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Proff. Du Plessis en Du Toit in 
Simposium oor Nasionalisme 

JN NOllE AANSLUITING met prof. S. du Toit het prof. L. J. duPlessis Woensdagaand 
tydens die simposium van A.S.B. en Korps, oor nasionalisme, aangeidui dat di·e nasi•e nie 

sentrum van die lewensbeskouing van 'n volk mag. wees nie. 
Die kenmerk van 'n nasie is dat 'n verenigde groep bewus 

word van sy eenheid wat in die geskiedenis gegroei het. 'n 
Begeerte tot samehorigheid ontstaan en die groep streef dan 
om sy nasionale eenheid in 'n eie staat te beliggaam. Die 
nasionale eenheidstrewe openbaar hom ook in 'n eie kuns en 
lewenswyse- die sogenaamde ,.way of life". 

Die probleem van die swart state 
van Afrika is dat staatsmag binne 'n 
baie kort tyd moet wis el van stam· 
verband tot 'n moderne nasionale 
staat, bestaande uit 'n konglomme• 
rasie van stamme sonder om noo:l• 
wendig 'n taaleenheid te wees. 

Die kerk, vakunies en verskeie 
politieke organisasies word gebruik 
om die eenheid van die politieke 
state te smee. 

ONTWIKKELING 

af onderl ike ontwikkeling. 

Prof. Du Toit het verklaar dat 
nasionalisme deur God gewil is en 
die begrip nasionalisme aan die 
hand van die Skrif verduidelik. 

Differensiasie van rasse en ont• 
staan van nasies is egter vir die 
wereld nie 'n vloek nie, en onder· 
linge verskille tussen nasies, durf 
nie umier uit die weg geruim te 
word nie. Dit sou 'n stap tot impe• 
rialisme wees, wat die dood van 

inisiatief beteken. 
'n Volk en taal mag nie versmelt 

in 'n groot kosmopolitiese staat nie. 
VEROORDEEL 

Die Bybel veroordeel selfsugtige 
nasiooalisme (chauvini me) - 'n 
gevaar waaraan die Afrikaner nie 
altyd ontkom het nie. Liefde vir 
die volk mag nie verheerliking van 
die volk word nie, want God mag 
aileen verheerlik word. Nasionalisme 
mag nie ontwikkel tot 'n halwe 
godsdiens nie. 

Die Kerk van Christus oorkoepel 
aile na ie en volke en aldus mag 
daar geen sprake wees van 'n nasio• 
nale of volkskerk nie. 

Mnr. J. ]. de Wet Kruger het 
opgetree as voorsitter en mnr. P. 
R. P. de Bruyn as sekretaris. 

Na ionalisme wat opwel in 'n volk 
hoef nie noodwendig spontaan uit 
die volk te kom nie, maar word STUD'E.NTERAAD STEUN 

SELFWERKSAAMHEID 

Professor Du Plessis. 

gerig deur leiers en individue. Suid
Afrika verkeer tans in die oorgang· 
stadium waar die blanke gebiedskei· 
ding moet verhaas ter wille van 

Redakteur na 

Kaapstad 
Die redakteur van Die Wapad, 

mnr. D. A. S. Herbst, is deur die 
Studenteraad afgevaardig om die 
konferen ie van die Suid-Afrikaanse 
U niversiteite Persvereniging by te 
woon. 

Die konferensie val saarn met die 
NUSAS·kongres in Kaapstad en 
vind tydens die eerste week van Julie 
plaas. 

In die vorige uitgawe is reeds 
vermeld dat mnr. Hennie van der 
Walt die NUSAS·kongres as waar• 
nemer sal bywoon. 

DIE VERSLAG van die beleidsraad van die A.S.B. van die 
pas afgelope kongres is tydens die jongste Studenteraads

vergadering deeglik bespreek, deel mnr. Hennie van der Walt, 
voorsitter van die Studenteraad en president van die A.S.B., 
Die Wapad mee. 

Die beleidsraad van die A.S.B. 
word saamgestel uit voorsitters van 
die verskiilende studenterade of afge· 
vaardigdes van sentra. Die beleids· 
raad vergader voor elke A.S.B.kon· 
gres. 

Mnr. Van der Walt het die ver· 
slag van die beleidsraad aan die stu
denteraad voorgele. Meer as die 
helfte van die tyd van die vergade· 
ring, wat tot om twee-uur die oggend 
geduur het, is hieraan bestee. 

Selfwerksaamheid wat tydens 
die A.S.B.·kongres in 19 59 te 
Pretoria ter sprake gekom het, is 
ook bespreek. Tydens boge• 
noemde kongres is 'n verslag 
gelewer oor die kongres van die 
arbeid organisasie van skoolgaande 
jeug wat namens die A.S.B. deur 
mnr. Van der Walt bygewoon is . 

OPDRAG 

Na aanleiding van hierdie verslag 
is opdrag gegee aan mnre. Van der 
Walt en Abe de Beer (N.K.P.), wat 
in begi nsel toe reeds deur die 
A.S .B.-kongres aanvaar is, in refe· 
raatvorm uit te werk. Hierdie refe· 
raat is reeds voor 'n massavergade· 
ring van Pretoria Normaalkollege 
gelewer en bet belowende reaksie 
uitgelok. 

Die praktiese toepassing van self
werksaamheid i5 ondersoek deur 
mnr. D aan van der Merwe, Direk· 
teur van Rasse-aangeleenthede van 
die A.S.B. Tydens die afgelope kor-
gres is die moontlikheid van toepas· 
sing in die praktyk aanvaar, en 'n 

versoek is gerig aan aile studente· 
rade, wat onder die A.S.B. inge• 
skakel is, om die saak plaaslik te 
ondersoek en op die volgende kon
gres verslag te do en. 

VERSOEK 

Na aanleiding hiervan het <:liP 
Studenteraad hom tydens die jongst•! 
vergadering in beginsel ten gunste 
van selfwerksaamheid uitgespreek. 
'r Versoek is gerig aan die plaa~lik£ 
aangewese A .S.B.-kommissie wat die 
saak moet ondersoek om aan die 
Studenteraad verslag te ]ewer. 

Die Studenteraad het verder alh 
grondwetlike verandering binne die 
A:S.B. goedgekeur behalwe die lid
maatskapverandering en grondslag 
van verteenwoordiging van studente• 
rade op kongresse. 'n Komm1ssie 
van die Studenteraad is aangewys 
om die voorgestelde proporsionele 
verteenwoordiging van studenterade 
te ondersoek. 

Woord en Daad 
Korps beoog 'n massaverspreiding 

van Woord en D aad, die amptelike 
orgaan van die Afrikaanse Calvinis· 
tiese Beweging, tyden die eersko· 
mende Julievakansie. 

Aile Korpslede word uitgenooi om 
dcel te neem aan die onderneming. 
Vergoeding sal geskied op 'n moont· 
like persentasiegrondslag op die aan• 
tal lede wat gewerf word. 

In hierdie uitgawe 

\ ; * Oor Japie Basson S :) ver0~dering 

* Die All Blach.:; op Potchefstroom 

* Pukke na Unie~ees 

* Die Nuwe Hulsvadezo 

* Selfwerksaarr.heid gesteun 

Die All Blacks is Saterdag 
op Potche/stroom 

TWEE PUKKE is ingesluit in die span van die Noordelike 

Universiteite wat die All Blacks Saterdag in die eerste 

\'ledstryd van hul toer op Olenpark aandurf. Hulle is Piet 

Steinberg en Frans de Bruyn. 

Agt Tukkies en vyf Witsies is in 
die pan, wat oor die algemeen 
tcvrede stel, ingesluit. Agt van die 
spelers bet reeds vir provinsiale 
spanne op die veld gedraf. 

Piet Steinberg. 

Henry Steynberg, slot m kaptein 
van Tukkies, sal die span aanvoer. 

VOORSPELLING 

Na verwagting sal een van die 
grootste skares wat nog ooit 'n 
rugbywedstryd op Potchefstroom 
bygewoon het, die pawiljoene Sater• 
dag volpak. Hoewel 'n voorspelling 
in hierdie tadium onmoontlik is, 
word 'n aanskoulike botsing in die 

ALL BLACKS 
Die All Blacks kom Vrydag 

in Potchefstroom aan en sal die 
Universiteit in die loop van die 
dag besoek. 

vooruitsig gestel. Studente is immers 
bekend vir oop en aanskoulike voet· 
bal. 

Dit lyk egter of die voorspclers 
gaan swaar leef teen die manne met 
die silwervaring, maar in die losspel 
behoort die studente deeglik van 
bulle self rekenskap te gee. 

Die volledige span is: F. Botha 
(U.P.), M. Antelme (W.) , A. 
Pieterse (U.P.), M. van Niekerk 
(U.P.), K. Boon~aier (W.); A. 
Prinsloo (U.P.) en J. Goosen 
(U.P.) ; L. Bernstein (W.), Lloyd· 
Smith (W.), F. de Bruyn (P.U.), 
W. Vermaas (U.P.), H. Steyn· 
berg (U.P.), E. Scott (W.), P. 
Steinberg (P.U.) en K. Claassen 
(U.P.). 

e 'n Woordjie van hartlike geluk· 
wense aan die twee Pukke, en sterkte 
aan al die manne vir Saterdag se 
wed tryd . 

I * POSKAARTE MET FOTO'S VAN ELKE 

UNIVERSITEITSGEBOU BESKIKBAAR 

En onthou! 

* NA AANKOOP VAN 10 GRAMMOFOON

PLATE KRY u EEN GRATIS ! 

ALLES BY DIE GESELLIGSTE KUNSSENTRUM VAN 
POTCHEFSTROOM 

y~ TOMSTRAAT 82-FOON 3185 

-



Bladsy twee 

MEESTERLIKE UITVOERING 
VOOR STAMPVOL SAAL 

MET 'N MEESTERLIKE uitvoering het die Hongaarse 
strykkwartet V rydag hul debuut in Suid-Afrika voor 'n 

stampvol saal in die nuwe Konservatorium van die Potchef
stroomse Universiteit gemaak. 

Met hierdie uitvo : ring is die hct bul met gemak voldoen. 
luisterryke rnusiekfees van die kon• Die briljante vertolking van die 
servatorium op 'n hoe noot afgerond suggestiewe pizzicato passasie van 
en beeindig. die tweede beweging van die 

Die Hongaarse trykkwartet het 
kompo isies van Mozart, Schubert en 
Debussy voortreflik uitgevoer. Die 
Ieier, Zoltan Szekely, het die kwartet 
op meesterlike wyse na groot hoogte 
gevoer. 

Hul samespel was deurgaan 
besonder mu ikaal en gevoelvol. 
Hulle het die musikale vindingryk
heid van kunstenaars van groot for
rnaat geopenbaar in die sensitiewe en 
ryk kleurnuanserings van hul spel. 

BALANS 

Tiperend van hul spel is die fyn· 
deurvoelde balans tussen rede en 
ernosie-nooit bet hul verval in 
eksesse van gevoel me . Hierdie 
eienskap bet bygedra tot die beso n
der geslaagde uitvoering van die 
Schubertkwartet in D -mineur. 

Die kunstenaars setegniese vaar
digheid en sterk ritmiese in lag het 
vera! tot openbaring gekom in die 
vertolking van die strykkwartet in 
G-mineur van Debu sy. Hier bet 
bulle die hooftema op besonder 
musikale wyse gehanteer en uitgebou 
tot onvergeetlike formaat. Aan die 
hoe tegniese eise wat hierdie rnees
terlike komposisie van Debussy stel, 

Debus ywerk, is onvergeetlik uitge-
voer. 

Die uitvoering van die Schubert
b.rartct in D.-m ineur het die kroon 
op die geslaagdheid van die aand 
gespan, en i met luide toejuiging 
van die gehoor ontvang. 

Gedigte Bespreek 
Is 'n spesifieke gedig van 

D. J. Opperman en een van 
Peter Blum te versoen met 
die Calvinistiese 1ewens- en 
wereldbeskouing ? 

Hierdie onderwerp het onlangs 
lewendige bespreking uitgelok van 
lede van die Estrarte Lettrrkundige 
Vereniging en die probleern is van 
ver keie kante gesien. Die gedigte 
wat besp reek is, wa ,Kersliedjie" van 
Opperman en , Opwekking preek" 
van Blum. 

