
14 Mei. 

Gn1nt 345/5877·2A 

Woensdag, 11 Mei 1960 

MANS SW AAI HOKKIESTOKKE 
VURIG 

NA 'N ONSEKERE begin vanjaar bet die mansbokkieklub 
pragtig reggeruk en speel tans sjampanje~bokkie. H ierdie 

stokswaaiers is tans in 'n onkeerbare bui en vaar baie goed in 
die liga- soos duidelik blyk uit die wegboloorwinnings oor 
W estern Reefs (6-1) en Stratbvaal (8- 1). 

As bulle teen hierdie tempo kan 
volbou, behoort die Pukke vanjaar 
uitstekend te vaar tydens die inter
universitere hokkietoernooi gedu· 
rende die J ulievakansie. 

H oewel Western Reefs tans een 
,·an die sterkste aanspraakmakers op 
die ligakroon is, het die Pukke hul 
heeltemal in die war gehad as gevolg 
van briljante spel deur Barry Pithey, 
Vic van Aswegen, Bill Firth en Gert 
Snyman (kaptein) . Hierdie spelers 
was dan ook verantwoordelik vir die 
Pukke, wat as span baie afgerond 
vertoon bet, se doele. 

In die wedstryd teen Strathvaal 
bet die Pukke op bul pre tasie 
voortgebou en in 'n een ydige 
wed tryd hul teenstanders heelte· 
mal oorrompel. Die telling van 
agt doele teen nul i dan ook 'n 
weergawe van die dag se spel. 
'n Pragvertoning is gelewer deur 

Vic van Aswegen wat gesorg bet 
vir vier doele. Gert Snyman bet 
twee doele geskiet en Andre Muller 
was verantwoordelik vir die ander. 
Barry Pithey en Pict van Wyk was 
ander uitblinkers. 

GROOT PLANNE 
MET 

PING-PONG 
Tydens die eerste week in Julie 

vind daar 'n interuniversitere sport· 
toernooi in Pretoria plaas waaraan 
die P.U.-Tafeltennisklub gaan deel· 
neem. 

Rosier de Ville en sy spelers is 
besig om hul vere reg te skud vir 
hierdie geleentheid, want hul beoog 
om met een dames• en drie mans• 
spanne op te ruk. 

Daar le nog baie swoeg en sweet 
vir hierdie spelers-en vera! vir die 
dames-voor as hul die elfde stan· 
daard van pel as verlede jaar wil 
handhaaf. 

ONDER 19-SP AN 
VERBETER 

Die onder 19-span het Saterdag 
reggeruk en in 'n mooi vertoning 
het hulle Strathvaal 21-17 geklop. 
Samespel en ondersteuning was weer 
te sien, maar die verdediging kan 
nog opgeknap word. 

Navy bet kragte gemeet met 
Potch. Dorp. Die pel was beeltemal 
los en baie min bewegings was te 
sien. Wat fiksbeid betref, blyk dit 
dat Navy nie te kort geskied bet 
nie. Die telling was 5-5. 

In 'n wedstryd waar meer bewe· 
ging te ien wa , het Fires vir Dorp 
met 18- 3 geklop. Hier moet die 
naam van Piet van der Scbyff 
genoem word, wat flank gespeel het. 

Tekkies het met 9-3 (twee driee 
en 'n strafskop teen 'n strafskop) 
vir Pochville geklop. 

Slippers het die onderspit met 
10-ll teen Goldfields-wes gedelf. 

Met die talent tot hul beskikking, 
het b;erdie klub aile geleentheid om 
vanjaar sommer diep spore in die 
liga te trap. 

Piet van Wyk, een van die 
staatmakerhokkiespelers. 

Bofhaltoernooi 

op 

Potchefstroom 
D ie Studenteraad en die Rektor 

het in beginsel goedgekeur dat die 
P .U.-Bofbalklub vanjaar die i~ter
universitere bofbaltoernooi bier op 
Potchefstroom aanbi.ed. 

Dit is 'n besondere eer vir die 
jong klub wat slegs vanaf 1954-1955 
aan toernooie deelneem, om vanjaar 
hul bofbalmakkers op eie werf te 
ontvang. 

Piet Bosman, kaptein van die klub, 
verklaar dat die toernooi teen die 
einde van November sal begin en tot 
in Desember sal duur. Die toernooi 
sal op die Parkovaal plaasvind en 
deelnemers sal in hotelle tuisgaan. 

Korfhal Verloor 
Ten spyte van n' baie goeie 

begin, moes die Pukdames 
tog die knie buig voor die 
eerste korfbalspan van Pote 
in 'n wedstryd wat verlede 
week plaasgevind bet. Pote 
het gewen met 'n eindtelling 
van 38- 32. 

In die eerste helfte van die wed· 
stryd bet die Pukke duidelik die 
botoon gevoer en die hal rats heen 
en weer laat vlieg. Na ru tyd het 
die Pote egter reggeruk en nie 
aileen sake gelyk gemaak nie, maar 
ook die Pukke verb,Ygesteek. 

Uitstekende vertonings is gelewer 
deur Blanje Combrinck, Thea 
Schoeman en Magda Roets. 

PUKKE V AAR NIE SO GOED NIE 
In 'n teleurstd lende wedstryd die 

vorigc Saterdag teen Western Reefs 
het die Puk se eerste span daarin 
geslaag om die tuisspan 12-3 die 
loef af te steek. 

Slordige bantering deur die drie• 
kwarte en gebrek aan samespel en 
afronding was die boofoorsake van 
die swak vertoning. 

Die proefneming om speler in 
ongewone posisies te laat speel, het 
misluk en hulle het ongemaklik ver-

toon . Sleg Hoogenboezem, Moo!· 
man en Dannhauser het beste ndige 
spel gelewer. 

Bosman, Oeschger, Du Plooy en 
Jan van der Schyff het vir Puk se 
punte gesorg. 

NAVY 
In 'n meer opwindende wedstryd 

bet Navy koning gekraai met 
20-13, Fires het gewen 22-3, 
Tekkies met 15-0 en 0/19 A-span 
klop Kooperasie 39-6. 


