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OFFlSIELE S T U D E N T E K 0 E R A N T VAN D 1 E P.U. V 1 R C.H.O 

P DIE CAMPUS 
VIR DIE TWEEDE agtereenvolgencl~ jaar a aan die P uk geen klasse h! op verkiesingsdag, 
wnsdag 6 September nie. Vanaf 8.30 op Din sdagoggen d tot die middag laat sal die ver
kiesings plaasvind. 

'n Beroep op aile stemgeregtigdes om teenwoordig te wee::; 
by die stemming, is onlangs deur mnr. H . J. D . van der Wal t 
gedoen. 

Maandag, 5 Septe:nber is dit Setlaar,dag, wdat d;e Studcntcraad. ve t · 
klcsi ngs na 'n langnaweck plaasvi'd. Mnr. Van der \Valt hct versoek dat 
aile stemgeregtigdes bctyds na die langnawcek cpdaap; , want as daar nie 'n 
kworum aanwcsig is nie, kan. dit beteken d:tt gee'l verkics·ngs vanjaar plaa'· 
vtnd nic. Dinsdag is die enigste dag wat vir verkiesings opsy~esit is. 

Hiero nde r volg die vollcdige verkies:ng·rooster. D ie kon'vcnoc van c!tc 
vet kie<ingskomitee is mr r. L. A. 5. van Wyk, o:.dcrvoorsitter van die hu:d:g.: 

Stu den teraad. 
Die tydsindcling is volgens benadcring vasgeste1

, en stemr, rcgtigd e< 
word vriendclik versoek om 'n kwart er voor die betroki->c verkie in g by die 

Stt:dcnt-saal te wees. 

8.30 vm.: Dagbe,tULir S.R. en 
Damesvcrteenv:oo. diger-Saal. 

9.30·10.1 5: AS.B.·bestuu r-Saal. 
10.1 5: Korps V.V.-Saal. 

S.S.B. 

2.45 : Tcnn.s-Saal. 
2.45 : Sto.i-Galery. 
3.00: Atletiek-Saal. 
• .00: Swem-Galery. 
3.1 5: S .S.B.·Kieskollege- S.R. 

Kovsies se Kat 
Dric jaa · geiede het ciie P .- 11/w dc;ar

in geslaag om die [( rJVSits ~ e 1as.e 
Ieier per -vliegl!.ig te silaah en as 
hulpelose gevangene 1-ot cl.ef~ t . oow 
toe te bring. Vanja:tr was die /(cv
s.e-wagte egter te lewe1zaig op hul 
hue:~;e, 11 aar 'n uyna ewe g. or I 
ramp lift hulle tuJ getrc f: Op oi~ 
d tg van die inte va s1ti~ I.e/ c.ie 
~>uvsies se gelukJringer, die !::.w:.~rl 

hat , in bloem_o .tein voetc geh.y 
· n ,, roef; e Puk · e /; ct cii~ W[:arde
v~lte i-u1t J>ctc.'.e strom t, e gr:
gLbtinr;. ll au die /,at ho111 cp dit! 
uom b:ih bevind, wect net di. g o.-

j>ie [,ehe:m sinnige Pukl.e. 

IN HIERDIE UITGAWE 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

S.R.-voorsitter le tuig no8::-

0 or Ap aric Unlve.• ;Jc~tc 

Verkieslngsdag 

Interunivcrsltere nuun 

S2crlike nm.-;c laborc:~o:h.'~~ 

ca~hethu:o b8Arek 

Puk:~c kl::-p Go_dilelcln 

11.00: Rugby-Saal. 
11.00: Korfbai-Galcry. 
11. 30 : Mamhokkie-Saal. 
11.30: Dame~hokkie-G alc ry. 

12.00: Judo-Saal. 
1.45 nm.: Krieket-Saal. 
1.45: Tafeltcnnis-Galcry. 
2. 15: Bofbal-Saal. 

A.B.K.K. 
3.45: A.S.O.-Saal. 
3.45: S~aak-Ga'ery . 

4.05: Debat-Saal. 
4 .05: Musiekvcreniging-Galery . 
4.25: Thalia-Saal. 

[Bennie v. d. Wa t 1e Tuig neer 
2.15: Jukskei-Galery. 

4.45: Volkspele-Saal. 
5 15 : AB K.K. S .R. ·ver:ec .w.

S.R . 

I DIE HUIDIGE STUDEN TERAAD ::al sy werksaamhede bi:nne d i2 eersvolge.!lde pnu; 

I dae afsluit met die aanhoor van ta!l~ jaar vers~ae en anrler no::>dsaaklike sa:~~ \-;at nog 
afgehandel moet w ord. 

D ie: eerste dameshokkiespan het gedu 2nde die a igelop:! 
week feitlik seker daarvan gemaak clat hulle die wenners va:1 
die hokkieliga gaan wees. 

D it sal ook die laaste keer wees dat die Studenteraad sal 
vergader onder Ieiding van mnr. Hennie van der W alt. Hierd:c 
groo t tiguur in ons studentelewe van die afge:o;x paar jaa: 
le nou die tuig neer. Mnr. Van der Walt, wat tvJee jaar lank 
voorsitter van die Studeaterc:ad was en altes:1ar.1 vler jaar op 
die S.R. gedien het, was ongetwyfeld een van die ui tstaande 
leiers van hierdie stu den~egemeenskap. 

loja:itcot wat hullc tecnoor hom 
betoon hct. 

DAN~C R~KTO:l 

Ook aan d ·e Rektor, prof. ]. Chris 
Coet:cc, van wie hy baie leid.r.g en 
hulp cr.tvang bet, rig hy 'n woorJ 
van dank. 

Aan die kantoorp :tronccl wat 

Wocnsdag, 14 Augustus, het hulle 
v:r die tweede kcer in die hokkie· 

ALBERTFIA HOWELL, 
cen van die lwkkiespan se staal

rllaherspee/slers. 

•cisoen die stcrk span van Pote 
gck"op. Dtc telling wa 4-3. 

Die Pukke was al net lelik benoud 
toe die Pote omtrent 10 monute voor 
die cindfluitjie nog 3-1 voorgeloop 
bet. ln die laaste ticn minute bet die 
Pukke skielik besluit dat bulle moct 
wen. en rog gou drie doelc geskiet. 

In die wedstryd teen die sterk 
: pan van K.A A A., hct die Pukkc 

pragti6 gcspeel, en 'n oorwinnir;g 
vaa 7-0 behaal. 

Daar :s nog net die span van D orp 
waJrteen die Pu!<ke moet specl, en 
indien hu le die wed<tryd wen i 
hullc ook die w~nners van die 
hok!~itliga. 

Ek het mnr. V an der Walt Sater· 
dag na afloop van die samesprekings 
met die :tudentdciers van P.etcr· 
maritzburg gcspreek. H y was ter· 
loop s:lk in die bed rnet g.tcp. 

OESTE MASSA 

Mnr. Van dcr W alt h~t verklaa r 
dat die studentem assa wat hy d1e 

Ons Huis is Dertig Jaar Oud 
Die manskoshuis Ons Huis is vanjaar dertig jaar oud en 

ter viering hiervan sal die inwoners van O ns Huis OjJ 17 
September 'n luisterryke fees vier , het mnr. Jol·an Koen, kon~ 

venor van die feeskomitee, ons verteenwoordiger meegedeel. 
D:c fees :al die Saterdagmiddag en ·aand by die Dam gehou word en 

,-oorafgcgaan word deur verskeie intc rer ante items. 

Allc rcclinge is nog nie finaal getrcf nie maar op 'n kcshuisve~.~aderi n -~ 

van Ons HuiJ wat Maanda :;a1r:d gchou is, het die inwo'lcrs dit gocdgekcm 
dat op die Saterdagoggend teen elf uur 'n optop; van fiet vlotte vanaf O m 

Huis <ll bcwccg na die suidelike hek van die Universitcitcterrcin. H eel voor 
aan die optog sal 'n groot plakkaatwapen va'l Ons Huis gcd ra word en die 
fictse .al klcurryk getooi wces. 

LAND LOOP 
V;P1 Thal--t }ilh <c hck af sa l 'n landloop gcrec l word, waaraan die 

i'lwcncr v~n 0'1~ Huis sa l declncem en die we..,ncr al · ., beker ontvang, 

wat dcur die gckose Skoonheidskoningin van Ons Huis oorhandig sal word. 

D c niddag sal d'e grocp fec sviere rdes na die D am heweeg, WlU daa: 
moonthk 'n miniatuur·gho'fwctl•tryd p;crcCI kan word . Die verrig tin gc sal 
vcrdcr J c ,-urm van 'n pickniek aannecm. 

Baic bclangrik egter vir die inwoncrs is dat bull e waan:kynlik ook daardie 

naweck hul eic lapelwapen in gcbru ik sa l neem. H ie rd ie wapen is deur mnr. 
Leon Nescr cntwerp en daar is reeds metaalwapens bcs tel , wJt d cu r die 

inwoncrs van Ons Hui gcdra kan word. 

afgelo;:>c j.:~r ko:~ lei en di n ot·gc· 
twy!e d d:e bercc studentemas. a wa> 
\·.at hy no:; gekcn het. Vera· op die 
tc r ~cin van die gcorganisccrde :tu· 
dc .. t:lewc is met die hulp en vcrtroue 

van die r.;assa vee1 to: stand gebr ·n:;. 

liy sprce!r in die bcwndcr dank 

uit teen C:ie lcde van die Studentc· 

raad vir die wys~ waarop bulle hul 

van hul t::.ak gc!•wyt het en vir die 

Nie-hlanke 
Student op 

P otchefstroom 
'n Nie-blanke s'u•lrnt van 

Dube sal op 7 ep:embe1 
om 7.30 nm. i1• die ou teo
logiese skoolsaal optree met 
'n toespraak, deel 1111'7 . P. 
R. P. Potgieter, lid 1;:"r rasse
aanueir "nthede op die huidi
ge A.S .B. -bestuur, D ie Wa
pad mee. 