Mnre. Tys Ros ouw en Gert 
choltz het as inleiers teenoorge

stelde standpunte ingeneem. Die 
vergadering het egter besl uit om nie 
sender meer die gedigte te verdoem 
of te veroordeel nie. 

e Mnr. Gert Scholtz is gekies tot 
nuwe voorsitter van Estrarte. 

volryp 
goue 
tabak 

verreweg die beste koop teen 

1/9 vir twintig 

P32a 

DIE WAPAD 

Roman Verfilm 
Mnr. Gerrit du Plessis, voor

malige Pukstudcnt en tans 

onderwyser, het onlangs die 

onderskeiding te beurt geval 

dat sy roman, Die Reguit Pad, 

deur die Jamie Uys-rolprent

maatskappy vir verfilmingdoel

eindes gekoop is. 

Mnr. Du Plessis ts 26 jaar 

gelede in Bloemfontein gebor2. 

Sy hoerskoolopl iding het hy 

aan die Potchefstroomse Hoer 

Volkskool ge::liet waarna hy as 

B.A.-~tudent aan die P.U. vir 

C.H.O. ingeskryf het. Nadat 

hy vir 'n jaar la:1k onderwys 

gege~ h et, het hy vir verdere 

studie na die Puk terugge.keer. 

Hy behaal vervolgrns sy B.A,

honneurs en die M.A.-graad. 

Hy keer rerug na die onder

wysberoep, maar laat vaar dit 

in 1958 om 'n pos by d:e 

S.A.U.K. te aanvaar. 

Hy skryf verskeie kortver

hale, maar Die Reguit Pad is 

die e· rste roman waaraan hy 

hom gewaag et. 

Maandag, 23 Mei, 1960 

MEER AS HONDERD PUKKE 
NA UNIEFEES 

Meer as 100 Pukkc vertrek op W oensdag, 25 Mei , na 
Bloemfontein om dee! te neem aan die Uniefeesvieringe. Hulle 
sal vyf dae lank daar vertoef en keer weer op Dinsdag, 31 Mei, 
terug. 

Die tudente >al 111 d1e Tentcdorp 
tu: gaan, en 'n koorgrocp van 3 7 
h~e en 'n Volk.pelegroep van 22 
lct'e, sal tydem die verrigtinge 
optree. 

Die PotchcL troomse U niversiteits
koor, onder le1ding van Pieter de 
Viilier , vertcenwoordig die Noorde
lik .: Univerr.iteite en sal aan 'n 
dr:e uitvoering deelneem. Op 2'7 

en 29 Mei <al hul de lneem aan 

Het U Geweet ? 
Die waarde van die instrumente 

waarop die H ongaarse strykkwartet 
Vrydaagaand gespecl het, beloop 
.£3,000. 

Toe die Ieier van d1e kwartet, 
Zoltan Szekely, in sy jeugjare 'n 
uitvoering in d1e Albert Hall . 
London, gelewer het, was 'n lid van 
die gehoor ,o beindruk dat hy aan
gebied het om enige instrument vir 
hom te koop. Szekely het toe die 
Michaelangelo Stradivariu,, waarop 
hy Vrydagaand gespeel bet, uitge

kies. 

'n rna akoor van 3,000 stemme wat 
in die feesstadion sal optree met 
~ewyde liedere en ligte Engel e en 
Afrikaanse volksliedjies. 

KOORPROGRAM 

Saam met vyf van die Unie se 
beste kore tree die koor op Maan
dag, 30 Mei, in 'n koorprogram in 
Jie Bloemfonteinse stadsaal op. By 
hierdie geleentheid al die koor 
koorstukke van die 16de en 17de 
ecu, ]ewer. 

Or:der beskerming van die Trans• 
vaalse Uniale Volkspelebeweging sal 
die Volkspelegroep met Wynand van 
der Merwe as Jeier, aan die massa
volk peledemonstra ie van Maandag, 
30 Mei, deelneem . 

Mnr. Jan Boneschans tree as leier 
van die Uniefeesgangers op, en mejj. 
J. en A . Snyrnan en rnnr. Pieter de 
Villiers sal as reisouers optree. 

Musiekkongres 
Die kongres van die Tran vaalse 

Konvensie van die Musiekonderwy• 
rer vereniging het op 21 Mei op 
Fotchcf troom plaasgevind. 

SEMINAAR OOR DIE 
FEDERASIE 

Musiekonderwysers van oor die 
hele Transvaal en dele van Noord
Vrystaat was teenwoordig op die 
kon g res. 

Die boofdoel van die kongres wa 
be prekings wat die mu iekonder• 
wys-profe .ie raak. Besprekings is 
afgewis el deur 'n plaaslike blok
fluitgroep en n kinder-blaaso rkes 
van Pretoria, wat uitvoerings gelewer 
het. 

VIER DOSENTE en een nagraadse student het tydens die 
jongste vergadering van die Afrika-Seminaar met lesings 

oor die Federasie van Rhodesie en Njassaland opgetree. 
Hulle was proff. J. . van der vergelyking met .£122 in die Unie 

Merwe en J. H. Coetzee, dr . D. P . vir dieselfde jaar, het dr. Erasrnuo 

Erasmus, ]. S. du Pie si en mnr. ge e. 
Mnr. A. W . Wegelin bet voor• 

dragte gelewer oor moderne musiek 
in Europa soos hy daarmee kennis 
gemaak het gedurende sy onlangse 
toer. 

Gert Snyman. Landbou, en vera! die verbouing 
van tabak, beklee 'n vername plek 
in die volk hui houding van •1ie 
Federasie. Suid-Rhodesic is die ver· 
naamste veeprodusent en Noord
Rhode ie is die wereld se tweede 
vernaamste kopcrleweransier. 

Intere sante gegewen oor die 
bevolkingsamestelling in die Fede
rasie is deur prof. Coetzee ver trek. 
In Suid-Rhodesie is daar een blanke 
vir elke 12 Bantoe, in Noord-Rhode
sie een vir elke 31 en in jassaland 
een vir elke 316. 

Die Federasie is egter oor dte 
algemeen dun bevolk-slegs 16.2 
perso ne per vierkante my!. 

Mnr. Snyman het die staatkundig• 
administratiewe ontwikkeling van 
die Federasie behandel. 

PROEFNEMING 

Hy het verklaar dat 'n groot 
proefneming in ras everhoudinge 
tans in die Federasie aangewend 
word. Sowat 200 duisend blankes en 
6 miljoen nie-blankes word onder 
die vlerk van Brittanje verenig. In 
die praktyk is die blanke minder
heidsgroep tot du ver die sterkstc 
groep in die gebied, sodat daar 'n 
mate van ongelykheid op staatkun
dige gebied bestaan . 

Die verskil in beskawingspeil, 
ra eienskappe tussen die blanke en 
die nie-blanke, speel 'n groot rol in 
die voortbestaan van hierdie onge
lykheid. 

APARTHEID 

Die blanke bevolking van Rhode
sie i nie voorstanders van ra sc• 

vermenging nie en pas in die prak
tyk apartheid toe, het mnr. Snyman 
ge,;c. 

Dr. Du Pie sis het 'n geskied· 
dat die Federa ie effens groter as die 
Unie ·i : die oppervlakte i 486 dui
send vierkante my! teenoor 472 dui
send vierkante myl van die Unie. 

Prof. Du Pie sis het 'n geskied
kundige oorsig van die gebied gegee 
en verklaar dat finale reelings oor 
die totstandkoming van die Federa• 
sie eers in 1953 beklink is, hoewel 
die saak reeds in 1938 onder oek is. 

Die volksinkome van die Federa•ie 
was in 1958 legs £40 per hoof in 

Die president van die kongres was 
mnr. Basil Taylor. 

Claustrophobia ? 

* IS U BEKOMMERNIS 
DIE WOORD 

,STUDIE"? 
MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK 

KOM NA 
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Studente en Bassonvergadering 
'n K.ollegiale Antwoord 

JN 'N HOOFARTIKEL in die Potchefstroom Herald van 13 Mci betreur d ie r edakteu r van 

die blad die · optrede van studente tydens die onlangse vergade ring van. mnr. Japie Basson 

in die stadsaal. Vol gens die artikel was stude nte v·~rantwoordeli:;: v ir s teurin gs en het h uUe 

mnr. Basson nie ldie geleenthei~ gegun om sy saak t e stel nie. 

O ns g ee die red a k teur gelyk dat dit noodsaakl ik is-vera! 

in ons kris is ty d-'-om b esinnend t e luiste r en die nooreenkoms tig 

word teen eensydige en elfs foutiewe 
b . kendstelling van sake. 

te h a nde l. H ier v olge n s is h y g e regv e r dig as h y s e d at 'n Indien die verhouding tussen die 

persoon-indie n h y iets betekenisv o!s h e t om m ee t e dee l-'n publiek en die studente van Potchef· 
stroom nie so goed was nie, sou bier· 

billik e gehoor v e r d ie n. die artikel waar kynlik nooit verskyn 
Ons bet dit egter daarteen dat gee, behoo rt hy hom van feite te bet nie, maar in belan g van die stu· 

studente aileen verantwoordelik vergewis. dentegemeenskap en die publiek bier· 
gehou word vir die steurnisse (dis· 3. ,Studente moet in gedagte hou die kollegiale regstellin g van 'n ver· 
turbances). Ons het dit verder teen dat bulle bv. op Vreugdedae of keerde siening.-Red., D.H. 
die inkonsekwentheid van die arti· Jooldae, vir advertensies in hul pub• 
kel. H oewel die redakteur in die likasies, ens. op die welbehae van 
laaste paragraaf ve rklaar dat slegs die publiek aangewys is," lui die 
'n groep studente vir die steurnisse artikel verder. , By dieselfde publiek 
verantwoordelik was, skep die eerste wat bulle vandag steur, moet bulle 
gedeelte daarvan gladnie d ie indruk more weer om geld en steun aan• 
dat dit slegs op 'n groep studente klop ." 
betrekking het nie. (Later meer 
hieroor. ) 

WANBEGRIP 

1. H y verklaar: , H alf adult stu• 
dents dominated and monopolised ' 
the meeting." 

H ierteenoor: H oogstens 40 stu· 
dente van die P.U. en P.O.K. bet 
op die galery plaasgeneem. Afge
sien nou van die redakteur se wan
begrip vir die lewenskragtigheid 
van studente, kan hy die versekenng 
ontvang dat dit geensins bulle bedoe• 
ling was om die vergadering doe!· 
bewus te steur nie. Meen die redak• 
teur dalk dat studente maar moet 
tuis bly en geen kennis neem van 
wat om bulle aangaan nie? H ulle 
teenwoordigheid was juis 'n blyk 
van duidelike belangstelling. 

DEMOKRA TIESE REGTE 

2. 'n Verdere paragraaf lui dat 
daar 'n verskil is tussen studente· 
monstervergaderings en gewigtige 
politieke besprekings in hierdie 
krisistyd. Volgens die artikel so u dit 
beter wees vir studente om 'n 
spreker na h ul eie vergaderings te 
nooi, waar bulle dan aan hul ,noisy 
fee lings" kan lug gee sander om 
die ernstige luisteraar te steur. 
,Gewone goeie maniere en hoflik· 
heid, sonder om eens te spresk van 
demokratiese regte, vereis dat 'n 
spreker die geleentheid gegun word 
om die p ubliek mee te dee! wat in 
sy gedagtes omgaan." 

Afgesien van 'n belediging vir 
die studente hierin, kan die redak· 
teur gerus nagaan of demokratiese 
regte nie na twee kante toe sny 
nie. 

Die vraag doen hom verder voor 
of die redakteur kennis dra van 
studentemonstervergaderings - en 
hier bedoel ons P .U .- en P.O.K.· 
vergaderings en of hy bulle nie ver• 
war met die bekende sings-songs nie? 
Word studentevergaderings dan 
beskou as sing-songs, 'n klug of Jig· 
sinnige-en dan onnodige-gepraat? 
Voordat 'n persoo n hieroor uitspraak 

NOORDBRUG 
KONT ANTWINKEL 

(Eienaar : A . G . Botha) 

V ir 
LEKKERS. SIGARETTE 

en TOILET W ARE 

KRUIDENIERSWARE. 

WIG 

Met hierdie soort argumentasie 
dryf die redakteur 'n wig in die 
onderl inge goeie besindheid tussen 
student en publiek. Dit sou vir hom 
dalk insiggewend wees om die vol
gende sommetjie te maak (gestel dat 
daar sowat 2,000 studente in die 
dorp is): Gestel elke student bestee 
die minimale bedrag van slegs £2 
sakgeld per maand in Potchefstroom 
(afgesien nog van die aankoop van 
studiemateriaal, klerasie, vervoermid· 
dels, ens. )-dan sou hy eindig met 
'n aardige en veelseggende bedraggie 
voor hom. 

