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Blanke Werksaamheid Deur Massa 
Goedgekeur 

DJE STUDENTEMASSA van die P otchefstroomse Univer~ 
siteit het hom gisteraand in beginsel ten gunste van blanke 

w erksaamhE.id onder d ie Suid~Afrikaanse volk m z. t uitskakeling 
va. ~ die nie~blanke arbeid uitgespreek. 

Mnr. J. S. du Plooy het die 
kwessie van selfwerksaamhe id namens 
die Studenteraad ingelei en verklaar 
dat die Afrikaan e volk hand aan die 
ploeg moet slaan om sy eie toekoms 
te verscker. ,Deur gebruik te maak 
maak van nie-blanke arbeid grawe 
on die graf van Suid-Afrika," het 
h y verder ge e. 

Mnr. Du Plooy het gewys op die 

vormende waarde van selfwerksaam· 
heid en ook die rektor, pro f. J. 
Chr. Coet~ee aangehaal, waar hy 
studente-scl fwerksaam heid a self· 
standige studie, persoonlike en 
aktiewe toewyding aan studentebe· 
drywigbcde en selfbediening in die 
maatskaplike omgang beskou. 

IN SKRIFLIG 

Studenteraad Moet Besluit of Kontak met 
Andersdenkendes nog Ittoeite werd is 

Selfwerksaamheid is ook in die Jig 
van die Skrif te regverdig, maar dit 
het vera] groot nasionale betekenis. 
Dr. G. D. Scholt~ het by geleent· 
heid verklaar dat :tile soort werk 
deur ve rskill ende individue van een 
volk groc p gedoen moct kan werk. 

'n Yolk wat 'n an-ier volk 1n 
sy ekonomicse struktuur inokake l, 
soos tans in Suid·Afrika die geval 
is, speel met sy toekoms. 

JS DIT DIE moeite werd vir hier.:lie Univzr siteit om nog kontak te soek met E ngelstalige 
universiteite in die land, as die gesindheid van sulke universi telte telkens die oorsaak is 

dat ons pog.ings op 'n dooiepunt uitloop? Hie .'.:lie v raag is gisteraand op d ie massavergade~ 

ring deur mnr. Hennie van der Walt, voorsi tter van die S.R., gestel. 

Die verga dering het 'n vrye keuse aan die S tuden teraad gunste van kontak met anC1ersden· 

gegee om te handel soos hulle goeddink of die P . U . wei nog 'n kendes i waar dit aanskakeling en 

S 
nie inskakeling nie, behels. Verskeie 

waarnemer na die NU AS~kongres wa t die eerskomende Jul ie~ dan al pogings tot samewerking is 
vakansie in Kaapstad plaasvind , sa l s tuu r. van hierdie kant gedoen. 

Geruime tyd reeds is die Engels· 
talige universiteite ten gunste van 
samewerking tussen studente van die 
twee taalgroepe maar bulle verwag 
dat die Afrikaanse universiteite 90 
per ent van die amewerking moet 
verrig, het rnnr. Van der Walt gese, 
na aanleiding van die onlangse mis· 
lukking van die kon ferensie van 
tudenterade van alle Suid-Afri· 

kaanse universiteite wat op 27 en 
28 M ei in Pietermarit~burg gebou 
sou gewees het. 

S.R. se Beleid 
Ontvang Steun 
Die huidige beleid van die Stu

centeraad insake kontak met nie
blankes bet op die jon~ste m assa
vergadering wat gisteraand gehou is, 
onder die soeklig gekom. 

Mnr. Rennie van der 'Walt het 
daarop gewys dat die beleid van die 
Studcnteraad oor kontak met nie· 
blankes gestel is op die basis van 
afsonderlike ontwikkeling. So kan 
nie·blankes uitgenooi word na 'n 
geslote konferensie. 

Mnr. Prinsloo Potgieter het voor· 
gcstel dat 'n kommissie van onder· , 
soek deur die Studenteraad aange· 
wys word om onder ofk in te stel 
na die huidige beleid met die oog op 
uitbreiding daarvan, sodat kontak 
met r.ie-blankes wat nie eer tens 
NUSAS·ge ind is nie, ook kan 
plaasvind. 