H oe·.x:l tiie nuwe bestuur 
van die A .S .B. dan reeds 
a an die roer van s 7 /w sal 
s!aan. sal 11111 r. Polgict_r op
tree as voorsitte1• . 

R eelin:.;s vir die pro:;ram is 
getref deur die huid,:;e be
stuur van die A.S.B. 

telkens bygedra het om die Eake va 1 
die stude ntelewe te laat vlot, rp reck 
hy dank en waardering uit. 

T en s·ottc bet mnr. Van dtr 

Walt sy dank uit[;c prcc!' teer.oor 
die stud, nt.gemccn>kap as gehecl 
vir die vcrtroue wat h u .c in ho:-1 
gestel het w2ar ht h•JI~e ian'• 
gedicn en gelci het. 
.. D ie dicns wat ek aan rJ"e studc ntc

gcmeenskap kon Je,·ler, hct J--ygedra 
tot per-oonl k ~ vormin[~ e:1 d:e voor· 
dele wat daaruit gehlal is, sal altyJ 
W<larccvo] \iCes," bet hy ge C.
Red. D.I I. 

Stellenhosch se 
Nulve SoR, 

Mnr. Gideon Dar-hoff is tydcns die 
Studcnt::raadsvc~kic.ing• a·n di• 
Univers: teit Stcllc - bo•ch vcrkies to~ 

nuwe vooroitte r v:n die Studrn·c· 
raad. 

Hy volg die bckende mctr. Bey-r< 
Roclof~e op wat na 'n l~ng d:cns,er· 
myn uittrce. 

Mnr. Picter Kapp i. v rkics tut 
ondervoor itter van die 5 R. 

Die andcr !cdc i!': m-rc. P•Lt 
Grobler, F1p Smit, Willie Es l.'r· 
huyse, Gert T erb'anche, Tertiu' Del· 
port, Francois Hancko m. Grah1m 

P:cnaar, H erman GilliO'T'C' rn Jcban 
Vo~loo en mcj. Su~aan Ma··go!d. 



BJadsy tweE! 

Op pad ... 
c:::;:::, ~ 

na 
./ 

GEEN & VELLEMAN 
vir hulle 

FOTOGRAFIESE en 
APTEK.ERSBENODIGD~ 
HEDE. 
Volg hom na: 

l(erkstraat 178. 

VIR DAARDIE HOL GE

VOEL OP DIE MAAG .. 

BAK ONS DIE 

Heerlikste 
Vle·ispasteitjies 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(EDMS.) BPK. 

KERKSTRAAT 61 

DIENS! 
OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

SUID-APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 

AJAX 
BOEKE EN 

SKRYFBEHOEFTES 

Kerkstraat 159 Foon 3458 
POTCHEFSTROOM 

DIE WAPAD 

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

Hennie van der Walt 
W ANNEER DIE nuwe Stu
denteraad sy dienstermyn 
eerskomende week aanvaar, 
neem die. studentegemeenskap 
van die P.U. vir C.H.O. daar
mee afskeid van 'n persoon 
wat die afgelope aantal jare 
diep spore op Potchefstroom 
getrap het- Hennie van der 
Walt. 

Prof. D. J. van Rooy het in 
n onlangse artikel in Die 

Yeteraan verklaar dat die 
hedendaagse S.R.-voorsitter 
se werk 'n vergelyking met 
die van Dag Hammerskold 
goed deurstaan. Geen beter 
en kernagtiger formulering 
van die werk van Bennie van 
der Walt kan gedoen word 
nie. 

Wil mens sy loopbaan aan 
die. P.U. met enkele. woorde 
karakteriseer, kan dit genoem 
word ,.diens aan die studente
lewe". Diens het hy ten voile 
gelewer en aan die studente
gemeenskap het hy hom met 
ywer gewy. 

Dit sou onmoontlik wees 
om al die verenigings en 
sake te noem waar liennie. 
van der Walt sy invloed 
laat geld het. Genoeg is dit 
om te. se dat hy die studen
tegemeenskap na binne 
gedien en gelei en na buite 
met verantwoordelikheid en 
gesag verteenwoordig het. 

In tussenuniversitere kringe, 
in konferensiesale en in per
soonlike hoedanigheid het hy 
deurgaans agting ingeboesem 
- by teenstander en volgeling. 

Vanwee die skerpte waar
mee hy 'n saak kan deursien 
en beredeneer, sy onwrikbare 
geloof, eerlikheid en deurset
tingsvermoe in die saak wat 
hy dien en sy standvastigheid 
as persoon, het hy homself as 
Ieier en rigtingduider betoon. 

Dit was nie alleen sy ideaal 
om ons studentelewe kernge
sond te sien nie, maar ook op 
interuniversitere terrein het 
hy die saak van die Afrika
nerstudent- en uiteindelik die 
Afrikanervolk - opreg en 
daadwerklik gedien. Aan die 
ideale en doelsteilings van die 
Afrikanerstudent het hy hom 
met erns, volharding en ywer 
gewy. 

Die Wapad en die studen
tegemeenskap van die P.U. 
betuig aan mnr. Van der 
Walt opregte dank en waar
dering vir sy onbaatsugtige en 
toegewyde arbeid aan hierdie 
universiteit. 

Mag sy loopbaan van diens 
voortgesit word in die groter 
!ewe en mag die vorming en 
bouing wat hy bier deurge
maak het, altyd van waarde 
blyk te wees. 

· Leiers en Leierskap 
DIE STUDENTEGEMEEN- lee£ en gestalte verkry het. 
SKAP staan op die vooraand Vir leierskap is persoonlik-
van een van die grootste heid essensieel. Persoonlik
gebeurtenisse in die studente- heid is iets van die menswees 
!ewe van die jaar: die verkie- self en kan nie met die beste 
sing van nuwe leiers. middele van uiterlike beska-

Waar dit Dinsdag die taak wing aangebring word nie. 
en die voorreg van elke indi- Wie as Ieier van mense wil 
widuele stemgeregtigde stu- optree, moet sy persoon in 
dent is om leiers daar te stel, diens van die gemeenskap stel. 
bring verkiesingsdag ook die Hy moet die gemeenskap 
eis en verantwoording na begryp, ken en opreg, eerlik 
vore: nadenke, onderskeiding en toegewyd dien. Die werk
en bestudering van die posisie like Ieier sal hom nie bo sy 
voordat 'n naam neergeskryf gemeenskap verhef nie, maar 
word. bulle belange eerste stel. 

Die naaste vriend is dikwels Leierskap eis versaking van 
nie die beste Ieier nie, terwyl eiebelang en selfverheffing. 
die kandidaat van die wie die 
,ek" persoonlik nie baie hou 
nie, groot moontlikhede mag 
besit. Persoonlike guns of 
kwessies teenoor 'n kandidaat 
mag nie deurslaggewend wees 
by die verkiesing van 'n leier 
en leiers nie. Hoer maat
stawwe as populariteit en 
, lekker kerel-wees" bepaal 
leierskap. 

Die eerste en basiese 
hoedanigheid van 'n stu
denteleier is sy roepingbe
wustheid en idealisme. 
Maar die idealisme moet 'n 
lewende en persoonlike oor
tuiging van die Ieier wees 
en voortspruit uit diepe 
roepingsbewustheid. D ie 
studente met wie hy saam
leef en -werk moet aanvoel 
dat daardie ideale in sy siel 

Aan die hedendaagse stu
denteleier word hoe eise 
gestel: nie aileen moet hy 
'n standvastige karakter, 'n 
goedgebalanseerde en nug
ter kyk op sake en 'n onuit
roeibare geloof in die saak 
wat hy dien he nie, en ook 
geen vrees ken nie, maar 
moet hy kennis he van die 
terrein waarop hy hom 
beg ewe. 

Die huidige gekompliseerde 
studenteverhoudinge in die 
land, eis kennis, insig en 
begrip van hierdie verhou
dinge en verwikkelinge. Bo
wendien moet die studente
leier sy plek in die studente
lewe van die land waardig, 
met gesag en verantwoorde
likheid kan volstaan. 

Woensdag, 31 Augustus 1960 

l
···-·-···-·····-···-----l !n til ltig 
-~~~·~·········~·······~ 

JN DIE BRIEF van die apostel Jakobus aan die twaal£ stamme 

in verstrooiing hoort hier'die twee gedagtes bymekaar, maar 

dit is ook 'n besondere woord vir die tyd waarin ons lewe. 

Dit is woorde wat moet spreek tot die hart van elkeen van ons 

wat hier aan hierdie inrigting studeer en in so 'n noue verband 

met mekaar saamleef, of behoort saam te leef. 

Die apostel se woorde moet ver· 
staan word in die gees waarin dit 
gegee is. Hy verdoem nie aile oor
deel nie. God bet aan ons die ver· 
moe gegee om te onderskei wat reg 
en wat verkeerd is, en dit sal net 
so verkeerd wees as ons bierdie ver· 
moe nie gebruik nie. Maar waarteen 
by wei waar ku en wat by wei ver• 
oordeel is die verkeerde gebruik en 
die misbruik van hierdie gawe. Jab· 
bus veroordeel die oordeel wat 
kwaad prekery as grond lag bet en 
wat dus gebo re is uit gebrek aan 
liefde en oak uit selfsug. 

Jakobus 4 : 11-,Broeders, 
moenie van mekaar kwaadspreek 
nie." 

Jakobus 4 : 12-,Maar jy, 
wie is jy wat 'n ander oordeel?" 

Daar is slegs een maatstaf waar· 

volgens daar geoordeel mag word, 

en bierdie maatsta f is a an ons gegee 

deur die Enige Wetgewer ... ,Hy 

wat mag bet om te verderf en te 

red." Duidelik en ondubbelsinnig 

word hierdie maatstaf saamgevat in 

die woorde wat elke cbri ten se !ewe 

moet bebeers: , Jy moet liefhe met 

jou hele hart, en jou naaste soos jou· 

self." 