As redakteur van 'n koerant, 
wat sy pols op aile terreine van 
die Potchefstroomse !ewe behoort 
te he, weet hy seker dat die stu· 
dentegemeenskap die hart van 
Potchefstroo m is. 
4. H oewel gestel word dat sle gs 

'n groep studente verantwoordelik 
was vir die steuring , want daar was 
,other apparently more mature stu· 
dents who had honest interest in th e 
speech of Mr. Easson" ( op wie se 
skouers nou die taak rus om hul 
kollegas oor te haal tot 'n meer 
volwasse gedrag), is die saak hier· 
mee me uit die lug gepraat nie. 

BETOOG 

Nie slegs 'enekele of 'n groep stu · 
dente hou Vreugdedag of Jool nie 
en nie slegs enkele studente (en hul 
ouers) se kapitaal sirkuleer in Pot· 
chefstroom nie . Sodanige betoog bet 
betrekking op die studentegemeen
skap as geheel. 

5. Ten slotte: H ierdie aanklag van 
die hoofredakteur van een van Pot· 
chefstroom se twee weekblaaie word 
beskou as vergesog en ondeurdag. 
D it skaad nie aileen die goeie ver· 
houding tussen student en publiek 
nie, maar skaad ook die redakteur 
se eie koerant. 

GEEN VERSKONING 

Die studentegesmeenskap is nog 
aan mnr. Easson , nog aan di e pub
liek van Potchefstroom 'n verskoning 
verskuldig; en die publiek ook n ie 
aan die studentegemeenskap nie. 

D ie redakteur van die blad is egter 
aan ·die . studentegemeenskap 'n ver
skoning verskuldig. 

Ter inligting nog die volgende: 

Idyll van der Walt. 

DIE TWEE DIRIGENTE BEGIN 
TANDE SLYP 

,My nobeJe ingewande klop alweer wos 'n stokou dieselenjin wat net 
een ,piston' het, want-Intervarsitie kom weer en vanjaar gaan die hare 
waai!" 

So praat vanjaar se onderdirigent, H ans van Zyl. Na hierdie vakansietjie, 
verstker albei dirigente Die Wapad , gaan sing-songs opgewarm word, want 
na die J ulievakansie is daar nie meer ,vee I tyd oor vir oefen nie. 

En soos die hoofdiri gent Idyll van der Walt se: ,Elke Puk moet fiY 
liedjies ken en dan kan ons met trots se: 

,Ons is P .U.-Kaners laat ons si ng iaat ons sing, 
Ons i P.U.-Kaners van die regte soort!" 

,Bloemfontein sal vanjaar na baie Uniefeeskore kan luister. Maar bulle 
sal net eenmaal na die Puk·studentesang kan luister," se Hans en dis iets 
om in gedagte te hou. Buitendien word daar altyd meer gelet op die 
besoekende Universiteit se sang. Daarom moet elkeen ,sorg dat hy die 
liedjies ken en geghries is vir die geletentheid." 

Ten slotte moet onthou word dat die dirigent sa nder die massa hulpe· 
loos is. A s die massa opruk en saamwerk, bet U.O .V.S. nie 'n kat se kans 
nie; op die veld of op die pawiljoen. 

Hans van Zyl. 

Comhi 
End 

Nog Voor 
van die 

l(wartaal 
Mnr. H ennie van der Walt, voor

si tter van die Studenteraad, het Die 
Wapad meegedeel dat die Studente
raad nog voor die einde van die 
kwartaal 'n combi sal aankoop. 

Die hele vervoerskema wat '.leur 
die Studenteraad beplan word, nl. 
om twee combi's en 'n bus aan te 
koop, sa l na verwagtin g £7,500 
bedra, het hy gese . Die skema sal 
beslis ekono miese voordeel vir die 
U niversiteit inhou. Formele toestem• 
ming van die R aad moet egter nog 
verkry word. 

Die moontlikheid b estaan dat di,: 

ONDERSOEI( NA 
NUWE DAS 

Die Kleurekomitee van die Stu· 
denteraad het tydens die jongste ve r· 
gadering opdrag gekry om ondersoek 
in te stel na die moontlikheid van 
'n nuwe das wat aan aile vereistes 
sal voldoen. 

Dit is bevind dat die das wa t op 
die oomblik deur Joubert en Jacobs 
aangebied word, nie aanvaarbaar is 
nie . Die das wat te koop is by W es· 
Transvaal Sportwinkel, voldoen in 
die algemeen aan die vereistes, maH 
is ook nie aanvaarbaar nie. 

Die studenteraad het verde r beslu it 
om aile sportuitrusting te laat regis· 
treer. Dit hou in dat die bepaalde 
kleurskakerings van die verskillende 
artikels vasgela sa l word. Volgens 
wet moet eers toestemming van die 
Studen teraad verkry word indien 'n 
geregistreerde artikel vervaardig wi l 
word, in die ou vorm of in 'n nuwe 
samestelling. 

Tndien n' bepaalde firma dus sou 
be luit om bv. 'n sweetpak met die 
Universiteitswapen daarop te ver· 
vaardig, moet die Stlldenteraad se 
toestemming eers verkry word. 

Wes-Transvaal Sportwinkel word 
behou as die aileen versp reidets van 
kleurbaadjies, erekleurbaadjies en 
oud·studentebaadjies . Die firma 
Joubert en Jacob sal egter ook 
ander geregistreerde artikels behalwe 
bogenoemde mag verkoop . 

ONS BESIGHEIDSNAME 
SPREEK VANSELF! 

Bladsy drie 

A.S. 8.-U itstappie 
na 

Doarnfontein 
Op Dinsdag, 17 Mei, het 22 lede 

van die A.S.B. ·tak na die Doorn· 
fonteinmyne vertrek om een van die 
geselligste uitstappies van die jaar 
mee te maak. Oom Naas van die 
kafeteria was Senaatsverteenwoordi
ger. 

Skaars het die groep om halfnege 
aangeland by die myn, of bulle word 
voorsien van mynuitrustin g vi r die 
5,888 vt . wat bulle moes afdaal. 
M et loko-koekepanne, spesiaal vir 
passasiers kngerig, het bulle die werk· 
tonnels besoek. 

Na 'n onderaardse kuier van 2!t'4 
uu r, is bulle van die skag af n'l die 
reduksiewer~e om die giet van goud 
te besigtig. 

Wat sekerlik groot byval gevmd 
het in die besoek aan die kampong, 
was die voorbereiding van kafferbier. 
Oom Naas het die bier smaaklik 
geniet, met die gevolg dat hy baie 
opgewonde meegedoen het aan die 
onthaal wat in die onspanningsaal 
vir die besoekers gereel is. 

Die ,Leslie Williams Memorial 
H ospital", die groot te naturelle
hospitaal in Suid-Afrika, bet groot 
bewondering uitgelok. 

Geen 
met 

Kontak 
I.S.K. 

Die beleidsraad van die 
A .S.B. en die A.S.B. -kon
gres het tydens die afgelope 
Kongres die P.U. se stand
punt wat nog altyd gehul
dig is deur die P . U. -afvaar
diging asook die plaaslike 
A.S.B.-tak, nl. om nie in 
te skaliel by buitelandse or
ganisasies soos die I .S.K. 
nie, mam· om kontak te soek 
met organisasies soorgtgelyk 
aan die A.S.B., aanvaar, 
deel mnr. H ennie van der 
Walt, president van die 
A.S.B. - mee. 

Oom Naas en sy 
Horlosie 

T ydens die onlangse besoek van 
die A.S.B.-ge elskap aan die Doorn· 
fonteinmyne, bet oom Naas van die 
kafeteria gesien hoe sy sakhorlosie 
platgedruk word in 'n pros.,:s waar 
sy broek ( hy het darem nog ander 
klere aangehad) deur die wassery 
van die H ospitaal, wat besoek is, 
skoongemaak word. 

Liewers die horlosie, want anders 
so u oom Naas dalk sonder broek 
bier aangeland het. 

Kreta 
Plessis. 

LAAT KYSTE 

Bekker en Lourens du 

Annetjie Oberholzer en Dries 
Kotz6. 

Walda van Vuuren en Andre du 
Toit. 

PARK VRUGTEWINKEL 

PARK KRUIDENIERS 

PARK FIETSE 

SKRYFBEHOEFTES. 

Prof. L. J. du Plessis, wat as voor· 
sitter opgetree het-en wat terloops 
nie net deur die studente aangevra 
is nie-het 'I) skrywe van Jan Burger, 
van , The Star", namens mnr. Easson 
ontvang waarin hy bedank word vir 
die goeie vergadering en dit as een 
van die mees geslaagdes dusver 
beskryf. 

Gesonde en billike kritiek-hetsy 
van die kant van die publiek op 
studente, betsy omgekeerd-is altyd 
waardevol. Daar moet egter gewaak 

Raad geld sal voorskiet, sodat die 
bus ook nog voor die end van die 
jaar aangekoop sal kan word. Daar 
is nou besluit om een groot garage 
vir beide die combi's en die bus by 
die Tegniese Departement op te rig, 
tesame met 'n stoorkamer agter :.he 
kafeteria. 

(F. F. Tranter) 

• Tel. 995 Van Riebeeckstraat, POTCHEFSTROOM 
Langs N oordbrug-Poskantoor 
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MOENIE ..•.. 

MET 'N KOUE PAM
POEN OM DIE BOS 

GELEI WORD NIE! 

CORNE~ 
FRUIT STORE 

, U KEN ONS!" 

AJAX 
BOEKE EN 

SKRYFBEHOEFTES 

Kerkstraat 159 Foon 3458 
POTCHEFSTROOM 

Op pad ... 

c::;=;. ~ 

na 

~"': - ~ 

_,/ 

GEEN & VELLEMAN 
vir hulle 

FOTOGRAFIESE en 
APTEKERSBENODIGD
HEDE. 
Volg hom na: 

Kerkstraat 178. 

VI R DAARDIE HOL GE

VOEL OP DIE MAA G 

BAK ONS DIE 

Heerlikste 

V /e!ispasteit jies 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(EDMS.) BPK. 

KERKSTRAAT 61 

DIE WAPAD 

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

Vyftig 
JN die drie eeue van Suid-

Afrika se geskiedenis was 
daar stellig nie 'n meer veel
bewoe tydperk as die afge
lope vyftig jaar nie. Dit is 
die halfeeu wat op 31 Mei 
met Suid-Afrika se Goue 
Jubileumfees ten einde loop. 

Die blanke en nie-blanke 
bevolking het byna drievou
dig vermeerder en daarby is 
gesag verkry oor Suidwes
Afrika, 'n gebied wat twee
derdes so groot soos die Unie 
is. Die omset van produksie
goedere het byna honderd
voudig gestyg, openbare in
komste dertigvoudig, land
bouproduksie vyfvoudig en 
mynwese sewevoudig. 

W at internasionale ver
houdinge betref. het S .A. ont
wikkel v an 'n land met kolo
niale status tot algehele vry
heid en beskik vandag oor sy 
eie diplomatieke diens. S .A. 
onderteken nou sy eie v er
drae, is volwaardige lid van 
die V .V.O. en beskik oor sy 
eie vlag en ander embleme 
van soewereiniteit. S .A . het 
. sy eie Weermag en Vloot. 

Die verhaal van die afge
lope vyftig jaar is egter een 
van spanning , tragedie en 
teleurstelling, maar ook van 
hoopvolle verwagting, hoe
wei die oplossing vir 
menige vraagstukke nog 
gevind moet word. 

In nouer kring het die Pot
chefstroomse Universiteit die 
afgelope vyftig jaar · 'n ont
wikkeling deurgemaak wat 

1 
seker die stoutste verwagtings 
van die oorspronklike stigters 
oortref het. In 1910 was daar 
nog nie eens sprake van 'n 
Universiteitskollege nie en 
het dit slegs bestaan uit die 
Literariese Departement van 
die Teologiese Skool met 
sew e studente. 

Eers in 1951 het die Uni
versiteitskollege die status 
van 'n v olwaardige Universi-

1 tei t ontvang. Vanaf 1951 tot 
1959 het die studentetal v an 

Jaar 
900 tot I ,635 vermeerder en 
tans beskik die Univ ersiteit 
oor geboue waarvan d ie 
waarde op £947,460 beraam 
word. 

In die Uniefeesjaar is dit 
noodsaaklik dat die Universi
teit opnuut besin oor sy 
grondslag, w ese , funksie en 
taak. In die toekomstige ont
wikkeling van S.A. sal uni
versiteite 'n rol v an toene
mende belangrikheid speel, 
want vir die oplossing van 
menigvuldig e vraagstukke op 
aile terreine v an die volks
lewe, sal al hoe meer weten
skaplikes, tegnici , tegnoloe, 
akademies opgeleide profes
sionele vakmanne en leiers 
nodig wees. S .A. het verder 
die taak en verantwoordelik
heid om aan Afrika Ieiding en 
hulp op tegniese, ekonomiese 
en kulturele gebied te verskaf. 