Die voor tel is met stemming ver· 
werp. 

BYKANS 150 DOSENTE is :~an 

die Puk nodig om studerendes 
en and-re van kennis te voorsien. 
volgens die jongste uitgawe van Die 
Veteraan , kwartaalblad van die oud
Pukke, wat gratis aan Pukstudente 
verskaf is. 

'n Hele aantal interessante feite 
en statistieke blyk uit hierdie uit· 
gawe. Wie bet bv. kon dink dat 
daar in Augustus 1959 altesame 214 
lede op d ie pcrsoneel van die Uni· 
versiteit wa., waarvan 148 doserende 
personeellede? H ierdie syfer is 
moontlik op die oomblik 'n raps 
hoer. 

Die Veteraan gee verder ook 'n 
msae in die studente·statistiek: 

H ierdie konferensie sou oor· 
spronklik op Potehefstroom gereel 
gewee het maar 'n dag voor die 
finale uitnodiging aan die Studente· 
rade gestuur i , j 'n uitnodiging van 
die Natalse Universitcit ontvang om 
'n soortgclyke konferensie op Pieter· 
marit~burg by te woon. Op hierdie 
konfcrensie ou nie·begin selsake van 
algemene belang vir all e univer iteite 
bespreek gewees het maar die kon· 
ferensie bet deur die mat geval, 
vera! om dar U niversitcit Kaapstad 
nie wou konfereer tensy hy die reg 
kon behou om te besluit wie •:>m c.o 
verteenwoordigers te stuur nie. 

PR A KTIESE REDES 

Intussen het d1e P.U. vir die kon· 
ferensie war oorspronklik bier ou 
plaasvind, nie kans gesien om n ie· 
blankes hier te ontvang nie, omdat 
die praktie e geriewe nie beskikbaar 
was nie. Wei i die P.U.-Studente· 
raad nie in bcginsd daarteen om 
same prekinge met nie-blankes te 
voer nie. Rhodes het egter per brief 
die feit betreur dat die P.U . nie nie · 
blankes op odanige konfer nsic wou 
toelaat nie. 

Die stuur van 'n waarnemer na 
die NUSAS-kongre ,al wecs slcgs 
om ons goeie gesindheid te toon. 
Die waarnemers op so 'n kongres 
is egter hceltemal pa,sief en die 
vraag doen hom voor hoe 'n 
passiewc waarnemer hom sal gedra 
waar hy nie aamstem met die 
begin el van die kongres nie. 
Mnr. Van der Walt het gese dat 

die Studcntcraad van die P.U. ten 

Studente met huisad re> in Trans· 
vaal is, soos verwag sou word, in 
die meer:lerheid. Van die 1,63 5 
<tudente wat aan die <inde van 1959 
nog aan die Puk was, was 1,242 uit 
Transvaal afkomstig, 166 uit die 
Kaap en 156 uit die Vrystaat . Slegs 
31 kon daarop aanspraak maak ddt 
hulle Piesang boere is en 29 dat hulle 
Suidwester i . 

VAN ELD ERS 

U1t uid-Rhodesiii bet ons Uni· 
ver .iteit vyf <tudente getrek, uit 
Noord· Rhodesie drie. Van ,elders" 

wat so ver a, Kema is, het dric I 
studente gekom. 

Dan was daar aan die einde van 

TELEGRAMME 
Die F.U. het tot du ver twee tele· 

gramme na mekaar na Pietermaritz.· 
borg gestuur waarin om 'n verkla· 
ring gevra word vir die a f tel van 
die konferensie, aangesien d1e P.U. 
se kon f erensie ten gunste daarvan 
afgestel i ·. Geen antwoord is egter 
ontvang nie. 