VRA LIEFDE 

God vra van ons liefde tot on 

naaste. In oorvloedige mate skenk 

kleur wat ons daaraan toevoeg is dan 
ook byna nooit die heldere en vlek· 
kelose kleur van die liefde nie! 

As ons !ewe deur hierdie liefdes• 
gebod bebeers was dan sou ons besiu 
voordat ons 'n verdere woord spreek 
en probeer om die saak so op te los 
dat niemand se karakter of persoon 
daardeur skade ly nie. Per slot van 
rekening, wie is ons om ligweg en 
onnadenkend ons mening te gee oor 
die bandelswyse van 'n ander per• 
soon en selfs 'n oordeel te gaan uit· 
spreek? Sou ons wat alma! maar 
voor die regbank staan bo·op wil 
klim en God, wat die enige Kenner 
van harte is, daarvan probeer ver• 
dring?" 

SKANDAAL 

Dit is soveel makliker, eu ook 
aangenamer, om oor persone te gesels 
as om oor beginsels te praat. Dit 
bied so 'n gevoel van selfverbeffing 
om 'n ander se swakpunte in 'n 
geselskap aan te toon en te vergroot. 
'n Dubieuse daad geplaas in die raam 
van 'n skandaal bring soveel promi· 
nensie aan die ontwerper daarvan! 

Is dit liefde tot jou naaste? 
Kom ons hou bierdie paar sake 

in gedagte: 

Die doe! van spraak is om God 
te eer en te dien; as ons kwaadspreek 
doen ons die werk van Satan. 

Ons rnoet eerder aandag gee aan 
die voortreflikbede van ons naaste se 
karakter as aan die gebreke daarvan. 

As ons moet oordeel, oordeel 

Hy sy reddende liefde aan ons, aan liewer oor beginsels as oar persone. 

anne ondaars wat niks verdien en Ons moet die fout vee! eerder aan 

op niks kan aanspraak maak nie. Nou die per oon wat gefouteer het, mee• 

vra Hy van ons wederliefde . . . dee! as aan die res van die wereld, 

J akobus praat met die broeders. 

Hy is dus nie hier besig met die 

heidene wat God en sy gebod nie 

ken nie. Nee, by i besig met ons 

wat elke Sondag die heerlike 

evangelie kan boor en wat in liefde 

saamgebind is tot een gemeenskap 

onder on Koning en Saligmaker, 

J e u Christus. 

Moenie van mekaar kwaadspreek 

nie. Wic bet geen skuld hieraan 

nie? Miskien a! ons nie die kwaad• 

sprekery oor 'n medestudent begin 

nie, maar ons is altyd so gretig om 

dit verder te voer. Ook is ons so 

geneig om ons e1e kleur aan die 

swartsmeerdery te gee. Hierdie 

vir wie dit net sensasie beteken. 

Om van jou naaste kwaad te 
spreek en te oordeel sander die 
oordeel van die liefde beteken dat 
jy in verset kom teen die godde· 
like wet en dat jy daaroor oordeel. 
Dit beteken dat j y buite die lief de 
om 'n nuwe maatstaf daar gestel 
bet, 'n maatstaf waarvan Satan die 
patentreg het. Dan kom die 
woorde van die apostel Jakobus: 
, Maar jy, wie is jy wat 'n ander 
oordeel?" 

Geagte Ieser, God vra dat ons 
daders van die wet sal wees. As die 
ewige liefde van God in ons harte 
brand dan moet dit vergestalting in 
ons woorde en dade vind . . . dan 
moet ons ons naaste liefhe soos ons• 
self. 
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Woensdag, 31 Augustus 1%0 

NUWE LABORATORIUM 
S S RAAD IN 

VOORKOMS EN GERIEF 
'N SIERAAD IN VOORKOMS, beplanning van moderne 

geriewe en die modernste van sy soort in die U nie-dit is die 
pragtige nuwe Huishoudkund elabora torium van die P .U ., wat 
tans nog nie heeltemal voltooi is nie, maar reeds deur die Huis~ 

houdkundestudente gebruik word. 

Die gebou het sowat £40,000 
gekos om te bou en dit het al die 
modernste geriewe wat besktkbaar i . 

Mev. M. M . Potgteter, enior 
lektrise in die Departement, het 'n 
verteenwoordiger van Die Wapad 
deur die nuwe gebou geneem en 
ver keie van die nuwighede aan hom 

gewys. 

H eel ecrste was daar die twee 
kookkunslaboratoria, waarin 24 stu· 
dente individueel kan werk. Die 
werkseenh ede is baie kompak saam· 
ge.tel met krane, stoo f en pakplek 
alles bymekaar. Die werkseenhedc 
is ook so aamgestel dat dit self· 
werksaamheid aanmoedig by studente, 
ve rtel mev. Potgieter. 

SPENS NODIG 
Wat natuurlik broodnodig is by 

so 'n gebou, is 'n spens, wat in hier· 
die geval ook baie modern is. Verder 
is daar die eetkamer, groot genoeg 
vir 24 perso ne, met ek tra kontak· 
punte en ingeboude buffet. 

Die laborato rium wat spesiaal 
gebruik word vir die bereiding van 
maa.:tye word vera! deur die meer 
senior studente gebruik en het ook 
sy moderne geriewe, soo elektriese 
mengers. 

Wat in die nuwe gebou anders ia 
a in die ou gebou, is dat daar nou 
'n opwasplek is wat apart van d ie 
res van die gebou bereik kan word, 
sodat bediendes die opwaswerk kan 
doen sonder om die tudente te steur. 

Vir die eerste keer in die Unie 
sal daar ook in die Huishoudkunde· 
gebou 'n laboratorium wee waar 
chemiese navorsi ng in verband met 
huishoudkundige aangeleenthede ge· 
doen sal kan word. 

SLIM BEPLAN 

Kyk mens na die waskamer met sy 
vlekvrye staa leenhede en die stryk· 
planke wat baie kompak in hul muur· 
kassies staan, besef jy dat hierdie 
nuwe gebou uit tekend beplan is en 
dat diegene wat die beplanning 
gedoen het, daarvoor geloof kan 
word. 

Daar is verder 'n pc iale kleding· 
laborato rium met verskeie naai · 
masjiene, ka te vir ve rpakking en 'n 
aanpa lokaal, a ook 'n navorsings· 

Dirigent 
dank aan 

P.ukke 
ill nr. H ennie van der Walt , 

wat die Pukke op die pawil
joen teen die Kovsies voor
gegaan het, rig die volgende 
boodskap aan die Pukke : 

, , G1·aag wil ek hiermee al 
die Pukke bedank vir die 
goeie gesindheid en same
werking wat hulle tydens 
I nterva1•sity gelewer het 
o p en van die veld af. 

,,Aan die spanne wat ge
wen het, hartlik geluk; aa.n 
hulle wa.t minder gelukkig 
was: die nederlaag is met 
die regte gesindheid aan
vaar. 

, Pro beer weer!" 

lokaal met 'n pen , waar daar heel· 
wat eksperimentele kookkuns gedoen 
word. Die koelkamcr-eenheid het 'n 
ekstra leiklipblad en groot ruimte 
vir die opberg van groente en vrugte. 

'n Ou fisi kalaborato riu m is goeJ 
gemoderniseer en word tan ook veral 
deur die huisbestuur· en metodiek· 
studente gebruik. In die weeflokaal 
staan daar tans sewe weef toele en 
nog meer tafelmodelle al aan gekoop 
word, dee! mev. Potgieter mee. 

Beha lwe die Jaborato ria is daar al 
die moderne genewe wat daar moet 
wees: twee lesingsale, een studiesaal 
wa t ook as lesingsaal gebruik kan 
word en vyf kantore. 

NUWE VLEUEL 

Die werkery aan die nuwe vleuel 
is nog nie heeltemal voltooi nie, maar 
die huishoudkundestudente loop 
reeds daar klas. Die mure sal eers 
aan die einde van die jaar geverf 
word. 

Die entg te gevolgtrekking waar· 
toe men kan kom na 'n besoek aan 
die nuwe hui houdkundelaboratorium, 
is dat die tudente wat nou en in 
die vervolg huishoudkunde sal stu· 
deer, hulself gelukkig kan ag om so 
van die modernste geriewe in die 
land gebruik te kan maak. 

Die nuwe huishoudkundegebou 
is 'n groot aanwins tot die Puk, 
waarop met reg geroem kan word. 

Duur apparaat 
aangekoop 

Een enkele apparaat wat 
£7,000 kos, sal binnekort deur 
die Departement Chemie van 
die U niversiteit by hul toe~ 
rusting gevoeg word. Hierdie 
toestel, 'n in fraspektrofoto~ 
meter , wat deur 'n Ameri
kaanse firma in n Duitse 
fabriek vervaardig is, is reeds 
bestel en word teen die einde 
van die jaar verwag. 

D ie besonderc tipe wat bestel is, JS 

die groot te model be. kikbaar en 
daar a! teen die einde van die jaar 
nog Jeg vie r soo rtgelyke modelle in 
die land wees, dee! prof. J. T iedt, 
hoof van die Dcpartement Chemie, 
Die Wapad mee. 

ONKOSTE 

D ie Raad van die Un1versiteit dra 
die he:fte van die koste by die aan· 
koop van die inf raspektrofotometer, 
terwyl die Departement die ander 
helfte .elf moet dra. 

Met hierdie in trument kan mens 
in die infra•rooigebied 'n groot aan· 
tal organiese en anorganiese vcrbin· 
dingc identifi.cer d.m.v 'n kurwe 
wat die in trument trek . Verder 
word dit vir 'n groot aantal ana lises 
gebruik. 

D ie aankoop van dtc infraspektro· 
fotometer is in ooreenstemming met 
'n algemene uitbreiding wat by uni · 
ver iteite en ander laboratoria plaas· 
vind. 