D ie studente v an die 
Potchefstroomse Universi
teit- met sy spesifieke 
karakter en riHting- moet 
ook so gevorm word da t 
hulle 'n eie positiewe 
lewens- en wereldbeskouing 
ontwikkel sodat hulle hul 
v erantwoordelikheid en 
roeping in die lew e k an 
besef en aanv aar. 

Die jaar 1960 sal in die 
geskiedenis sekerlik aange
teken word as die jaar van 
dramatiese gebeure- die jaar 
van die moontlike Republiek
wording, van rampe, onluste, 
stigting van Universiteitskol
leges v ir nie-blankes en 
Kleurlinge, 'n aanslag op die 
lewe van die P remier, v eroor
deling deur w ereldmening ... 
in hierdie jaar is die oe van 
die wereld soos nooit tevore 
nie op die suidpunt van 
Afrika gevestig. 

En nou is die belangstelling 
in ons eie geledere toegespits 
op die U niefees, w at die 
laaste hoofstuk is in die Unie 
se Eerste Halfeeu . En ons 
staan op die drumpel van die 
Tweede Halfeeu . . . waar
heen ? 

REDAKSIE EN ADMINISTRASIE : 
HOOFREDAKTEUR .. ... ........... .... ........ ............ Dirk H erbst (X041) 
ASSISTENT-HOOFREDAKTEUR ..... Schalk H oogenboezem (X042) 
NUUSREDAKTEUR ..... ... .. ..... ..... ..... ... .. Stoffel Cilliers (X042) 
REDAKTEUR TUSSENUiNIVER SITeRE 
EN BUITEL ANDSE SAKE ....................... .. Dewald R oode (1566) 
K UNSREDAKTRISE .... . ... ....... ... ....... Enid R autenbach (1385) 
SPORTREDAKTE UR ..... .................. .. ..... ... .. I sak L essing (425) 
VARIAREDAKSlE ..... ..... ..... Piet Bingle en Annemarie Schutte 
NUUSVERSLAGGE WER S : 
.......... .......... ..... ..... (;ert Scholtz , A ndre Arnoldi en Elsa Peiser 
SP03.TVERSLAGGEWERS: N ic Swa1·t en Marieke v. d . Merwe 
FOTOGR AAF .............................. ..... f ohan van der Merwe (19) 
SlRKULASIEBESTUUR DER .......... H erman Oosthuizen (X041) 
PENNINGMEESTER .......... .......... .......... Ernie v an der Merwe 
ADVERTENSIEBESTUURDER ..... ..... ..... B en Bierman (1188) 
SPOTPRENTTEKENAAR .. ............. .......... B en van der Walt 
TEGNIESE ADVI SEUR ..... ... .. .... . ..... ..... ..... Gouws Oberholzer 

Maandag, 23 Mei, 1960 

QNS STUDENTEGEMEENSKAP wil graag bekend staan 

as 'n christelike gemeenskap; en tereg, want ons eerbiedig 

die beginsels van ons christelike Universiteit. En nou vra ons 

ons.:el£ af: Waaraan kan die buitewereld ons uitwen? Waarin 

le d e onderskeilding tussen n' christelike studentegemeenskap 

en ·n liberale studente9'emeenskap? 

Johannes 13 : 35: , Hieraan 
sal almal weet dat julie My 
d 'ssipels is, as julie liefde onder 
n:ekaar het." 

W at is ons onderskeidingsteken? 
Is dit daarin gelee dat ons Sondag 
gereeld die Kerk besoek en netj ics 
gekleed gaan, dat ons nie joolkonin
ginne en tamboernooiens kies nie, 
dat ons nie danspartye organiseer 
nie, dat ons mans en dames op ver· 
skillende tye die swembad besoek, 
dat ons . .. ja u kan maar aanvul. 
Is ons onderskeidingsteken hierin 
gelee? 

Nee! Bogenoe mde is net die uiter· 
like, die vormlike, hoewel dit n ie 
onbelan grik is nie. Ons onderskei· 
din gsteken setel vee! dieper, dit le 
al hierdie uiterlike dinge ten grond· 
slag : dit is die liefde. Cbristus se: 
, H ie raan sal alma! weet dat julie M y 
dissipels is, as julle liefde onder 
mekaar het ." 

UITKENTEKEN 
Ons uitkenteken in hierdie wereld 

is dus die warme, offervaardige 
broederliefde. Soos Cbristus ons 
liefgehad bet, moet ons oak mekaar 
liefb e. God die Vader bet ons lief- ~1 

gehad het Sy ewige uitverkiesende 
liefde, so lief dat H y Christus, Sy 
eniggebore Seun, laat sterf het op 
Gol gotha ter wille van ons oortre· 
din ge, en daarom is ons ook liefde 
aan mekaar verskuldig. , Geliefdes, 
as God ons so liefgehad het, dan 
behoort ons oak mekaar lief te he" 
(Johannes 4 : 11). 

En as ons in hierdie liefde bly, 
bewaar ons God se gebooie. En 
daarom gaan ons gereeld Kerk toe, 
en daarom respekteer ons mekaar 
se liggame, en daarom is ons oak 

getrou aan die geestesrigtin g van 
ons Unive rsiteit . As die liefde in 
ons is, is ons gehoo rsaam aan die 
Wet. 

KWAAD WYK 

W aar die liefde regeer, wyk die 
kwaad. A s ons liefde onder mekaar 
bet, sal die een bomself verloen 
te wille van die ander, sal ons mekaar 
se laste dra en as gemeenskap ly as 
een lid ly, sal ons mekaar liefdevol 
teregwys as dit nodig is, en mekaar 
van harte vergewe, in plaas van 
m c kaar te beskinder en te verkleine r. 

O ns bet baie goeie gebruike en 
gewoontes en regulasies. 'n Prag· 
tige vorm; maar as dit nie gevul is 
met die warme, offervaard ige 
broedreliefde nie, is dit 'n witge· 
pleisterde graf, klipbarde, yskoue 
graniet, aaklige Fariseisme! 

Ons kan baie praat en ure-lan ge 
besprekings voer oor die kwynende 
studentegees of die verderwing van 
ons studentegemeenskap en pragtige 
aanbevel ings doen ter verbetering en 
ter voorkoming, maar as ons nie 
liefde onder mekaar bet nie, bet ons 
lu idende simbale geword. , Laat ons 
mekaar nie liefbe met woorde of 
met die tong nie, maar met die d1ad 
en in waarbeid' ' (Johannes 3 : 18). 
Laat ons mekaar liefhe soos Cbristus 

, H ieraan sal alma! weet dat julie 
ons liefgebad het . 
M y dissipels is, as julie liefde onder 
mekaar bet." Broederliefde-ons 
onderskeidingsteken in hierdie lief· 
delose wereld . 

Waar liefde woon gebied die 
HERE die seen, die lewe to t in ewig· 
beid! 

-G. A . H ATTINGH . 

'n Nuwe Huisvader 
BINNE ENKELE DAE sal 

prof. Dirk v an Rooy, wat 
die afgelope dertien jaar h.uis
vader van die koshuise w as , 
die tuig neerle. Sy opvolger, 
mnr. C. P . v an der Walt, 
neem die leisels op 1 Junie 
oo•. ·, •f; 

Om huisvader van studen
tekoshuise te w ees, is seker 
nie die b egeerlikste taak aan 
'n universiteit nie. Dis 'n taak 
wat vele opoffering, diploma
sie, takt , begripvolle Ieiding, 
beginselv astheid en besliste 
optrede v erg. O a t prof. Van 
Rooy aan hierdie hoedanig
hede voldoen het, ly geen 
twyfel n ie. 

By hierdie geleentheid kan 
ons nie anders nie as om 
opregte waardering en dank 
uit te spreek v ir die onbaat
sugtige wyse waarop prof. 
Van Rooy hom vir die 
studentegemeenskap beywer 
het, v ir die billike en nouge
sette aandag en begrip w aar
mee hy studente se probleme 
aangehoor en dan tot 'n v er
gelyk probeer kom het. Oat 
hy deurgaans agting afge
dwing het, is onbetwisbaar. 

Ook aan mev. Van Rooy . 
wa t hom in die uitvoering 

van sy pligte daadwerklik 
bygestaan het. wil ons 
dank en waardering uit
spreek. Hoop is in ons 
harte v ir 'n gespaarde en 
gelukkige lewe. 

Dit sou byna nie v ergesog 
wees om te verklaar dat 'n 
swaard oor die toekoms van 
mnr. Van der Walt hang nie! 

Hy is 'n persoon met milde 
en opregte belangstelling v ir 
die doen en late van sy mede
mens - en die student - en 
daar is dan ook geen twy fel 
dat hy die plek van sy voor
ganger waardig sal beklee 
nie . 

Dank is in ons harte vir 
sy bereidw illigheid en 
diensbereidheid om hom 
aan die studentegemeen
skap te wy, v era! daar dit 
vele opofferings meege
bring het. 

Probleme sal legio na vore 
tree- die wee van 'n student 
is dikwels duister, maar 
daarby tog ook mooi en 
lewenskragtig. 

Aan hom en mev. Van der 
W alt : Sterkte vir die arbeid 
en die taak wat voorle. 
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DIE NUWE HUISVADER -
MNR. C. P. V. D. WALT 

Vanaf 1 Junie 1960 sal mnr. C. P . v. d. Walt optree as 
die nuwe koshuisvader vir die manskoshuise. Hy volg pro£. 
D. J. van Rooy op wat 13 jaar lank die pos beklee het. 

Mnr. Van der Walt kom 
oorspronklik van Colesberg, 
waar hy grootgeword, skoolge· 
gaan en gematrikuleer het. 
Daarna het hy na Potchef· 
stroom gekom , waar by vier 
jaar lank student was aan die 
Universiteit, en die B.A. en 
U.O.D. behaal bet. Hy het 17 
jaar lank onderwys gegee, hoof· 
saaklik aan die Potchefstroomse 
Handelskool. 

Vir se jaar het by deeltyds 
klasgegee in Staatsleer aan die 
P.U., maar vanaf 1957 is hy 
aangestel as voltydse lektor in 
Staatsleer en geskiedenis. 

Mettertyd het hy y Hon· 
neurs B.A.· en M .A.-grade in 
Staatsleer behaal, en op die 
oomblik werk hy aan 'n proef· 
skrif ter verkryging van 'n 
doktorsgraad. 
Mev. Van der Walt is ook 'n oud· 

Puk. Sy was 'n B.A.·student en bet 
uitgeblink in sport en gimnastiek, en 
was een van die stigters van die 

bokkie·klub aan die lf.U . 

Die benoeming as buisvader geld 

vir vyf jaar, met die moontlikbeid 

van 'n her•benneming daarna. 

TALLE BEURSE VIR OORSESE 
STUDIE BESKIKBAAR 

VIR YWERIGE en ondernemende Pukke is daar in die toe-
karns volop kans vir verdere studie, hier en oorsee. 'n 

Groot aantal en 'n verskeidenheid studiebeurse is weer eens 
beskikbaar. vol s:~ens inligting wat onlangs bekend gemaak is. 

Die ltaliaanse regering hied vir 
Jie akademiese jaar 1960/ 61 beurse 
aan wat strek oor agt of tien maande. 
Die beurse van agt maande is bedoel 
vir slegs een jaar se studie, terwyl 
die van tien maande jaarl iks hernieu 
kan word . Die beurse bedra £34 per 
maand en moet dien ter verkryging 
van 'n bepaalde graad of diploma. 

Daar is verder kortterrnynbeurse 
van een tot drie maande vir studie 
van die ltaliaanse taal en kultuur, of 
in rnusiek. Aansoeke vir hierdie 
ltaliaanse beurse kan by die ltaliaanse 
konsulaat gedoen word. 

Churchill College te Cambridge 
hied drie nagraadse studiebeurse 
aan. Een beurs is vir die verkry· 
ging van die graad Ph.D. en die 
ander beurs vir die verkryging van 
een of ander nagraadse dip loma of 
sertifikaat. Die derde is 'n Gul· 
benkian·navorsingsbeurs. 

AU STRALIE 

Hierdie beur e geld vir die akade· 
miese jaar wat oorsee in Oktober 
begin. Vir die beurse rnoet kandi· 
date genomineer wee deur 'n uni· 
versiteit of ander inrigting. 

Aust ralie hied ook vanjaar onder 
die Statebundsbeurskema nagraadse 
stuciiebeur.;e aan wat geldig is vanaf 
ingang 1961. Die beur e strek oor 
'n tydperk van twee jaar en moet 
gebruik word om 'n bepaalde graad 
te behaal. 