!keys het verder verklaar dat h ulle 
nie die nodigheid van o 'n kon· 

Nagtelike 
Besoeker 
Gevang 

Die pel'soo n wat die afge
lope drie maande by die 
dameskoshuise gepla het, is 
. ondagaand deur 'n groep 
Pukman gevang. Sowat 
v-y f lien man II et van tien
uur af waggestaan by die 
koshuise en net voor elf het 
'n petsoou doodgewoon sy 
motor geparke~r en na die 
venslers van die dame kos
huis, De Klerkhuis, gestap. 

Sy motor is dadelik beset 
en 'n paar fris rugbyspelers 
het op hom toegesak. 

Hv het gee>t wzerstand ge
bied nie en is na die huis
vacler, mnr. C. P. van der 
TValt geneem, waar die 'l!r 

denteraadsvoorsitte1' o o k 
teenwoordig was. 

Ceen verdere :'nligtin!:{ oor 
die identiteit van die persoon 
kan in hierdie stadium be
kend gem:~ak woJ•cl nie. 

verlede jaar sowat drie 
elke dame (of is dit een dame vir 
elke drie man ?) op die Puk. Die 
totale aantal mansstudente was naam· 
bk l, 172 teenoor 463 dames. 

Van bocdel kenkings in die ''oor· 
d .el van die Universiteit word ook 
in Die Veteraan kennis gegee. Die 
boedel van mnr. P. Hamersma i> 
ge amentlik aan die Gereformeerde 
Kerk in uicl -Afrika en die P.U. 
bemaak en daarvolgens sal die Kerk 
en Univer~iteit elk ongeveer £20,000 
ontvang. 

Hierbencwens JS 'n bedrag van 

.£80,000 uit die boedcl van mnr. R. 

P. Senekal van Steytlerville be kik· 

baar gestel vir studielcning aan die 

vier Afrikaanse U niversiteite. 

fercn sie ~ie n nie, aangesien NUSAS 
die funksie daarvan .ou vervul. 
lkeyo hct ook beswaa r gemaak •een 
die basis van verteenwoordiging, nl. 
dat aile voorsitters en onder·voor· 
sitters van Studenterade na die kon· 
ferensie uitgenooi so u word. 

V OORT GAAN 
Mnr. Erasmus mit het gee dat 

afgesien van die gesinclhrid wat die 
Engelstalige univcrsiteite geopenbaar 
het, ons in 'n la nJ soos Suid-Afrika, 
met sy eie beso ndere probleme, eint· 
lik nooit moet ophou met pogin gs 
om kontak met die Engelstalige uni· 
versiteite <.e maak nie. 

Mnr. Van der Walt het gese dat 
hy ten gun~t 2 daarvan is dat die 
aktiwiteit van die S.R. in 'n ander 
rigting gestuur sal word , :tange ien 
'n dooipunt met die huidige pogings 
tot kontak bereik word. Die onus 
moet nou op die Engelsta lige uni· 
versiteite gele word. 

• Daarop is die voorstel aanvaar 
dat aan die Studenteraad vrye keu e 
gegee word om in hierdie verband 
te handel. 

All Blacks 

I n die Universiteit ko hui e kan 
elfwcrksaamheid toegepa word, bet 

mnr. D u Plooy gese, maar <.erselfder· 
tyd moet gewaak word dat dit nie 
net op ecrstejaarsarbeid sa l neerkom 
nie. 

BEG~SEL BESPREEK 

Die bespreking van mnr. Du 
P looy het gegaan oor die beginsel 
van selfwerksaamheid en nie oo r die 
praktiese uitvoerbaarheid daarvan 
nie . 

Mnr. Hennie van der W alt, 
voorsittrr van die S.R., het daarop 
gewys dat selfwerksaamheid van 
die blankes nie gaan oor die uit· 
skake ling van nie-blanke as 
arbeiders n ie, maar oor die uit· 
wissing van die idee van .,kaffer· 
werk" . 
Op hierclie gedagte is uitgebrei 

deur mnr. Andries van dcr Walt, 
wat uiteindehk die aanvaarde voor· 
stel ingcdien het . 

e Die Studenteraad van die P.U. 
het hom reeds by 'n vorige geleent• 
heid ten gunste van selfwerksaam· 
heid uitgespreek. 