A.S. B. kry £500 
'n Verdere bedrag van £500 i. aan 

die A.S.B. toegeken vir die Republi· 
keinse fonds, decl mnr. R ennie van 
der W alt, president van die A.S.B. , 
me e. 

D ie geld sal bestce word aan kom
petisic wat in een koerant per pro· 
vinsie uitgeskryf sal word. 

DIE WAPAD Bladsy drie 

Dankie aan 
Zuna en al 
die Ander 

Hiermee wil ek alle Pukke 
wat so 'n uttmuntende gees 
op die pawiljoen openbaar 
het, van harte gehtkwens. 
Daardeur het u dtt vir my 
'n plesier gemaak O'l-n voor 
u op te tree, en sal dit een 
van die dae bly wat ek nog 
la1~k sal Qnthou. 

A.S.B.-PRESIDENT LEWER 
BELANGRIK'E, EDE OOR 
APARTE UNIVERSITEI E 
MNR. HENNIE VANDER WALT het verlede week voor 

die W its Academic Freedom Committee in Johannesburg 
verklaar dat hoer ond erwys vir die Bantoe op sy beste voorsien 
kan word in 'n eie afsonderlike inrigting. 

E k kan met vryrnoedig
heid die bewering maak dat 
die V rystaat nie gou die ver
toning van die }Juk op die 
veld en ook af van die veld 
sal vergeet nie. Doen dit elke 
jaar, }Jukke! 

Van dieself de geleentheid 
wil ek ook gebruik maak om 
dankie te se aan Zuna en 
almal wat haar gehelp het 
om my roset en ander ge
leentheidstoebehore te maak. 
Lank lewe al die intervar
sity-gangers ! 

HAN VAN ZYL. 
(Onder-, ,Rasieleier. ' ') 

Pukke na Natalsc 
Hoofstad 

Twee Pukke-mnre. D . A . S. 
H erb t en Louis Botha-sal eers· 

komende Vrydagaand aan 'n debat 

met studente van die atalse Uni· 

ver iteit in Pietermaritzburg dee!· 

neem. 

Die Pukke sal stel dat Suid·Afri· 

kaan.e universiteite eintlik super· 

boer kole i en nie werklike universi · 

tere statu bereik het nie. 

Mnr. Van der W alt het 'n groot 
gehoor toegespreek oor aparte uni· 
versi teite. 

Hy bet gewys op die wesentlike 
behoefte wat daar bestaan vir hoer 

AL\'R. H. f . D . VANDER WALT, 

onderwys aan die Bantoe. M et 
aparte universiteite word die nie· 
blanke volle geleentheid gebied vir 
ontwikkeling as individu en as afson· 
derlike ge:meenskap ooreenkomstig 
die eie aard en behocftes. 

Elke volksgroep van enige belang 
moet, a hy homself wil handhaaf, 
sy eie skole en sy eie universiteit of 
univer iteite he. 

BEHO EFTES 
'n Universitett wat nie 'n beson· 

dere gemeenskap dien nie en wat sy 
studente uit heterogene volkseenhede 
trek, sal dit moeilik vind om in die 

Van der Walts Voor op Puk 
, Wie's ek !!!!" 
,. Ek weet nie, meneer .. 
, Vat 'n kan , man! Vat 'n kans!!" 
, Ek weet nie, menecr ... " 
,.T oe·toe, jong! Wie's ek?" 
En na 'n rukkie sal die ouheer, 

wat natuurlik 'n Van der Walt moct 
wees, traag moet aanhoor . . .. 
, Venter, meneer. ,, 

, I jy gek, man! Wie's ek?" 

, Du Ple.sis, meneer!" Die draak 
kyk met afwagting . 

, Hou my nie vir die gek nie!" 
' n P aar ordentlike en geniepsige 
rukke van meneer Van der W alt, 
laat die kerel sy pitte reg skommel: 
,Van der W alt, meneer! !" en sy oe 
gloei bly. 

STATISTIEK 

En tog wa die kerel geregtig op 
'n raaikan . H oekom? 

Uit 'n vlugtige deurblaai deur die 
S.R. se stemregly.te vir rna aver
gadering en Studentehandboekuit· 
slae vanaf l95l tot 1957 is die vol· 
gende skatting oaamgeflan : 

Vanaf l95l tot 1957 was daar 

112 Du P "essis'e op die Fuk, 129 
Van der Walts, 81 Coetzee's, 81 
Venter en 41 Snyman . 

Die Kri.iger is nog nie getel nie! 

Van d1e totale getal uitgesogtes-
444 in getal-beklee die Van der 
Walts die leidende po isie met 29% 
van die totaal en die Du Pies is'e 
kort op hul hakke met 25.2%. 

Idyll, Henn:e, A ndries, Louis, ens. 
ts vas gekys-dus, teen 2000 sal 

hier eker so teen 180 stuk Van der 

Walt wees. 

Venters en Du Pie sis'e ky nie, 

want die mededinging i nog te 

groot ! Ca ie is egter glo 'n man 

van wie hoe verwagtin gs gekoester 

word. 

-G.J.L.S. 

Mnr. A. J. E. Sorgdrager, senior 

lcktor in kosteberekening, vertrek 

cersdaags vtr verdere studie na 

ederland . 

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 

beson dere behoeftes van dte bevol· 
kingseenheid te voorsien, en daar 
word dan ook by so 'n inrigting 
weinig ag geslaan op die besondere 
behoeftes van die bevolking ·een heid. 

Dit is vera! waar van 'n !and 
soos Suid·Afrika waar volk een· 
hede op ver killende trappe van 
ontwikkeling staan. 
Waar die univer iteit 'n bepaalde 

volksgroep dien, word die tudente 
baie makliker en beter toegerus vir 
die !ewe en vir diens aan die groep 
waaraan bulle behoort. Studcnte wat 
aan 'n minderheidsgroep aan 'n uni· 
versiteit beh oort en nog a groep 
minder ontwikkcld is, loop gevaar 
om deur die meerderheid oorweldig 
te word. 

KULTUUR 

Aparte universiteite wil verder ver· 
hoed dat die tudent totaal van sy 
kultuur losgeruk word en dat sy eie 
kultuur vir hom verniettg en elfs 
ve ragtelik gemaak word . 

Afsonderlike universiteite voorsirn 
voorts in die behoefte van die stu· 
dente om aktief aan aile vertakkings 
van die universiteitslewe dee! te 
neem. Waar die student aan 
gemengde inrigting nie aan ai le ver• 
takkings van die !ewe kan declneem 
nie, kan die un iversiteit nie 'n voile 
deel he in die ontwikkelin g van die 
be andere gemeen kap nie. 
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IN DERDAAD. 
M Y VRIEN D ! 
by 

H. & H. 
JUWELIERS 

129 Kerkstraat. Tel. 1031 

MOENIE ..... 
M ET 'N KOUE PAM~ 
POE N O M DIE BOS 

GE LEI WORD NIE! 

CORNER 
FRUIT STORE 
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Bladsy v'iet DIE WAPAD W oensdag, 31 Augustus 1960 

AAN DIE STUDENTEFRONT HOER ONDERWYS VIR DIE 
BANTOE JN DIE JONGSTE tyd het verskeie woelinge aan die interuniversitere front in die oog g-eval. 

Die jongste verwikkelinge tref almal deur pogings wat aangewend word om nouer same~ 
werking. en begrip tussen verskillend~denkend e studenteleiers van die land tot stand te bring. 

In Die Matie van 5 Augustus verskyn 'n voorbladartikel 
oor die probleem van samewerking (vgl. die rubriek Studente~ 
nuus van elders ) en in Die Perdeby van 19 Augustus verskyn 
'n verslag oor die konferensie van Studenterade wat op 5 en 
6 Augustus in P ietermaritzburg gehou is. 

Reeds in die eerste semester het die gedagte van die Potchefstroomse 
Studenteraad en die Pietermarit~burgse Studenteraad uitgegaan vir die bou 
van 'n konfrensie waarheen d ie voorsitters en ondervoorsitters van die S.R.'s 
uitgenooi is. 

Die P.U. bet sy konferensie teruggetrek ten gunste van die N atalse kon
ferensie, wat egter ook afgelas moes word as gevolg van die weie ring van die 
Studenterade van Kaapstad en Wits om die voorwaarde van verteenwoordiging 
te aanvaar. 

Tydens die NUSAS-kongres in 
Kaapstad in Julie is 'n mosie aange
neem dat die Engelstalige universi
teite konferensies al bywoon waar 
slegs die voorsitter en ondervoor
sitter van die S.R. teenwoordig sal 
wees. 

ONGELEE T YD 

Dat die P.U. se tudenteleiers nie 
die Natalse konferensie kon bywoon 
nie, is nie te wyte aan onwilligheid 
of 'n weiering om saam te werk nie, 
maar alleen omdat die datum ongelee 
was. 

Die P .U. bet die afgelope na
week besoek ontvang van mnre. 
John Chettle, voorsitter van die 
Studenteraad van Pietermaritz.burg, 
en John Lloyd, 'n lid van die S.R. 

Hoewel samesprekings informeel 
gevoer i , is vrugbare resultate be
reik. Die besprekings bet andermaal 
die erns van die studenteleiers van 
Natal en Potchefstroom bevestig om 
saam te werk en mekaar te begryp. 

KO NFERENSIE 

Die konferensie wat in Maritz.burg 

plaasgevind het, was ten volle in 

ooreenstemming met wat die J'.U. 

as voorwaardes gestel het. Slegs 

twee Afrikaanse Universiteite-Stel

lenbosch en Pretoria-kon afgevaar

digdes stuur. 

deur 
Dirk Herbst 

Die verklaring wat na afloop van 
die konferensie uitge reik is, is ten 
volle aanvaarbaar deur die P.U.
wat gese en besluit is, is immers die
selfde wat die P. U. nog altyd beoog 
bet. 