Voorsiening word gemaak vir 
grati lugreise heen en terug na 
Austral ie, vrystelling van klasgelde 
en onderhoudstoelaes van £A600 tot 

£A940 per jaar. 

Die Franse regering hied vanjaar 
vier beur e van agt maande aan vir 
Suid ·Afrikaanse studente. Die beurse 
geld vir die akademiese jaar 1960/61 
en bedra £26/10/· per maand. 'n 
Bykomende beurs word toegestaan 
aan diegene met slegs 'n elernentere 
kennis van Frans, om vir twee 
maande lank 'n intensiewe kursus in 
die Franse taal te loop. Die aan· 
soeke vir hierdie beurse kan by die 
Fran e konsulaat gedoen word. 

Ook die W.N.N.R. hied vanjaar 
verskeie nagraadse beurse aan vir 
gerigte navorsing bier te Iande en 
oorsee. 

Verdere besonderbede oor al die 
genoernde beurse kan by die kennis· 
gewingbord of die Administrasiekan• 
toor verkry word. 

Landsdienskamp 
'n A.S.B.·landsdien kamp vind 

tydens die eerste week van Julie 
naby Nelspruit plaas. 

Dit staan aile ingeskrewe studente 
vry om die kamp by te woon teen 
die minimum onkoste, rei geld inge· 
slote in Transvaal, van 5/·. Lesings 
en demonstra ies i.v.rn. land dien en 
gesellige uitstappies, sal die verblyf 
opvrolik. 

lndien meer inligting verlang 
word, skakel met mnr. Hannes Els 
van Postmahuis. 

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

het dit REEDS gevind 

Aptekers J. P. van der Walt 
(EDMS.) BPK. 
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DIE WAPAD Bladsy vyf 

Afrikaner s~e 

Houding 
W at presies moet die Afri

kaner se nouding teenoor 
Kieurlinge, Asiate en Indiers 
wees ? 

Vreugdedag Moet 
Verdwyn 

-Jan Ras 

Die tudenteraad het be
s;.-~it om 'n kommissie be
st!lande uit ses lede aan te 
wys om die saak te onder
soek. 

.. Ek wil graag aanbeveel dat Vreugdedag in die toekoms 
op 'n ander lees geskoei sal word en dat Vreugdedag soos ons 
dit tans ken, verdwyn en in die plek daarvan 'n kermis of 
karnival sal kom," het mnr. Jan Ras, voorsitter van die 
V reugdedagkomitee, in 'n onderhoud met Die Wapad verklaar. 

Die lede van die kommis-
s:e is: mnre. Hennie van 
1 er Walt ( kon venor) en 
Louw van Wyk, as Studen
t ~riadslede; m nre. Koos du 
Piooy en Prinsloo Potgieter 
as A.S.B.-bestuurslede en 
mnre. Rassie mit en Gert 
Snyman as buitestanders . 

Die verslag van die Kom
missie sal aan -fflnr. Daan 
van der i'Jilerwe, direkteur 
van rasse - aangeleenthede 
van die A. S .B ., voorgele 
word. 

Mnr. Jan Ras het, na die jaarl ikse 
Vreugdedag wat onlangs op Klerks· 
dorp gehou is, gese dat die Potchef· 
stroomse U niver iteit daarvan moet 
afsien om Vreugdedag buite Potchef· 
stroom te hou. 

Die studente kan onmoontlik alma! 
na 'n plek soos Klerksdorp vervoer 
word, sodat daar reeds van die begin 
af 'n struikelblok in die weg van die 
hcclhartige steun van die studente· 
massa sal wees. 

FINANSIES 

Die finans ies ly ook baie met 'n 
Vreugdedag op 'n ander plek, bet 
mnr. R as gese. Brandstof moet voor· 
ien word, asook busse en ander 

STUDENTENUUS VAN ELDERS 
VERSKEIE VERTEENWOORDIGERS van Oos~, Wes~ 

en Sentraa1~Afrikastate het onlangs die tweede Afrika 
Studieseminaar aan d ie Universiteitskolleg-e in Addis Ababa, 
Ethiopie, bygewoon. Hoewel !die Federasie van Noord~Afri~ 

kaanse studente 'n afgevaardigde na die seminaar gestuur het, 
het die Nasionale Unie van Suid~Afrikaanse Studente geen 
waarnemer afgevaardig nie. 

Luidens 'n hoofartikel in die blanke (,African") y gelyke sal 
'<erste uitgawe van The African , word. Bie Bantoe·onderwys Wet in 
amptelike orgaan van die seminaar, S.A., die verskil lende onderwysstel· 
is vraag tukke met betrekking ~ot sel vir blankes en nie·blankes in 
die hele Afrika besp reek. lntensiewe Suid·Rhodesie, Nyassaland, Kenia en 
bespreking is egter gewy aan die S.A. is vir haar praktiese bewyse 
toestande in die Unie van S.A. en biervan. 
vera! die beleid van ra e segregasie 
het wye bespreking uitgelok. 

Die hoofredakteur van die blad, 
ene Alan Dock, verklaar dat die 
dringend te bespreking uitgelok i~ 

dEur die koloniale en ekonomiese 
onderdrukking van sekere ra groepe 
in verskillende Afrikalande en die 
kwessie van rasse di kriminasie. 

Hy betreur verder dat Suid ·Afrib 
geen verteenwoordigers na die sefTli· 
naar gestuur het nie, aang£ ien afg~
vaardigdes sodoende geen eerste• 
handse inligting kon verkry nie. 

* * * 
WIL }UK AFHE 

'n Student in Oos·Afrika, 'n sekere 
Mutambanengwe, bet onlangs 'n 
interessante stelling gemaak. 

Hy e dat studente in Iande met 
politieke, ekonomiese, kulturele en 
opvoedkundige stabiliteit minder 
politiekbewus is a in Iande waar 
hierdie tabiliteit en rus nog ont· 
breek. In eersgenoemde Jande le 
studente hul vee! meer toe op .:he 
verbetering van gesondheidsge• 
riewe, toere, bebuisingstoestande 
en helaas ook aan studie. 

Die meerderheid studente m 
Noord·Amerika en Europese Iande, 
benader studentevraagstukke dan ook 
in hierdie Jig. 

In Afrika is die prentjie egt~r 

anders. Hier neem die studente nog 
'n leidende aandeel in pogings om 
hul onderskeie tate onafhanklik en 
vry verklaar te kry. Hulle wil die 
juk van blanke oorheer ing, imperi· 
ali me en kolonialisme van bul 
. kouers afbe. 

* * * 
n Damestudent van Ghana, Susie 

Puplampo, se dat die grondslag van 
apartheid en ra sediskriminasie vrees 
is: vrees by die blanke dat die nie· 

Apartheid is nie soseer gemik op 
ras esuiwerheid nie, maar om die 
nie-blanke in dieselfde agterlike staat 
te hou as toe die blanke vir die 
eerste keer met hom in aanraking 
gekom bet. 

* * * 
MOENIE KYS NIE 

Dit is uiters onwenslik dat hoer• 
skoo!Jeerlinge ,geky " raak, bet 
eerw. Stephen Daday, hoof van die 
Sentrale Katolieke Hoerskool van 
Alentown, in die V .S.A., besluit, 
en aile kysery tussen sy leerlinge 
ten trengste verbied. 

Leerlinge wat teken van blywende 
verliefdheid op mekaar toon, sal 
voortaan nie aan sport en ander 
leerlingbedrywigbede mag deelneem 
me. 

,Kysery", het die geagte skool· 
hoof verklaar, maak gekonsentreerde 
studie onmoontlik en lei tot huwe· 
like tus en persone wat emosioneel 
nog nie ryp genoeg daarvoor is nie, 
en som ook tot verpligte huwelike. 

* * * 
Bykans twaalf vooraanstaande 

Amerikaanse Universiteite in die 
omgewing van New York het 'n 
komitee vir Suidwes·Afrikaanse sake 
in die !ewe geroep. Die doe! van 
die komitee is om fondse in te 
same! vir ,die wereld se mees onder· 
drukte men e." 

* * * 
Studente van die Natalse Universi· 

teit het onlang met 'n baie oor· 
spronklike plan voor die dag gekom 
om hul jaarlikse jool te adverteer. 

Twee dame en 'n man het 'n hospi· 
taalbed op 'n gewone parkeerplek 
ingestoot en toe rustig begin kaart• 
speel. Hulle was slegs in ,shorty• 
pyjamas" gekleed. 

middele van vervoer. 
Hy bet verder gese dat Potcbef· 

stroom hom nie goed !een vir 'n 
Vreugdedag soos die Jool wat op 
groot plekke gehou word nie. Geld 
vloei baie meer vrylik in groot stede 
as in 'n plattelandse dorp soos P ot• 
chefstroom. 

As n verdere oorweging ter 
ondersteuning van sy aanbeve!ing het 
mnr. Ras gese dat studente nie so 
maklik en so baie ,gees kan vang" 
as h ulle van die begin af weet dat 
Vreugdedag nie in die onmiddellike 
nabyheid plaasvind nie. 

Vanjaar se sierwaens het ongeveer 
driehonderd pond gekos, en die 
bedrag sou beter aangewend gewees 
het as dit as uitgawe vir 'n groot 
studentekermis bestee kon gewees 
het, het hy ge e. 

D ie gewone kollektelyste kan nog 
uitgestuur word, soos wat tans die 
geval is. 

Soos met die pasgehoue Vreugde· 
dag die geval was, en dit jaar na jaar 
gebeur, het die st raatkollekte nie al 
die onkoste verbonde aan die bou 
van sierwaens, ens. ten voile bedek 
nie. 

DIENS! 
OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

SUID-APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 

Uit die mond van 
suigeling • • • • ! 

..) 

die II 

Dameth en Heer~e 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Ncus 
Tomstraat 86 Tel, 3091 
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Bladsy ses 
' ' . 

Hennie van der Walt
LoopbUan Van Diens 

i.n ·studentelewe 
MET die verkiesing tot President van die Hoofbestuur van 

die A.S .B. tydens die onlangs gehoue kongres te Heidel~ 
berg . het die studenteloopbaan van mnr. H. J.D. van der Walt. 
voorsitter van die Studenteraad, 'n hoogtepunt bereik. 

Hennie van der Walt het sy stu· 
dentcloopbaan aan die Universitcit 
in 19 54 begin nadat by die matriku· 
lasic·cksa men aan die Potchef
stroomse Hoer Gimnasium afgele 
bet. 

Vroeg io sy tweEde jaar word sy 
bckwaamhede en veelsydigheid op die 
procf gestcl deurdat h.y tot konvenor 
van die twccdejaarskomitee verkies 
word. Voorts_ is by organiseerder 
van die Alabam a Studente-orkes en 
dien op die administrasie van Die 
Wapad. 

VEELSYDIG 

As voorsitter van die Alabama 
Studente·o rkes was H en nie in 1956 , 
grootliks verantwoordelik vi r 'n 
ges!aagde toer van die liggaam deur 
Wes· Transvaal en · Noord· Kaapland. 
In dieselfde jaar word hy verkies as 
penningmeester van die A.B.K.K. en 
deur die Studenteraad benoem as 
addisionele lid van die Vreugdedag· 
komitee. 

Dit was vera! op laasgenoemde 
komitee dat Hennie hom weens ny 
sterk organisatoriese aanleg onder· 
skei het, toe by in 1957 as voor· 
sitter van Vreugdedagkomitee aan · 
gewys is. Sy puik reorganisasie van 
hierdie komitee word vandag nag 
gevoel. Hy~,;vord oak vir die tweede 
agtereenvolge'nde keer verkies tot 
voorsitter va~ die A.S.O. en dien 
op die bestu~e va~ d.l~ hoofligga me 
van die •"~eftteraad , t.w. di e 
A.B.K.K., idfll S.S.B. en die A.S.B. 

EERSTE ONDERSEKRET ARI,S 

Vir die eerste keer benoem die 
Studenteraad 'n ondersekretaris in 
die persoon van Hennie van der 
Walt. 

In 1958 dien hy op die dagbestuur 
van die Studenteraad en wel as sekre• 
tari£. A s b~stuurslid vap' die plaaslike 
tak van die A.S.B. , neem . by a! die 
reelings waar vrr ·die jaarlikse A.S.B. · 
kongrcs wat in April bier plaasge· 
vind het. Na afloop yan die kongres 
word hy ~s Direkteu'r 'va~ Landsdiens 
op die hoofbestuur verkies. Aan die 
einde va'n ' 1958 word Hennie as 
voorsitter va,n die Srudenteraad ver· 
kies en verower 'n Abe Bailey·beurs 
vir 'n oorsese reis saam met mnr. 
F. W. de Klerk. 

A s voorsitter van die Stude nte· 
raad in 1959, bet Hennie verskeie 
veranderinge in die studentelewe aan
gebring, bv. die verandering 
van die vet.kiesir:g soos dit verlede 
jaar 1in werking :_ge:'s.tel is. Op die 
hoofbestuur van . ~i7' p.S.B. word hy 
in 19 59 as onderpresident verkies. 

Die, besondere eer bet hom te 
beurt geval de,ur<Tht, hy aan die einde 
van 1959 vir. g?~ :'tweede keer a 
voors itter van ~ Gi<to. '6t.udenteraad ver· 
kies is. 

Hiermee het H ennie van der Walt 
die eerste persoon geword wat vir 

BESO~K 

vie r agtereenvolgende jare op die 
Studenteraad gedien bet. 

SPORTGEBIED 

Oak op die gebied van sport het 
Hennie hom ond erskei. In sy eerste· 
jaa r speel hy gereeld vir die onder 
1 ~>-s pan voetbal asook vir die Wes· 
Transvaalse onder 19-span. Op die 
bofbalveld het hy uitgeblink as speler 
in die eerste span. 

Vanaf 1955 peel hy gereeld vir 
Theos en word in 1957 uitgenooi 
na die Wes·Transvaalse proewe. In 
1959 moes hy hom weens drukke 
werksaamheid aan sport onttrek. Hy 
behoort ook tot die ,orde vyftig" 

Hennie van der Walt. 

deurdat hy 67 wedstryde vir die 
eerste voetbalspan gespeel bet. 

Op interuniversitere gebied bet hy 
telkens na vore getree . In 195'7 
verteenwoordig hy die U niversiteit 
op die jaarkongres van Sabra te 
Pretoria. In 1958 bet hy die Stu· 
denteraad verteenwoordig op 'n kon· 
ferensie insake sportsentralisering. 
Vanjaar is hy voorsitter van die 
Nasionale Party Tak aan die Uni· 
versiteit en dien op 'n uniale komi· 
tee wat besig is om 'n konstitusie 
op te stel vir n' jeug•arbeidsorgani· 
sasie om selfwerksaamheid te bevor· 
der. 

H ennie is vanjaar besig met sy 
finale jaar vir die LL.B.·graad, maar 
beoog verdere studie. 

SCHILLER OP PLATE 
Die Duiste Vereniging bet op 

Woensdagaand, 18 Mei, 111 De 
Klerkhuis se ontvangssaal vergader. 

'n Gesellige aandjie is deurgebring 
met die speel van plate oor die' 
werke van Schiller. Aile Duits I, 
II, en III studente en aile belang· 
stellendes word vriendelik ui.tgenooi 
na vergaderings van die Duitse 
Vereniging. 

,UEWE INGRAM, EK VERLANG" 

DIE WAPAD 

Geoloe Bedrywig 
Een van die bedrywige 

akademie.se veren1gmgs aan 
die Potchefstroomse Universi~ 
teit, die Geologiese Vereni~ 
ging. het Maandagaand, 16 
Mei, 'n interessante vergade~ 
ring gehou . Dr. H. C. M. 
Whiteside het die gehoor, 
wat o.a. bestaan het uit 17 
geoloe van omliggende myne, 
grafie van die Verre Oos~ 
Rand, Oos~Rand. Die besoe~ 
kende geoloe het lewendig 
aan die bespreking deelge~ 
neem. 

Twee weke geled e bet dr. F. C. 
Truter, direkt£ur van geologiesc 
opname, n praatjie ge lewer oar 
die geologiese opnam e en eersko· 
mende Maandag hou 'n Walli er, 
mnr. Platt, 'n lesing oar vulkanisme 
voor die vereniging. 

In Februarie bet die Suid-Af ri · 
kaanse Geologiese Vereniging bulle 
jaarlikse kongres bier gehou, by 
watter geleentheid ekskursies na die 
omgewing en Betsjoeanaland gereel 
18. 

Die vereniging stel verder ' n 
bedrywige program vir die res van 
die jaar in die vooruitsig. Behalwe 
heclparty lesings wat deur ge iene 
geoloe gelewer sal word, gaan die 
verenlgin g die eerste week van Julie 
na die inter·universitere kongres te 
Durban. Daartydens sal bulle 
ekskursies onderneem na Zoeloe· 
land. 

In die laaste week van Julie sal 
'n besoek gebring word aan Griek
waland Wes. 

STUDENTE NA 
PRETORIA 

Yroeg·vroeg Woensdagoggend , 18 
Mei, het 'n dertigtal Pukstudente per 
motor na Pretoria vertrek om 'n 
besoek te bring aan die Suid·Afri• 
kaanse Buro vir Standaarde. Die 
uitstappie is gereel deur die Natuur· 
wetenskaplike vereniging aan die 
Universiteit. 

, Die doe! hiervan is om die stu· 
dente nouer kontak met die praktyk 
te laat vind," bet mnr. H. D. Nel on, 
voorsitter van die Vereniging aan 
die verteenwoordiger van Die Wapad 
gese. 

Die studentegroep, begelei deur 
dr. P. A. ]. Ryke, het die voormid
dag in die Buro deurgebring en in 
die namiddag 'n besoek geb rin g aan 
die Transvaalse Museum. 

Prestasie Behaal 
'n Aptekersbaadjie met spesiale 

onderskeidingsteken en wapen is op 
die jaarlikse aptekersbraaivleis aan 
mnr. Johan van der Walt oorhandig. 

Mnr. Van der Walt, wat binnekort 
sy studies oorsee sal voortsit, is 'n 
voormalige voors te r van die Apte· 
hrsvereniging en die tweede persoon 
om die onderskeidingsteken te ont· 
van g. 

Die Aptekersbraaivleis, waarheen 
aile studente uitgenooi is, het in 
gcsellige luim op d ie Oude Molen· 
terrein plaasgevind . 

Daarna is aan belan gstellendes 
films oar die aptekerswese vertoon 
in die Chemiegebou. 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Allerlei 

asook 

• WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

• KOELDRANKE en VARS LEMOENSAP 
(5/~ 'n halwe kan - 9j6 per gellingkan) 

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

---
Maandag, 23 Mei, 1960 

HOER ONDERWYS VIR DIE II 

BANTOE 
-deur EDDIE DE JAG~R 

SOOS enige ander Universiteit het ook die Bantoekolleges 
twee primere doelstellings, nl. akademiese en sosiale 

vorming. Albei is verantwoordelik vir die algemene lewens~ en 
we . eldbeskouing van die student. 

Akademie voldoen die Bantoe ecn kultuur, ook onder druk van 
U niversiteitskolleges aan die hoogste 
vercistes: doseerwerk word verrig 
deur deeglik opgeleide en b£kwame 
wetenskaplikes, die leerplanne van 
die Universiteit van Suid-Afrika 
word vervolg en hulle eksamens 
word afgele. 

Sosiale vorming word grootliks 
aan die studente self oorgelaat
hulle moet sorg vir ontspanning en 
sosiale verkeer onder mekaar. 

DIEN GEMEENSKAP 

'n Verdere fundamentele doe!· 
stelling van 'n universiteit is dat 
dit die gemeenskap waarin dit Gtaan, 
moet dien-gemeenskap bier gesien 
in sy breere verband. Aile universi· 
teite oor die wereld staan in die Jig 

Die tweede in die 
reeks artikels oor Ban~ 
toe~onderwys. 

Hierdie artikels ver~ 
teenwoordig nie nood~ 
wendig die mening van 
die Studenteraad of die 
redaksie nie.-Red. 

van hi erdie vereiste, want daar· 
so'lder kan dit nie bestaan nie. 

Die Ban toe U niversiteitskolleges 
voldoen oak aan hierdie vereiste, en 
dan nog in 'n grater mate as die 
blanke universiteite van Suid-Afrika. 

Die Bantoe het reeds die vrug van 
die westerse beskawin g geproe en dit 
sa l dus nie regverdig wees om dit 
nou van hom af weg te neem nie. 
Ewemin sal dit help om daardie 
erfenis, wat ook syne is, hom aan 
te bied op so 'n wyse dat hy dit nie 
kan waardeer nie. Die kolleges wil 
aan die Bantoe hierdie westerse 
be kawing op so 'n manier aanbied 
dat dit vir hom van waarde kan 
wees, maar hy moet oak die mooie 
van sy tradisionele kultuur hehou. 

Dit kan nie gebeur in omstandig· 
hede waar by slegs aan westerse 
invloede blootgestel is nie. Die 
Ban toe U niversiteitskolleges wil dus 
'n k!imaat skep waarin die Bantoe 
sy westerse erfenis kan ontvang maar 
ook die mooie van sy eie kultuur 
kan behou. 

BEGINSEL 

Dit is 'n erkende beginsel dat 
in ' n situasie van akkulturasie beide 
kulture wat die situasie uitmaak, 
bulle eie moet behou, ve ra! waar die 

• 

Cachet 
dli{ode1-

(EDMS.) BP K. 
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f. ktore soos ekonomiese en sosiale 
magsposisie sterker is as die ander. 
Die kulture in so 'n proses van 
akku lturasie moet as komponente 
O;Jtree en mekaar aanvul, m.a.w. 
bulle moet mekaar nie vernietig nie. 

Hierdie beginsel word ten valle 
vcrwesenlik in die boer onderwys 
van die Bantoe. Die Bantoekolleges 
moet dus manne en vroue ]ew.-r 
wat hierdie gebalanseerde erfenis kan 
uitdra, en we! op so 'n wyse dat die 
Bantoe die meeste voordeel moontlik 
daaruit sal trek. Aan hierdie beson• 
dere roeping en taak kan slegs inrig• 
tings soos die pas ingestelde Univer· 
siteitskolleges vir Bantoe boer onder• 
wys voldoen. 

Dit is my eerlike mening dat bier• 
die kolleges die slagaar gaan vorm 
van die Bantoe se toekomstige ant• 
wikkeling deur sy eie mense. 

IDEAAL EN DOEL 

Wat 'n pragtige idea<!:! sal ·vervul 
wces as dit gebeur! Waarom wil 
die tee nstanders van hierdie kolleges 
ons nie 'n regverdige kans gee nie? 
Omdat hulle bang is dat die kolleges 
'n sukses sal wees en dan verval al 
bulle sg . argumente-en die kolleges 
kan en sal 'n sukses weesl 

Daar is egter nog 'n d<rde en 
baie belangrike doe] wat die inrig· 
tin gs vir boer onderwys aan die 
Bantoe dien: dit stel daardie Bantoe 
wat nie in taat was om die blanke 
Universiteit by te woon nie, hoof· 
saaklik om finansiele redes, in staat 
om nou boer onderwys te geniet. 
Verder nag, is dit geen mindcr· 
waardige opleiding nie, maar n 
opleiding wat aan aile vereistes op 
die vlak van boer onderwys voldoen. 

Met die instelling van hierdie 
kolleges is voldoen aan 'n leemte 
wat al baie jare bestaan in die ant· 
wikkeling van die Bantoe. Persone 
wat dit opponeer dra nie werklik 
die belange van die Bantoe op die 
hart nie . Daar bestaan nou eindelik 
vir die Bantoe Universiteitskolleges 
wat absoluut aan aile vereistes val· 
doen, waar hy nie sosiaal uitgestoot 
is nie, maar waar hy kan studeer 
en sosiale omgang kan he tussen sy 
eie mense, waarvan by homself cen 
voel en waarin hy homself kan uit· 
lee f. 

Telefoon 1389. Ons 
drag 
veral 

spesialiseer tn 

vir- jong dame~, , 

KERKDRAG 
NOMOTTA-WOL 
in voorraad. 



Maandag, 23 Mei 1960 DIE WAPAD Bladsy. s~we 

_Die Student en Ernstige Va-,:ia: 

J7 raagstukke 
Geagte Redaksie, 

In Hosea 4 : 6 staan: , My volk gaan ten gronde weens 
gebrek c:an kennis." Hoe aktueel het hierdie woorde nie weer 
geword in hierdie tyd waarin ons !ewe nie . Ook ons voli< 
sal ten gronde gaan weens gebrek aan kennis. Waar le dan 
die fout? 

Die fout le by ons studente. 
Wat he'p dit dat ons as studente 

goed presteer op die gebied van die 
akademie en op sportgebied, maar 
op ander terreine van die !ewe waar 
ons ons man sal moet staan, faa!? 
Wat help dit dat ons knap koppe 
die !ewe instuur maar mense wat 
so ongebalanseer is dat bulle hulself 
nie kan handhaaf ten opsigte van 
staat en maatskappy nie? Wat help 
dit om akademici en sportmanne. te 
kweek terwyl bulle mense is wat nic 
weet wat om bulle omgaan nie? 