Grepe uit die verklaring (soos ont
leen aan Nux, studentekoerant van 
Pietermaritz.burg) lui soos volg: 

Die begeerte is eenparig deur 
die konfe rensiegangers uitgespreek 
dat pogings tot kontak tussen die 
verskillende unive rsiteite moet 
voortgaan. 'n Soortgelyke konfe-

rensie sal aanstaande jaar in Gra

bamstad gehou word. D ie hoop is 

verder uitgespreek dat die konfe-

rensie 

word. 

'n jaarlikse instelling sal 

VERBETERING 

Verbetering van die betrek-

kinge tussen studente kan bewerk

stellig wo rd langs verskillende wee, 

was die gevoel op d ie konferensie. 

U niversiteite kan byvoorbeeld 

debatte en simposia reel, welwil-

STUDENTENUUS VAN ELDERS 
IN die jongste uitgawe van Die Matie, word •die mislukking 

van die onlangs gehoue konferensie van die Suid~Afrikaanse 
Studente PersV'ereniging asook die beoogde Pietermaritzburgse 

konferensie van studenterade, diep betreur. 
Die muslukking van die Pieter

maritz.burgse konferensie kan vol
gens Die Matie toegeskryf word aan 
die aanhoudende hardkoppigheid van 
die Universiteite Kaapstad en Wits. 

Die Matie voel saam met die 
redakteur van Die Wapad dat bier
die twee universiteite eers 'n gevoel 
ven vaderlandsliefde moet aanleer. 
Eenheid onder die blanke studente, 
nl. die Afrikaanssprekende en Engels
sprekende studente, moet eers bereik 
word. 

Die Matie verklaar dat Stellen
bosch trou staan aan die beginsel 
van die A.S.B. t .o.v. interunivcrsi
tere kontak, maar dat bulle nog altyd 
bereid was om samewerking tu sP.n 
Afrikaanssprekende en Engelsspre
kende studente teweeg te bring. 

Naas sy roeping teenoor die Afri
kanernasie, is Stellenbosch hom ook 
bewus van sy roeping teenoor twec.
talige Suid-Afrika. In hierdie proses 
sal Stellenbosch egter nooit onwrik
bare beginsels prysgee nie. 

* * 
I.S.K.-KONFERENSIE 

Studente-afgevaardigdes van byna 
aile nasionale studente-unies in 
Afrika sal die negende Internasionale 
Studente Konferensie (I.S.K.) vanaf 

21 tot 30 Augustus in Klosters, 
Switserland, bywoon. 

In die woorde van Cosec, admini
strerende orgaan van die konferensie, 
ve renig l.S. K. afgevaardigdes van 
meer a- 66 Iande ,in a practical and 
effective system of student co-opera· 
tion that excludes all forms of dis
crimination and partisan policy." 

Sedert die bestaan van die 
organi asie is verskeie houdinge 
ingeneem ten opstigte van stu
denteprobleme in Afrika, waar· 
onder ingesluit die verdoeming 
van ,the policy of racial discrimi
nation on the part of the Govern
ment in South Africa." 

Die navorsingskommi sie van die 
I.S.K. het opdrag ontvang om die 
onderdrukking van studenteregte en 
akademiese vryheid alhier te onder· 
soek. Die uitvoerige verslag van die 
kommi sie bet, in die woorde van 
Cosec, gelei tot 'n ,very informed 
student opinion, concerning South 
Afnca ." 

0 Suid-Afrikaanse studente sal op 
die kong res deur N usas verteenwoor· 
dig word, aangesien lidmaatskap 
slegs aan ,nie-seksionele" studen•e· 
organisa~ies toegestaan word. 

I N HIERDIE laaste artikel wil ek wys op sekere uitlatings 

lendheidsbesoeke deur studente 
kan plaasvind, asook vergaderings 
tussen indiwiduele Studenterade, 
ens. 

wat mnr. John Shingler, voormalige president van Nusas, 
enkele maande gelede oor aparte univ,ersiteite gemaak het. 
Laat my heel aan die begin se dat dit maklik is om te kritiseer, 
maar nie dkeen kan konstruktiewe kritiek lewer nie. 

Die begeerte is voorts uitge
spreek dat wedersydse aanvalle van 
NUSAS en die A.S .B. op mekaar 
ten einde sal loop en dat groter 
respek teenoor mekaar betoon sal 
word. D ie begeerte is voorts uit
ge~preek dat onverantwoordelike 
oorsese kritiek deur beide organi
sasies vermy moet word. 

OOGMERK 

M nr. Chettle het verklaar dat poli
tieke aangeleenthede nie in hierdie 
stadium op die agenda van soortge
lyke konfercnsies sal vcrskyn nie. 
, Die oogmerk is om nuwe wee te 
soek waarmee die verskillende stu
dentegroepe mekaar kan vind," bet 
hy gese. 

H oewel geen amptelike sosiale 
reclings vir die konferensie getref 
was nie, was dit oop vir blank en 
nie-blank, maar alle pogings is aan
gewend om geen aanstoot te gee nie. 
Behuising was egter apart. 

Sake wat in die toekoms bespreek 

kan word, is reelings in verband met 

sporttoernooie, en die kwessie van 

oorvleueling van studentetoere, het 

mnr. R ennie van der Walt gese. 

VERBLYDEND 

Dat die besoek van mnre. Chettle 

en Lloyd kon plaasvind, was ver

blydend. En dat dit wei vrugbaar 

was, lei geen twyfel nie. 

duidelike bewys van die 

Daar is 

erns van 

die gesindheid waarmee die Studente

rade van die P.U. en Pietermaritz.

burg die studentevraagstukke in die 

land benader. 

e Alleen deur van alle moontlike 

kanale gebruik te maak om die stand

punt wat ons huldig aan ander oor 

te bring, kan bulle ons begryp. En 

aileen deur bulle standpunte in 'n 

goeie gesindheid aan te boor, kry 

ons die geleentheid om eerstehands 

kennis te maak daarmee. 

Mnr. Shingler het beweer dat Fort 
Hare nie meer 'n universiteit in die 
ware sin van die woord sal wees nie. 
Vanselfsprekend is dit natuurlik 'n 
belaglike verklaring. 

Wil mnr. Shingler by ons tuis· 
bring dat die persone, onder wie 
ook lede van Engelstalige universi-

-DEUR EDDIE D E JAGER 

tcite, wat die kolleges beplan bet, 
nie geweet bet wat hulle doen nie? 

Op hierdie wyse word van 'n ;;aak 
waar politieke oorwegings nie primer 
was nie 'n speelbal gemaak. 

AKADEMIESE VRYHEID 
Maar nou meer oor die kwessie 

van akademiesc vryheid. Daar word 
gese dat akademiese vryheid deur 
die kolleges aan bande gele word
en dan vera! deur persone wat self 
me weet wat akademiese vryheid in 
werk!tkheid is nie. 

Sulke pcrsone verwar akade
miese vryheid met politiek; as 'n 
student nie 'n platform het van
waar hy sy liberale gedagtes kan 
versprei nie, het hy geen akade
miese vryheid meer nie. 
Die men e vryheid le juis in sy 

gebondenheid. Akademiese vryheid 
beteken nie dat jy nou maar kan 
se en doen wat jy wil nie. Akade
miese vryheid veronderstel verant-

Die laaste artikel oor Bantoe
onderwys verskyn hiermee. Die 
redaksie wil graag d ie skrywer 
bedank vir die reeks bydraes. 

woordelikheid. Wat sal van Suid-
Afrika word as elke student toege
laat word om te se wat hy wil, son· 
der dat 'n element van verantwoor
delikheid en besinning by die saak 
betrokke is. 

Die teen tanders van afsonder
like umversiteitsopleiding praat 
van diskriminasie, dominering, ver
nietiging van vryheid, ens. sonder 
dat bulle hul ooit verantwoord het 
oor die betekenis van 
begrippe. 

EEN VRAAG 

hierdie 

'n Mens kan etlike vrae aan hier• 
die mense stel. Ek volstaan egter 

JUNIOR LEKTOR GAAN IN 
KANADA STUDEER 

MNR. CHRISTIE ROODE, junior lektor van die Depar~ 

tement Sielkunde van die Universiteit, vertrek op 2 September 
na Kanada waar hy sy studies aan die T oronto U niversiteit sal 
voortsit. 

Mnr. Roode sal oor 'n tydperk van 
drie jaar werk aan sy doktorsgraad 
in die kliniese sielkunde, en is van 
plan om by sy terugkeer plaaslik te 
kom prakti eer. Verder sal hy 
moontlik ook nog klasgee aan die 
Universiteit. Deur die verkryging 
van die Kanadese Statebond beurs is 
mnr. Roode in staat gestel tot hierdie 
studie. 

Tydens 'n onderhoud bet mnr. 
Roode verklaar dat hy baie belang
stel in die kombinasie van musiek 
en sielkunde. Hy bet dan ook sy 
M .A.-verhandeling geskryf oor die 
musiek-psigologie, en hoop om dit 
na verdere studie die tema van ~y 

doktorstesis te maak. 

VETERAAN 

Mnr. Roode i 'n veteraan op die 
Puk: in 1953 bet by bier ingeskryf, 
en in 1955 bet hy sy B.A. met hoof
vakke Sielkunde en Mu iekgeskiede
nis behaal. Geprikkel deur sy belang
stelling in die p robleem van moeilik 

opvoedbare kinders en meme met 
sielkundige moeilikhede, sit hy sy 
studies voort en behaal sy B.A. 
Honn . en M .A. grade. 

Sedert 1957 bet hy klasgegee aan 
die Sielkunde Departement. A stu• 
dent was by ook voorsitter van die 
P.U. Musiekvereniging. 

Mnr. Roode se vrou en baba verge
sel hom op sy studierei na die 
V.S.A. 