KORPS EN A.S.B. 

In hierdie opsig doen Korps en 
A.S.B. dan ook waardevolle werk. 
Hierdie twee verenigings help ons 
om te sien wat om ons aangaan 
en om ons te leer waarvoor ons 
staan. Maar dit is nie genoeg nie. 
Dit help nie om net van hierdie twee 
liggame afbanklik te wees nie . 

Ons moet ook self ondersoek 
instel na wat om ons aangaan. Ons 
moet onsself ook vergewis van ons 
standpunt en nie maar ruggratloos 
met die algemene opinie saamdryf 
nie. Ons moet ook egter nie net 
verskil om troomop wees nie . Ons 
moet ons orienteer ten opsigte van 
ons posisie. A s studente moet ons 
reeds begin want dit help nie om 
dit eers te wil doen as ons in die 
maalstroom va n die !ewe is nie. 

Adv. J. van Wyk de Vries het 
op die jongste vergadering van 
Korps die onrusbarende feit gestcl 
dat ve rreweg die meeste studente 
wat ons Universiteite verlaat 
LIBERALISTE is. H oe sal ons 
onsself teenoor bulle kan handhaaf 
as ons nie weet wat random ons 
gebeur nie en maar die houding 
inneem van: dit is nie nou my 
probleme nie. 

HOOP VIR TOEKOMS 

As ons ons as studente ingrawe in 
die probleme van die land, dan is 
daar tog hoop vir die toekoms. Eers 
as ons skouer aan die wiel sit, kan 
ons seen van Bo verwag. Ons n eem 
kennis van wat gebeur het omdat dit 
nuu en sensa ie is, maar ons vors 
nie na wat on taak en posisie is 
ten opsigte van die veranderen:le 
toneel nie. 

Laat ons as studente, die leiers 
van die toekoms, vol ons aandag wy 
aan ons beginsel- en beleidsake. Die 
tyd? Waarvandaan ? Ons kan die 
tyd gebruik wanneer ons sulke 
on in random die teekanne praat of 
wanneer ons so doeiloos m mekaar 
.e kamers randle. 

H et u al gedink wat ons h ou
ding in die toekom teenoor die 
nature! gaan wees? Hoe moet 
ons staan tee no or die kleurling en 
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teenoor die A siaat? Wat gaan die 
verhouding wees tussen Afrikaans
sprekende en Engelsprekende 
Suid-Afrikaners? W at gaan gebeur 
as God en sy gebod uitgeban 
word ? 
H et u geweet dat enkele AFRI

KAANSE jeugorganisasies die 
bestaan van God ontken? D it is 
maar net enkele groat vrae wat ons 
as studente sal moet beantwoord . 

Kom Pukke, laat ons ten minste 
aJ.n die werk spring en ons stem 
oral laat hoor met 'n sui were k lank. 

M eneer die R edakteur, hierdie 
brief is ern tig en opreg bedoei.-

J. H. BONESCHANS. 

Ernstige 
Benadering 

Gevra 
Geagte Redaksie, 

Belangstelling van studente 
in landsake moet a llerwee 
verwelkom word. Dit is die 
plig wat rus op elke staats~ 
onderdaan en in besonder op 
die student as die sg. intelli~ 
gensia van die volk om ten 
volle op hoogte wees met die 
toestande en gebeurtenisse in 
en handelinge van sy staat. 

In die buidige wereldpolitiek bet 
die plig se lfs 'n ruimer betekenis, nl. 
dat saver moontlik kennis gedra 
moet word van die ontwikkelinge in 
die wereldpolitiek. Aileen teen daar
die agtergrond kan gebeure in Suid
Afrika in die regte perspektief 
geplaas word. 

PARTYSTELSEL 

Met reg word van die staatsonder
daan en die student in besonder 
verwag om ook die partypolitiek 
van sy land te ken waar die party 
dien as kanaal om uitin g te gee aan 
die openbare menin g. Die party· 
stelsel is immers nood aaklik vi r die 
suksesvoile werking van die demo
kratiese stelsel. 

In hierdie lig ge ien is dit te 
betreur dat men e partyblind en 
politiekmal word, dit verlaag die 
karakter van die staat, om van die 
mens nie te praat nie. Temeer is 
die feit t e betreur dat studente hulle 
skuldig maak aan sodanige gedrag. 

Die onlan gse politieke vergade· 
ring van mnr. Japie Bas on het 
bewys gelewer dat n sekere 
gedeelte van ons studentemassa 
aan die genoemde kwale ly, dat 
bulle gevoelens vir bulle te vee! 
geword het en bulle beheer oor 
sekere sintuie verloor het . 

ONKUNDE 

Die kwaal weerspieel die g roat 
' mate van onkunde elf by studente 
nie aileen van die wereldpolitiek nie 
maar oo k die partypolitiek in Suid
Afrika . In hierdie opsig sou verant
woorde ged rag van die student aan
gedui kan word met die woorde: 
studie, voorligting, Ieiding . 

'n V eranderde ges indbeid m 
woord en daad sal in ons eie voor
dee l wees, ons partypolitiek bevorder 
en on lan d in die algemeen bevoor
deel. Die veranderde Suid-Afrika
situa ie stel die ve reiste dat die staat-

kundige gedagte inslag moet vind 
by die staatsvolk, bier moct die stu
dent die Ieiding nee m maar dit moet 
polities-verantwoorde Ieiding wees. 
Met. dank.-P.H. 

In die .. Winter Moet 'n Mens Mos 
Warm Bly 

Selfwerksaamheid 
Onder Soeklig 

Ceagte R edaksie, 
Dit was met belangstelling dat 

o:1dergetekende die brie f van G. J. 
L. Scholtz in die uitgawe van 11 
deser gelees het, waar gepleit wor:l 
dat die student die arbeid wat vir 
ho m verrig word deur bediendes, 
rc lf moet doen . 

Dit kom ons egttr voor 'n opti
mistiese pleitrede te wees. H oewel 
daar gladnie sprake is van ,kaffer
werk" nie, moet tog die onde rskei
din g gemaak word van hoof- en 
bandearbeid. 

Nou wil ons studie nie as hoof
arbeid (dit is geen arbeid) bestempel 
nie , maar hierdie voorbereiding van 
die student tot sy lewensarbeid , verg 
al sy tyd en krag (o f behoort). S;, 
ook is die bandearbeid wat in die 
ko huise verrig word (ongeag of dit 
gedoen word deur 'n blanke of nte
blanke arbeidersklas) n vo ltydse 
werk. Hierdie twee, nl. skolin g en 
ongeskoolde arbeid, kan nie gekom
bi'1eer word nie. 

GEEN REDE NIE 
Geen id ealistiese redevoerings dat 

die student altyd nog baie tyd het 
om te mors, moet aangevoer wor:l 
nie. Dat daar ontspanning moet 
wees, i ook God-gewil. Ontspan
nin g al nie die vorm van hande
arbeid-ongeag of dit die karakter 
van loonarbeid ( verrninderde kos
huisgelde) dra of nie-kan aanneem 
nie. Want dit is nie meer ontspan· 
ning in die regte sin van die woord 
nie, nl. dat daa r tyd bestaan vir 
gcestelike a rbeid en deelname aan 
verenigingslewe, sport, en . Dankie 
vtr plasin g.- N. BOTHA en F. 
DENKEMA. 

Briewehus 
Slaapliefhebber: Miskien 'n rapsie 

onnodig om so te ve lde te trek. 
Die brief word verwys na die kom· 
mi sie wat die sosiale ]ewe onder
sock. 

Fantum: Ook die brief is verwys na 
bogemelde kommissie. Sommige 
dele is darem te kras. 

Die winter met sy koue i hier. 
Vir baie hou dit net een ding in 
.. word warm! 

Daarom juis bet die vo lgende 
uiende uit ons midde dit goed 
gedink om die hart warm te ]aat 
klop, en maar te kys. 

Koos Brink en Ria Nel, 'n Poot. 
Hannes Sauerman en Antoinette 

Kruger, 'n ander P oot. 
Dries Yssel .. . ook hy bet die 

Potedom ingevaar. 
Kobus Eloff en Ansie de Wet. 
Jorrie Jordaan en Isabel Rabe. 
Corrie Viljoen en Sti€nie Schee-

t=ers. 

VERLOOF 

En toe raak Ena Beytel vcrloof 
aan Gert KQster, ' n boer uit Parys 
[C wereJd. 

A lice Schenk en Victor van der 
W'alt, van Welkom. 

A an hulle alma! se ons: Hartlik 
ge]uk. 

Geniet dit! 

SAAM GESIEN 

Willie Kuperi.is en Rina du 
Plessis. 

Perietjie Kruger en Mereika 
Myburg. 

Willie Froncman en Ria Laurens. 
Aan hulle almal se ons . . . we-

nou. 

Wie Weet Dit 
Nie? 

Op Dinsdag 24 Mei sluit die 
Puk vir 'n spesiale Uniefe~s

vakansie. Op Woensdagog
gend I ]uni2 neem aile klasse 
weer 'n aanvang, en dan le 
daar vir die Pukke 'n strawwe 
tydjie voor met al die toetse. 

As 'n vertroostende nage
dagte moet ons darem byvoeg 
dat nie te lank daarna nie 
sluit ons weer, die keer vir die 
wintervakansie wat op DondEr
dag 30 _Tunie begin. 

AM PER 

So byna-byna bet Kobus Yssel op 
eie onkostc 'n spe iale uitgawe van 
Die W apad laat verskyn om aan te 
kondig dat die nuus waarmee hy by 
Gathland aangekorn het-dat by ver· 

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 n eem - is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle -
die keurbier vir 
!outer plesier- in 
kannetjies of 
bottels. 

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

loof is-nie 'n gctroue weergaw.:: 
van die ware toedrag van die saak 
was nie. 

Die ou kerel was net lelik benoud. 
Hy sal seker nie gou weer die· ver
spreider van sodan ige nuus wees 
nie! 

So tussen ons gese: RembranJt rn 
Jie Pote het mos iets in gcmeen: 
bcide maak ,meesters" van twak. 

PALE EN VERF 

In die ou-ou tyd , nog voor die 
bckendheid van dokters en medisyne, 
het die barbier a! die paal of pilaar 
vcor sy deur met rooi en wit strepe 
geverf. 

Nou boekom so? 
Hoekom nou juis rooi en wit 

><trepe, en wat gaan dit nou juis Die 
Wapad aan . . . of die paal nou 
geverf is of nie? 

Maklik! Destyds het die barbier 
die oopsny en toewerk van pasiente 
gedoen. H y was 'n eerlike man en 
v;ou nie die indruk skep dat sy 
operasie verloop san der die start 
van 'n druppel bloed nic. En toe 
maar so af en toe die paal 'n rooi 
blerts gegee-want bloed was des
tyds al rooi. 

KULU SE DAMES 

Nou wat bet die verwery met die 
prys van 'n halwe skaap op 'n Sater
dagoggend te doen? 

Die dames van Kulu ... bet op 
'n blink-blou Saterdagmore besoek 
ontvang van 'n hattie, gewapen met 
blikke en kwasse en verf, en 'n pa1r 
wit tekkies. So bet hy dan die 
vierkant bettee met spronge. 

'n Metamorfose-dit bet die vier
kant van Kulu ondergaan. Alles wat 
verfbaar was, is geverf: die banke, 
die kraan en die res ... 

Ook die wasgoeddraadpale! 
En nie wmmer so nie . . . Dis 

nou bier waar die barbierstorie hom 
bruikbaar rnaak . . . Die pale was 
sulke allerhande kleure geblerts. 

En toe dink die mans mos dis 'n 
barbier, en st(yk to.c sommer regdeur 

vierkant toe. 

D r. M. S. Louw, bekende 
Suid-Afrikaanse ekonoom, !ewer op 
1 Junie 'n toespraak in die Hoof
gebousaal voor die Ekonomiese 
Vereniging. 

Grant 345/5877 2A 
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Pukke Kry Slae op 
Klerksdorp 

Die eerste rugbyspan wat Saterdag sender die hulp van 
Toy Dannhauser en Piet Bosman moes klaarkom, het 'n loesing 
teen Klerksdorp op die ly£ geloop met 'n telling van 11 - 8. 
Die vertoning van die een;te span baar sorg , want in die v aste 
skrums het Styger duidelik die botoon gevoer terwyl die lyn-
stane ontaard het in 'n los geklap en gemaal. 

Carl Gru ndlin g het die briljante 
vertoning wat hy tydens die U niver· 
siteitep roewe gelewer het , herhaal en 
twee pragdriee aangeteken. O nder 
die voorspelers is De W et Kruger 
telkcns in die lossp.el opgemerk en 
A rnie van Wyk het oordeelkundige 
spel gelewer. Schalk H oogenboezem 
se spel hoef geensins agteruit te 
&taan vir die van die Klerksdorpse 
beelag ter nie. 