ERE-PRESIDENTE 

Een van die besluite wat Nusas 
tydens hul kon gres In Kaapstad 

geneem bet, is om eerw. Ambrose 

Reeves, die Anglikaanse biskop van 

Johannesburg, en oud·regter A. van 

der Sandt Centlivres, kanselier 

die Kaapstadse Universiteit, te 

van 

vra 

om cre-presidente van die Ume te 

word. 

net met een: Kan wetenskap nie 
bevorder word as gemengde rasse 
nie daaraan meedoen nie? 

Die Bantoe in S.A. staan aan die 
vooraand van sy ontwikkeling. Indien 
ons hom langs die regte kanale lei, 
kan dit aileen hydra tot 'n vreed
same en stabiele verhouding in die 
land. S.A. is die vaderland van die 
blanke en van die Bantoe en ons gun 
mekaar plek in hierdie land. 

As blankes moet ons ons deur
gaans laat lei deur hierdie twee 
beginsels: ,Jy moet jou God 
liefhe" en ,J y moet jou naaste 
liefhe soos jouself" . 
As ons in wedersydse optrede 

teenoor mekaar altyd hierdie twee 
beginsels eerbiedig en nie verval in 
kwaadaardige kritiek en kwaadwillige 
argumente nie, kan dit slegs vrede 
en wei lae vir alma! in Suid-Afrika 
beteken. 

Die blanke student moet die nie
blanke student daarom volle morc!e 
steun toese en hom verant woordelik 
lei ter bereiking van wat vir hom 
van belang is. Maar nooit mag by 
hom aanhits om dit te vernietig of 
te ontken wat tot sy eie voordecl 
a! strek nie. 

Mag dit so wees. 

J.V.-Leierskamp 
Meer as honderd afgevaardigdes 

en bcsoekers vanoor die hele Trans
vaal word verwag by die J.V.-leiers· 
kamp wat oor die langnaweek op 
J.V.-eiland aan die Vaalrivier gehou 
sal word. 

Die tema van hierdie vyfde kamp 
is ,Die roeping van die Gerefor
meerde jeug ten opsigte van die 
huidige politieke konstellasie". 

Dr. J. A. L. Taljaard, prof. J. H. 
Coetz.ce en adv. J. van Wyk de Vries. 
sal as sprekers optree. 

Mnr. Ben van der Walt tree op as 
kampkommandant. Ongeveer 15 
Pukstudente sal die kamp bywoon. 

NUUSGREPIES 
JOODSE STUD EN T E 

Mnr. A ubrey Levin is tydens die 
vakansie verlcies tot ondervoorsitter 
van die S.A . Federasie vir Joodse 
studente. 

Hierdie liggaam verteenwoordig 
aile Joodse studente en studentelig
game aan alle S.A. Universiteite. 

Mnr. Levin is 'n mediese student 
in Pretoria en is ook voorsitter v1n 
die Joodse vereniging aan die Uni
ver iteit. 

Hy is bekend vir sy Afrikaans- en 
na ionaaluitgesprokenheid. Na ver· 
neem word het hy 'n gelyke aantal 
temme met die voorsitter, mnr. H. 

Blumberg, gekry. 

* * 
50 MILJOEN 

Rusland het vand~g 50 mil ~ 
joen studente, het prof. Joseph 
Lauwrys, voorsitter van die 
International Education F el
lowship, tydens die vakansie 
in 'n lesing in Durban gese. 

Enkele jare gelede was daar egter 
net sowat 10 miljoen studente in 
Rusland, bet hy gese. 

Alle onderwys in die land is deur 
die staa t se private inrigtings g~mo· 
nopoliseer. Op die oudcrdom van 
sewe jaar gaan kinders skool toe en 
bly daar vir sewe of tien jaar. 

Die verhouding tu sen ondcrwyser 
en leerling is gewoonlik vriendskaphk 
en lyfstraf word afgekeur. 
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VARIA 

Vleueliete Betrek Cachethuis 
MENIGE EENSAME wandelaar het seker die afgelope 

week of wat op die murasies van ou Vleuel afgekom. Die 
vraag ontstaan dan onwillekeurig : wat het van al die groat 
.. geeste" geword wat in die goeie ou dae daar gewoon het ? 

Ons vemeem dat die geeste voor die ieit dat Chris Maritz se naam 
!lie sloping begin het, bymekaar daarin vermeld word. 
gekom het en besluit het: My Verder bet 'n uitknip-en-plak
uoodkry is min. So is man en manie die inwoner van lJawie lJup 
muis met gees en al weg na die beetgepak. 
nuwe tuiste in Molenstraat: Toe daar beswaar gemaak is teen 
Cacbethuis ('n .,beter'' naam sal die onpraktiese snippermandjies as 
glo later gekry word). gtvolg van die gate daarin bet 

SELF\VERJ{SAAl\1HEID iemand voorgestel dat 'n paar van 
In die nuwe plek is alles agter- die gate uilgehaal word. 

mekaar. Daar is sells 'n sitkamer 
met gekleurde stoele en 'n tapyt. 
Verder bied dit glo a! die geriewe 
wat Vleuel ook gehad het, behal
we dat dit amper 'n dagreis van 
die eetplek is! 

acbet.h uis is heel temal onaf
banklik in die opsig dat die be
wooers alles self doen. llulle maak 
self beddens op, vee uit en maak 
bulle eie tee. Die seliwerksaam
beid werk baie goed en as 'n man 
die dag lus bet vi r 'n bietjie 
moeilikheid, moet hy net daar 
sigaret-as of papiere op die vloer 
gaan mors! 

GEES 
Die trolse inwoncrs nooi aile 

men e wat van die skoon en 
mooi dinge van die !ewe hou, om 
'n besoek daar te bring. 

MNR. PROFFIE T".rl.Y VUUREN, 
een van Cachetlmis se legendariese 
figure. Hy d.en ook die die ekre-

tarwat van dze huiskomitee. 

Sommer met die intrap sal hy 
(of y!) ien dat die beroemde 
.,gees" van Vleuel !ewe en sal 
,-oortlewe. Toy het die gevoel van 
die Vleueliele goed vertolk toe 
by ge e het: Ons moet net moed 
hou, miskien is Vleuel weer een 
more daar as ons wakker word. 

Gedurende die afgelope vakansie 
het kwaaddoeners aan huis van 
prof. Labuschagne be oek aige!G en 
die proie~sor is ieitlik kaal gesteel. 
Soos die professor sell se is by 
die eerste dag van die kwartaal 
legs met 'n das en 'n paar ou 

sokkies klas toe. 

T · G . t'' ann1e, erne 
Lewe 

in l(afeteria 
Dis vanjaar die vyfde jaar dat dtc 

studcnte die voorreg van 'n eie 
studente·kafetena geniet. ,Elke oom· 
bhk van daardte vyf jaar bet ek ten 
volle geniet," het die Tannie onlangs 
verklaar. 

Die kafeteria is die Mekka van al 
die studente. Daarheen word gedraf 
om gou 'n koppie tee te gaan drink 
voor die volgende klas, gou 'n aster 
te gaan trakteer, en selfs om gou 
nog 'n paar feite in die kop te prop 
vir 'n toet . H ongerpyne word daar 
gestil, kunsuitstallings word daar 
besigtig en daar word sommer net 
rondgesit. 

Feitlik alles onder die son is in 
die kafeteria verkrygbaar: eetgoed, 
drinkgoed, rookgoed, seep, skeer• 
room, spieels, skoenwaks en nog baie 
goed wat 'n student nodig bet. Party· 
maal gaan mens ommer net om 'n 
bietjie met oom Naas te gesels. 

Oom Naas en Tannie werk 7!/z 
uur per dag in die kafeteria, en met 
die hulp van twee Bantoes as kelners 
verloop sake vlot. 

Die vertrek is 'n geskenk van 
Rembrandt. Onlangse nuwe toerus· 
ting is die vleispasteitjie·verwarma 
en 'n radio. 

DIE WAPAD 

Oorlede 
Twee lede van die Alabama

toergroep, Louis Coetzee en 
Olga- Hoffman, moes die toer· 
geselskap op Pietersburg ver
laat nadat berig ontvang is dat 
Louis se vader oorlede is. Die 
Wapad wens langs hierdie weg 
sy deelneming met die agter
blewenes te betuig. 

Oor Ditjies en 

Datjies 
Ou Hans van Zyl het sommer die 

byle laat huil daar in Bloemfontein 
met die onlang e intervarsitie. Hier 
is so n' paar van Hans se treffers: 

]y laat my dink aan 'n Karoo• 
wolkie: A s hy nie nat is nie, het hy 
net 'n wind. 

]y lyk vir my na 'n moddergat na 
'n halfdag se reen. 

]y's so skeel: as jy huil loop die 
trane teen jou rug af. 

Jy slaap gedurig gedurende lesings 
-nou die dag toe die klok lui toe 
spring jy op en soek na die wekker 
om hom dood te druk. 

J y is vandag weer so pittig soos 
'n banana. 

Ek wens jou brein was 'n negatief 
sodat ek hom kon vergroot. 

Aan die einde van jou matriekjaar 
vertel jou pa vir sy vriend: My seun 
het ,cum" in al sy vakke behaal. 
Die ou vra toe: It dit cum laude? 
Toe se jou pa nee, cum back. 

* * 
Vleuel se boys het ,party" en 

,kompetisie" gehou-die duike het 
gebreck en Vleuel rus, rus in die 
boesem van die see. 

* * * 
SKRAAL KYSTE 

Dit spyt my dat ek in die voricre 
Wapad gemeld bet dat Piet Vent:r 
en Engela Venter gekys is. Hulle 
het 'n verhouding tus en mekaar of 
licwer met mekaar aangeknoop. Vir 
die moontlike ongerief wat die ,kys" 
kon veroorsaak, vra ek om ver· 
skoning. 

Slegs twee het my bereik: 

Gert Wissing en Linette van der 
Walt. 

Mike Prins en Christien Steyn, uit 
Poteland. 

- BRAK. 