D ie Pukke b et met periodieke uit· 
barsting gespeel en dan weer laat 

dorp 16- 3 kafge draf. 

Lionel Philips het sy vorm weer 
herwin en het drie driee aan geteken . 
P eet O eschgcr en Piet van der 
Schyff het vir die and er p unte 
gesorg. 

Fires het 22-0 gewen. 
van de r W esthuizen het vier d riee 
gedruk. 

T ekkics en Slipp: rs hct albei oor· 
winnings behaal. 

0 / 19-A klop W estern Reefs 
36-0, en 0 / 19-B klop Klerksdorp 
14- 3. 

Mans Sit Segetog 
Voort 

I n ee n van die taaiste wedstryde 
van die seisoen het die eerste hok· 
kiespan Saterdag daa rin geslaag om 
Lichtenburg na 'n kwaai gespook op 
die tuiswerf met vie r doele teen 
twee te verslaan. 

I 
L 

A anvankl ik wo u sake nie glad ver· 
loop nie en die Vi: rwes·Transvalers 
het die Pukke benoude oomblikke 
besorg. N a rustyd het Barry Pithey 
egter die bordjies ve rhang en sake 
is in die P ukke se guns beklink. 

Herman Venter. 

slaple. A s bulle meer gespeel het soos 
die laaste paar minute, kon sake dalk 
anders ve rloop bet. 

N AVY 
T en spyte daarvan dat hul tee n 

'n baie · swaarder pak voorspelers 
inoes worstel, b et N avy vir Klerks· 

Die tweede span he t in 'n her· 
on tmoeting teen Proefplaas weer n ie 
PYP ge~ook nie en is 6·2 die loef 
afgesteek. Louis Botha het Puk se 
doele geskiet . Aan gesie n daar h eel· 
wat nuwe spelers in die klub is, 
ontbreek samespel en afronding in 
hie rdie span n og. 

HOKKIESPEELSTERS GOED 
.OP STRYK 

· Albertha H owell. die uitblinkerspeelster in die Puk~dames~ 
hokkiespan, is Saterdag 21 M ei, tydens die hokkieproewe te 
Carletonville, verkies tot die Wes~ T ransvaalse dameshokkie~ 
span. 

N og -drie Pukke, Jean V enter, Jo 
Schoeman en Betsie Spohr, is tot 
die B-span verkies. 
Alberth~ H owell sal deelnee m aan 

die tussen provinsiale h okkietoernooi 

Wes-Transvaalse 

SPORT
WINKEL 
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wat tydens die eer te week in Julie 
in Johannesburg plaasvind. Die 
B·span neem nie aan die toernooi 
dee! nie, maar sal 'n wedstryd teen 
Betsjoeanaland sp eel. 

Die Pukke h et goed ge peel 
tydens die hokkieproewe. Die 
span is heelwat verander, en die 
span wat Saterdag gespeel be t, 
hlyk die beste kombinasie to t dus· 

ver te wees. 

Die dameshokkiespan het tot dus· 
vr r ' n geslaagde seisoen agter die 
rug. H ulle h et nog slegs een wed· 
st ryd ve rloor, en behoort in die toe· 
koms nog goed te vaar in die liga· 
wedstryde. 

D ie span neem ook dee! aan die 
interuniversitere h okkietoernooi wat 
vanjaar in die tweede week in Julie 
op Pretoria plaasvind. 

Korfhal 
Blanje Combrink het daarin 

geslaag om die W es-Transvaalse 
A ·korfbalspan te haal en h et ve rlede 
Saterdag op die P ukbane vir hierdie 
span opgetree. Sy het die Pukke se 
verwagtin gs nie teleurgestel nie en 
ons wens h aar van h arte geluk met 
haa r prestasie. 

D IE WAPAD 

Toy Beseer 
D ie eerste rugby~pan h 2t verlcde 

Sate rdag 'n gevoelige verlies gely 
met die he:;r in g van die klubkaptein , 
T oy D annhauser. 

T ydens die wedstryd teen D orp 
is T oy gelak terwyl hy ' n drie gedruk 
het en sy kuitbeen is op twee p)ekke 
' n paar duim bokant ~y enkel af. 
H y hinkepink tans op krukke rond 
met die gespalkte bee n en sal agt 

weke lank op die krukkelys wee . 
T oy, wat elke wedstryd steed 

meer gesprankel het in die slotposi· 
sie , se eerlike, harde woekerin g en 
sy moedige Ieiding as kaptein , wat 
die span nou mo et ontbeer, sal ' n 
terugslag vi r ons ru gby wees. Moo nt· 
lik a! hy weer met l ntervarsity op 
sy pos wees. 

Piet Steinberg voer die Pukke 
intussen aan . 

PUKKE KLOP 
DORP 

D ie Pukke het die vorige Sater
dag op Potch efstroom 'n oortuig
ende oo rwinnin g met 16- 3 oor 
D orp in ' n taa i en met tye elfs on
aanskoulike wedstryd behaal. 

In die lynstane het H erman V en· 
ter en Dannhauser die beste daa r· 
va n afgekom teen Ed Coetzee en 
Pierre Maritz , hoewel die bal selde 
vinnig u itgekom h et . 

GOUD WERD 
A gte r die skrum was Bok Fourie 

vi r sy span goud werd . Die agter
lyn het egter swakkerig gehanteer 
en talle aangee het by Jan va n dier 
Schyff en M ic M oolm an ve rl ore ge· 
gaan . Op linkervleuel het H . B. 
van de r Walt tewig vertoon. 

T oy Dannh auser het die Pukke 
se cerste punte met 'n strafskop 
van ruim 50 tree aangeteken . Twin• 
tig mi nute hiern a h et Fourie blitsig 
laat loop na V an der W alt, wat na· 
by die pale gedruk het vi r Jan van 
de r Schyff om te vervyf. 

Dorp se enig te punte is ko rt 
voor rustyd aan geteken met 'n traf
skop deur hul lo kakel, V an der 
M erwe. 

On mi ddellik na die hervattin g h et 
P ukke sterk aan geval en D annhau· 
ser het die mooiste drie van die 
wedstryd gedruk na 'n breekslag 
deu r Fourie. D it was in h ierdie be
wegin g dat D annbauser beseer is. 

Jan van der Schyff het vervyf. 
Lionel Phillips bet die Pukke se 
laaste punte met 'n mooi drie aan• 
geteken. 

SPOGGERIG IN 
PADWEDLOOP 
Johan van der W alt, die kranige 

mylatleet van die Potchefstroomse 
U niversiteit het onlangs getoo n dat 
hy ook oor die ]anger afstnde 'n 
puik hard loper is. H y h et naamlik 
'n padwed loop oor ses my! maklik 
gewen . Geen tyd is eg ter genee m 
me . 

T weede was J . M acD onald van 
die Potchefstroomse Onderwyskol
lcgc, en derde Thom as Lotz va n die 
P .U. 

Maandag, 23 M ei, 19 

llln en Om die Kleedkamers 
DIE A LL BLACKS is bier! H icrdie kreet gaan in die eer 

volgende paar maande bepaal wat Suid~Afrika se rugby 
krag is. Gaan hierdie toer on!> rugbyprestasie weer in 
hers tel ? 

Die debuut van d ie draers van die 
sih·Je rvaring vind Saterdag op Olen
pa~k plaa wanneer hu l teen die 

oord elike U niversite ite tc staan 
kom . In 1928 het die .All Black· 
' n gekom bineerdc Universiteitespan 
ge~: l op en hierd ie p restasie in 1949 
he,·haal deu r die N oordelike Univc r· 
sitci tespan 17-3 te kl op . 

Gaan die tudente van jaar geskie
d-enis maak de.ur hie rdie r ugbyreuse 
te klop? 

O ns ko llega in ieu-Seeland het 
die Springbokke in 1956 met egte 
a udenterugby ' n 'paar 'ak'ademiese 
ho.ofbrekens besorg deur hul 22-15 
die loef af te steek . N ou-ja, ons 
hoop nie ons stud ente hoef terug 
te staan vir ons oorsese makkers nie. 

* * * 
LANG SKOF 

Op die oomblik i Koo van W yk 
en Piet van W yk die oudste stryders 
wat die P uk e sport aanbetref. Piet 
sp eel nou sy twaalfde en Koos y 
agste seisoen vir die h okkieklub. 

H ierdie twee veterane kan nie 
ontb ou hoeveel wedstryde hulle a! 
vir die Puk gespeel bet nie maar 
dit moet seker al hier aan die 200-
ke rf skuur. Dit laat die r ugbyklub 
~ e , ou manne'' maar jonk lyk! 

* * 
Die tafeltennisgogga byt nou 

kwaai hier tussen die stude nte. Die 
dame - er mansko huise val mekaar 

twaai aan met die plat spane. 
FIRES . . . V ANW AAR? 

Ons jonger spo rtmanne wo nd 
cker waar die naam , Fires" va~ 

tlaan kom. Die naam is ontleen aa 
cen van ons oud-studente, ds. , Fires 
van V uuren, wat as student so !a 
vir die derde rugbyspan gespeel h 
tlat sy naam inon iem met hierdt 
'pan geword h et. 

Skidik is hierdie tokkelok-sent 
opgeskuif ecr tespan toe en he t v 
Wcs·Transvaal oo k gespeel. W as d 
n e vi r 'n besering nie, kon h 
Springbok word, is die meniog va 
kenners wat hom beskou as een va 
die beste spelers wat Puk opgelew 
het. 

Sedertd ien word Fires b eskou a 
die span waar ' n mens die lekkerst 
scnio rrugby op die Puk speel. 

ST UU RMAN-AAN-WAl 

TAFELTENNISSPAN 
VERTOON 
LEWENDIG 

Die mans se eerste ta fel ten nisspa 
het op 17 Mei daa rin geslaag o 
P.O.K. met 8-2 te klop, terwy 
die dames met 7-3 die botoo 
gevoer het. 

Op 1 C) M ei het die mans se eerst 
~n tweede spanne oorwinnings behaa 
oor Kooperasie van Klerksdorp 
6-4 en 9-1 onderskeidelik. 
d:unes moes egter met 4-6 
onderspit del£. 

PUKKE SWAAI DIE RAKETIE 
FLINK 

T y dens die onlangse kamp ioenskappe het Alta de Kock 
en F ryho ££ Albertyn in die dubbelspel die onderspit gedel£ me 
6- 1 en 6- 3 teen Rudman en Llewellyn . Albertyn het in di 
enkelspel egter daarin geslaag om Brede.nkamp 3--6, 6- 4 
6- 2 en Van den Heever 6- 3, 6- 2 te klop om so na di 
kwarteind~rondte deur te dring. 

Dawie du Plessis en A lbertyn is 
uitgenoo i na proewe om ' n gekom
bineerde Potch. -fpan te kies wat in 
Joh annesburg aan die ,Country 
Club"-kampioenskappe sal deelneem. 

Die P .U.-kampioenskappe sal net 
na die Uniefees begin. Baie inskry· 
win g i reeds ontvang en belang
telling blyk groot te wees, vera! aan 

die kant van die mans. 

Pote met 3 spelle; P .U .-dames ver 
loor met 36 spelle teen Pote. 

. Rughytoer in 
·Vooruitsig 

Die eerste rugbyspan sal gedu 
rcnde die J ul ievakansie 'n kort toe 
onderneem . Die reelings begin no 
vorm aanneem en die spelers s 
binnekort aangekon dig word . 

Die klub al deur 5 mans en 5 
dames op die S.A . Un iversitere toer· 
nooi wa t vanaf 2 to t 10 J unie 
te Preto ria plaasvind, ve rteenwoor· 
dig wo rd . 

Die span sal t ydens 'n rugbysaam u 
trek van Universiteite op Welko 
optree en daa rvandaan n a Uitenhag N 

en Port Elizabeth . Hier klim di · I 
Een mans· en een damespan i 

in geskry f vir die winterl iga wat op 
21 M ei begin h et . 

Die uitslag van die wedstryde op 
11 M ei is soos volg: P ukmans klop 

p 
span op 'n boot en vaar n a Durba 
waar die Pukke die Duike rs sal aa 
clurf. V oorwaar ' n aangename voor w 
uitsig vir die manne wat daardie Ian 
bal jaag! 

w. LINDEOUE ---
'N SKOENSPESIA LIS VAN 

FAAM! 

Kerkstraat 64 T elefoon 1280 

SPESIALE PRYSE VIR 
STUDENTE! 

Adverteer in DIE W APAD 
Gcdruk deur ENSLINS, Potchcfstroom. 
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