* Dit wil egter lyk asof die se!I
werksaambeid te vee! ge"·ord het 
vir sommige. o dink ons byvoor
beeld aan Toy Danhauser en Johan 
de Bruyn wat reed hul intrek in 
Dawie Dup gemaak bet. Dan geval 
seliwerksaamheid Dries Yssel ook 
maar moeilik . . so erg dat die 
ou nie meer o maklik sy draaie 
by die Teologiese Skool maak nie. 

KO~PLEKS BEWONERS 
1\.AN GERUS WEES 

SKURF 
Onlangs bet ek 'n koshuisver. 

gadering van Dawie Dup byge
woon. Daar moes ek hoor dat die 
notule 'n skurwe be lag het van wee 

Geskiedkund ige 
Oorsee 

Prof. D. W. Kri.iger van die 
Departement Geskiedenis, vertrek 
eersdaags na Portugal om die inter· 
nasionale kongres ter herdenking 
van die 500·jarige geboortedag van 
Prins Hendrik die Seevaarder, by te 
woon. 

Prof. Kri.iger werk tan aan n 
publika ie oor die !ewe van President 
Kri.iger en hoop om tyden sy bcsoek, 
nuttige inligting in die verband in 
te win. 

Ook wil hy Spanje besoek-die 
land met y gewilde stiergevegte
'n besoek waarna hy baie uitsien. 

Mansstudente in die Kom~ 
plekskoshuise wat nog staan 
na die onlangse sloping van 
Postmahuis, hoe£ nie bang te 
wees dat hulle in die nabye 
toekoms gevra sal word om 
die koshuise te ontruim omdat 
hulle sal moet plek maak vir 
die groot uitbreidingsplanne 
van die Universit,.-:it nie. 

Die as istent·regi trateur van die 
Universiteit, mnr. G. P. Schoeman, 
het ons verteenwoordiger meegedeel 
dat daar nie planne is vir die onmid· 
dellike sloping van die koshui e 
nie. Miskien in later jare, maar 

DRINK DIE BESTE! 

* Pep-A-Quava 
* Pep-A-D illa 
* Ting-A-Ling 
* Top-Hat 

eintlik nte binne afsienbare tyd me. 

Aan die einde van volgende jaar 

sal daar wei 'n sielkundelabo ratorium 

opgerig word tussen Ons Huis en 

H eimat. En miskien is die visdam 

al wat dan in die slag sal bly. 

Dit is sorns makliker om 'n groot 

leuen te vertel as 'n klein waarheid. 

- Sirius. 

* * 
Uit ja en nee spruit aile twiste.

Balzac. 

DRINK 
* Super Orange 
* Fresh Orange 

Pep-1-Doo 

Potch Mineral Waters 
Telefoon 16 en 1144 Posbus 134 

Bladsy vyf 

PUKLIEDJIES EERSDAAGS OP 
PLATE 

yooR DIE EKSAMEN begin, sal die Puk se eie 12 dm. 
langspeelplaat van studenteliedere te koop aangebied word 

teen 'n prys van sowat £1/15/~. 

'n Goed·afgerigte koor Pukke sal 
die liedjies sing en die plaat sal in 
'n pragkleuromslag waarop dee! van 
die U niver .iteitsterrein verskyn, aan
gebied word, verneem Die Wapad 
van mnr. Charlie Williams, wat die 
onderneming van stapel stuur. 

,Byna al die gekose liedjies is 
reeds deur bevoegde persone van die 
Musiekdepartement van die Universi· 
teit verwerk. D r. J. J. A. van der 
Walt neem die afrigting van die 
U niversiteitskoor waar en so sal die 
ou bekende liedjies gehoor kan word 
-met 'n nuwe onderbaadjie aan!" 
dee! mnr. Williams mee. 

Die Studenteraad beheer al die 
reelings maar 'n professionele p:atc· 
maatskappy sal dte liedjie op band 
opneem en die plate vervaardig en 
die verspreiding sal hier plaaslik 
behartig word. Die afgelope paar 
maande is daar reeds hard gewerk 
aan hierdie onderneming, dee! mnr. 
Williams mee en se verder: 

REGTE INVLOED 

,Die aanhoor van Ingram, Listig 
ist das Zigeunerlieben en nog vele 
ander liedjies, mag net die regte uit· 
werking he om ons weg te voer van 
die eksamen·werkltkheid en ons daar· 
aan te herinner dat dit darem nie 
altyd so sleg gaan nie." 

Die verkoopprys sal in groot mate 
bepaal word deur die hoeveelheid 
plate wat van die vervaardigers bestel 
word maar dit sal waar kynlik in die 
omgewing van £1/15/· wees. 

Militere 

Opleiding 

Ontvang 
Dr. J. S. du P:essis, Kommandant 

van die Mooi Rivier Pantserregiment, 
het pas teruggekeer van Bloemfon
tein waar hy die jaarlikse militere 
opleiding van drie weke meegernaak 
het. 

Elf offi iere en 163 manskappe het 
aan die manouvers vanaf 3·23 Augus· 
tus deelgencem. 

Onder die offi iere was daar 'n 
hele aantal oud·Pukke, onder andere 
kapt. C. W. A. Steyn wat tweede 
in bevel was en gedurende die vroc 
vyftiger jare hier gestudeer het. 
Voorts was daar kapt. J. du Plooy, 
veldkornette D. Putter, Hannes Yen· 
ter, Chris Hennop en Koos van Dyk. 

Die maan'ig van die herinnering 
is mooier as die sonlig van die werk
likheid.-Sirius. 

D eugde en meisies is op h ul 
mooiste voordat hul weet dat hul 
mooi is.-Bi:irne. 

Vooraf sal daar dus geraam moet 
word hoeveel kopers daar vir die 
plaat sal wees. So 'n opname sal 
eersdaags van stapel gestuur word 
en in hierdie verband i die same• 
werking van belangstellendes nood• 
saaklik, aldus mnr. Wil!iams. 

Inter-tee by 

Dowie Dup 
Saterdagaand het 'n aantal van 

Klawerhof se dames inter·tce gehou 
met Dawie du Plessis·Huis se mans. 
Die gesellige samekoms het plaasge· 
vind in die ontspanningslokaal van 
Dawie Dup·noord. 

Mnr. Louis Aucamp het gesorg 
vir opgewekte musiek en die res vir 
die vreugde. Alma! was in opge• 
wekte luim en het die aand om die 
teekan bcsondcr geniet. 

Dirigent Moet 
Nog Geskaak 

Word 
Die huidige dirigentskakery tussen 

die P.U. en U.O.V.S. is tans prak
ties 'n hopelosc saak, was die algc
mene gevoel van die massa op Dins
dagaand se laaste monstervergadering 
in die Studentesaal. 

Die rna sa het besluit dat daar 
voortgegaan moet word met dirigcnt· 
kakery, maar dat die S.R. 'n kom• 

missie moet benoem om die hele 
aangeleentheid met U.O.V.S. te 
be preek met die oog op die daar· 
Stelling van va te reels. 

Oak is daarop aangedring dat 
meer as een persoon op 'n keer 
geskaak kan word. 

Hoewel ywcrig gepoog word van 
die kant van die Studenterade om 
rekbare reels daar te stel wat die 
skakery prakties uitvoerbaar kan 
maak, word die reels tog verontag· 
saam en wagte in hul tientalle om· 
werm die koshuise waar die dirigent 

tuis is. 

EXPRESS 
DROOGSKOONMAKERS 

ONS IS TROTS OM U 
TE BEDIEN 

DIENS AAN BLANKES 
ALLEEN 

Lombardstr. 25- TeL 3403 

A• (II 
11 •tsa. 
As die DAMES so se 
mopf jy weet die ] onge
heer koop sy klere by: 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - T elefoon 

POTC H EFSTROOM 

ONDERSTEUN ONS 
ADVERTEERDERS 



Bladsy ses 

In en Om d ie J(leedkamers 
1 NTERV ARSITIE is seker die hoogtepunt van ons studente

lewe elke jaar. W aar anders is ons as studentegemeenskap 
so eensgesind en stry ons so saam vir een gemeenskaplike doe! 
-die eer van ons Universiteit? 

Dis tydcns I ntervarsitie waar spo rt ons studente saamsnoer en waar die 
gelcenthcid ho m voordoen waar ons op 'n gesonde ba is kontak met 'n andcr 

s:udentegemcenskap kan verkry. 

Kan u nog onthou watter indruk 
he. u eerste lntervarsitie op u 
gctnaak? Die salige opgewondenheid 
van student-wees, die skerts op die 
pawiljoene en die samesang? Dan 
kiclik stJte-stilte voor die groot 
.oral. Vocl u nie nog die krieweling 

lang· u ruggraat a die Alma Mater 
o gewyd toegesing word aan die 

vyfticn censame pelers wat senuwee
a:;tig op hul spore staan en rond

skuif nie? 
Dan voel 'n men wat studentskap 

i hou, wat dit beteken om 'n Puk 
r,c~oem te word. 

MET EER UIT STRYD 
D;c feit dar ons vcrloor her, cloen 

niks afbreuk aan die waarde van 
h crdie clag nie. Ons eerste rugby-
1--pan h .r met eer uit die strycl ge tree 
en aan bulle die opregte ge lukwen
fing van ons rpo rtma:u:e en -vroue 

op die Puk. 
A die beoefrning van sport in 

h'erdie lig ai).ngepak word, dan dien 
,port tot [y rcgte doel in ons gemeen
~kap. 

Tog voel 'n mens nou na afloop 
van die l ntervarsitie dar seke re dinge 
nic reg is 11·e. Voor ln te rvarsiti e 
he t on spo rtvelde gewemel van 
gewill"1e fpe'ers wat die vaandel van 
nns Alma Mater hoog wil ho u. Maar 
'10U is daar nie genoeg pelers om 

ons verpligtings in die liga na te 
kom nie. 

Miskien het dit tyd geworcl dar 
die verskillcnde sportklubs die saak 
moct begin onclersoek. 

Spelers wat net voo r Intervar.itie 
hul opwagting by die ve lde maak, 
kry plek in spanne ten ko te van 
pe'ers wat ge reeld gedurencle die 

jaar gcoefen het maar nic sulke goeie 
i •. divicluele speler is nie. 

OPWINDING 

Na die opwin clin g van In tervars tte 
ver fl ou het, is hierdi z spelers >e 
belangrtelling ook gcclemp en hul 
kom !peel nie meer nie. 

D ;r bchcort tie 'n ware spo tman 
ce houding ten op~igte van sy spel 
te wccs nie. 

- STUURMAN-AAN -WAL. 

VOLGENDE 
WAPAD 

D;e volt~cnde uitgawe van Die 
\V~pacl vcr~kyn op D onclerclag 8 
S• pte•nbcr en sal vroeg reeds in die 
kafetcria te koop wees . 

D it sal 'n sper iale verkiesingwit
gawe wee~ en vo ledige uitslae van 
al die verkies ings bevat. 

volryp 
goue 
tabak 

verreweg 2ie beste koop teen 

1/' -, vir twintig 

P32a 

DIE WAPAD 

Moontlike Goeie 
Gevolge 

Die aanbeveling van dic.
massa aan die kommissie 
van die ·.R. op die on!ang\ 
gehoue massavergadering, nl. 
om in te gaan op die moont
!ikheid dat ander persone 
bv. 1\ ormaalstudente, oar· 
zenkoms_ig die bepaLin gs van 
:tie reglement, afi. n on sport
k;u bs mag deelneem, kan 
goeie ge~:oige inhou a dzc 
,aak reg aahgepak 'lf,Ord . 

As ingeskrewe Pate dw:u s 
;leur die jaar by ons klub • 
:Jejen en 'n plek in 'n span 
regverd.g, is dit niks mee1 
1s reg om dit toe te laat me . 

ill aar dan moet on s diL 
Jersekering hy dat die spe 
iers altyd beskikbaar sal 
.cees en niJ tydens inter 
\'ormaal of met belangrih 
!;gali:eds,·ryde ons m die 
;leek sal laat nie. - (1. ). L. t 
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PUKKE SKITTER IN TWEEDE 
HELFTE EN KLOP 

GOLDFIELDS 
Verlede Saterdag het Puk seevierend van Carletonville 

teruggekeer nadat nie aileen die eerste span hul teenstanders 
18-14 die Joe£ afgesteek het nie maar ook a! die ander Puk
spanne gewen het. 

Aanvanklik het die Pukke maar 
swaar gelcwc. Sake wou nie v· ot nie 
en in een stadtum het toestande 

Bofba lspelers 
sk d verc reg 

D1e bomc bot en dit is well' c1 ·e 
begin van die ~cmer. Daarmee begin 
ook die bofbal~ei oen. H ierdtc ~ei

'Oen bc!('n op 'n hoe noot. 

Op l Okto!:>er fpccl die Pu!• reed.; 
sy ccrs:c v: iendsk<:plike wed t ryd 
teen fretoria oud· tuder.te daar. 

D.:ar a volg weJ~tryde op e'ke 
:a· t..rdaj:!, w1.t !(esluit word met die 
S.A U. Bofbaltoernooi op Po:chef
~troom. 

D.c tuetnooi fa 1 aan d:c cindc van 
ovemb r plaasvincl. 

ongunstig vir die Puk gelyk-Golcl

fields h er met 8-0 voorgeloop. Die 
•Pukke her egter pragtig herstel en 

JA N JIAN DER SCH\'FF 

ALLEEN PERSONE WAT OEFEN 
VOORTAAN IN PUKSPANNE 

het 'n paar pragbewegings r.a die 
do.::llyn geloods. 

Toy Dannhau,er hct vir die cen;tc 
keer nadat ~y enkcl gebreek is, c1 e 
Ler"t:span op die veld gelti . 

GEEN PERSOON wat nie aan 'n sportklub aan die P .U. 
hoort en nie gereeld deur die jaar oefeninge bywoon sal 

in die toekoms in Puk-sportspanne opgeneem word nie. 

Hierdic mo<e is op die pasgchouc 
mas ·avergade rin j:! 101 t weinig tccn
s:emn.e a1nvaar en sal a; aanbevcling 
geld vir di~ S . . B. en die S.R. wat 
op die oomblik besi!( is met 'n onder
;o:k r.a die aangeleenthe'd. 

D .c algcmcnc gevoel wa dutdeltl· 
daar teen dar pcrsone wat nie gerecld 
d:e klubocfcninge bywoon-h•erby 
w.>rcl clan ook P.O.K.-stuclente tnge
<llllt-nie in die Pukkleure behoorr 

dee! te neem nie. 

Dit ~ou nie a'leen onregverdig 
teenoor u iwer Puk<tudcnre wees nic, 
maar ook daartoe bydra dat lahheid 
t o.v. ocfeninge sal toencem. 
Gesonde kompetisie werk nic nooJ
wend.g 'n gevoel van vyancligheid in 

die hand nie. 

P RESTIGE VOOROP 

D ie prectige van die U nivcrsiteit 
moet nic voorop gestel word iie, 
maar wei die cleelname van soveel 
moontlik P.U.-studente, waarvoor die 
f~siliteite en gcleenthecle per slot va:1 
5ake ge~ k p word. 

H oewel ommige .pan ne 111 cl.e 
toekoms miskicn effen verswak .al 

Puk se Drieline; 
' n M erkwaard:ge $ameloop van 

O:JlStand:ghede ••1o:·d aan:3etref in d ie 
onder n eeent:en A pa:~ wat verledc 
Saterdag op B oemfontein gespccl 

h:c 

Die dr.e manne in die voorry, die 
twec stutte, en baker, is p resies ewe 
oud. Hierdic ,drieling" is Kl ein 
Po:tie Potgicter, Andric; Steyn en 
Barc:-~d Lessing en hul i< aldrir. 

gcbore op I Dcsember 194 1. 

Die drie ke relo ts me net op d;e 
veld saam n:e, maar i< ook bate goLie 
vriende. Hulle se hu!le drieling IS 

e intltk 'n vierlin!! want Pettie h.t nog 
'n tweelingsu ter op die Puk ook! 

Dtc gcluk en hekoorlikheicl van 

die jcug le daarin dat Jtl nie so wys 
is oo~ die ouderclom nie.-Javn, 

* * * 
Soek 'n vrou met jou oor, nie met 

JOU oog nic.-Sprcekwoord. 

w c.; wa··neer dit by interuntversit~re 
w.::d~trydc kom, kan ons m.skien 
noJ al met tekcrhetd aannee:n dar 
pc:r.;un~ butt~ die k uL in cite toe
kom.; nie meu toegclaat sal word 
om aan wedstryde dee! te neem nie. 

Weer o s nie hier mi k;en 'n 

po~i~ie oortgelyk aan die wat tans 
in BJOem.ontein se rugbyklub bestaan 

af nie? 
-S.P.B.H. 

Drie Pu.kke teen 
Vrvstaat 

Vo!gende ~n:crda!:l ~peel '\les· 
7call!-vaal teen Vrystaat en drie Puk· 
~pc:ers ·s gck es om hJI provin ·c te 

ver:cellwoor:lig. 
Hul c is Jan van der Schyff (sen

tor), Kco3 clu :-Joey ( vleuel) en P ier 
Bosman (t :ank ). Jan ts 'n gereelde 
spcler rerwyl Koos en Piet ook reeds 

UJOS /){ ' J>L()Q) " 

v r \Ve~-Transvaal gcspeel hct. 
Jr cite 0/ I Ci-span van Wes

Tran,v1al wat op cliesdfde clag op 
di2 veld draf, is die volgende Pukke 
gekt~f: Johan van der Schyff (onder
kaptetn en se:-ter), Johan Aucamp 
("lcuel), Koo~ H att'ngh (.'ot). 
\Vtllem \'ur ter (flank). Barcnd 
Lemng (baker ), Jan i\ ckerman 
( agtsteman ) en Pettie Potgieter 
( rcisendc reserwe). 

~men die Wapad-redaksie, ons 

hartlike gtlukwcnsc. 

DR!Etl 
Dr;c:! is aangcteken deur Smou.; 

van der Westhui~en, Piet Bosman 
tn Bok Fourie, wat 'n pragclrie gaa 1 

plant het. 

SchJ. k Hocgenboe~em het sy 
goeie rkopwerk van lntervaroitic 
voor:gesit en twee driee vervyf terwyl 
Toy met 'n vervyf- en strafskor 
geslaag het. 

Voorspelers war in die lo.;spel utt
geblink het, is Piet B:ngle en Amtc 

van \Vyk terwyl Jan van cler Sehyff 
gevaar:tk vcrtoon her. 

ANDER SPANNE 

N avy wen 8-6. 

Fires wen 14-0. 

s:ippc~s wen 21-6. 

INTERV ARSITIE 

UITSLAE 
U .O.V.S. Puk 

E. r.;tc n:gby pan 

T wccde ru~by. ran 

Derd s 

Vierdes 

0/19 A .... .. 

0/19 l3 .... .. 

Man.hok~e ecr te-
<pan ........... . 

Damr~hokbe eerste-
!;'pan ...... ..... . 

tweecles 

etbal ecrste'pan 

twcedcspan 

11 

ll 

3 

0 

12 

11 

4 

0 

13 

2 

354 

13 

9 

8 

6 

(j 

8 

6 

27 

27 

3 iO 

Hokkiespelers 
vaar goed 

ln · n wecl>tryd verleclc Saterd 

teen Strathvaal noe.; die tuisspa. 

die or.dcrspit delf met 6-0 teen dit 

Puk sc eerHe hokkiespan. 

Pote moes ook die vorigc Ween·· 

dJ.g teen dieselfclc span die strr, 

met 7-0 gewonne gee. 