Besoek Puk 

Tydens ltul /;esue~ aan Potc ll efs /roo/11 1i'CIS die rill Blac 't s oo /1 d'e gasle 
1•a•z die l'niversilt'll. rlsbakkies mel die Puhvapcn is C/'tll elkeen oor
ltandtg . Op dte j ato Vt rskyn v. /.n.r. · 1/enry Steyn/Jl'YK (/1apt. van 1\'.

L'niv.), Prof. 11'. _X. (oqtzee •.. llnr. TO'n Pearce (Best, All Blacks), 
Pz et Slewberg, en dte reiltor, Pro/. ]. Chr. Coetzee. 

Vakansie! 
Laat maak 'n porlrc£ en verrc.rs JOU ouers 

KOOP U FILMS BY ONS 

y~ TOMSTRAAT 82-FOON 3185 

-



Bladsy twee 

na 

GEEN & VELLEMAN 
vir hulle 

FOTOGRAFIESE en 
APTEKERSBENODIGD
HEDE. 
Volg hom na: 

Kerkstraat 178. 

~~============~ 

EXPRESS 
DROOGSKOONMAKERS 

ONS IS TROTS OM U 
TE BEDIEN 

DIENS AAN BLANKES 
ALLEEN 

Lombardstr. 25 - Tel. 3403 

MOENIE ....• 

MET 'N KOUE PAM~ 

POEN OM DIE BOS 
GELEI WORD NIE! 

CORNER 
FRUIT STORE 

,U KEN ONS!" 

VIR DAARDIE HOL CE

VOEL OP DIE MAAG . . 

BAK ONS DIE 

Heerlikste 
Vleispasteitjies 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(EDMS.) BPK. 

KERKSTRAAT 61 

DIE WAPAD 

0 
Offisii!le Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

Mislukte Konferensies en Kontak 
LESERS V A.N Die Wapad het sekerlik opgemerk dat groot 

prominensie die afgelope tyd afgestaan is aan twee voor~ 
gestelde konferensies tussen die Studenterade van Suid-Afri~ 
kaanse universiteite. 

Die gedagte het aanvanklik van die P .U. uitgegaan om 
n konferensie te hou waarby sake van studentebelang huite 

die A.S.B. en NUSAS bespreek sou word. Hierdie konferensie 
is goedgunstelik teruggetrek ter wille van 'n voorgestelde 
konferensie van die Natalse Universite it wat op 'n soortgelyke 
grondslag as die P .U .-konferensie sou berus . M aar ook l aas~ 

gcno~mde ko:1ferensie het in die laaste oomblikke deur die 
mat geval. 

Hoewel al die redes hiervoor in hierdie stadi um nog nie 
beskikbaar is nie, kan 'n mens nie anders as om dit te gaan 
soek by die onwilligheid van sekere Engelstalige universiteite 
om hulle te skik na die beleid van in die eerste plek afsonder~ 
like vcrteenwoordiging van blank en nie-blank en in die tweede 
plek die praktiese vasstaande en immers gemotiveerde pro~ 
blcme van die Afrikaanse universiteite om ni e~blankes te huis
ves en te ontvang. 

Die Studenteraad van Potchefstroom het nog nooit 
beswaar gehad om met nie~blankes op 'n konfederatiewe basis 
te verkeer waar die eie identiteit van elke groep behoue bly 
nie. O it is egter sy standpunt dat blank deur blank, in geval 
van gemengde inrigtings die nie-blanke deur die blanke voog 
en in die geval van die Bantoe Universiteitskolleges nie~blankes 
deur nie~blankes verteenwoordig sal word . Laasgenoemde 
kan egter voorlopig buite rekening gelaat word. 

Aangesien die eertydse gemengde inrigtings vandag sleg s 
nog in die praktyk gemengd is , maar in teorie dit wesentlik 
nie meer is nie, kleef hierdie studenteleiers nog krampagtig 
daaraan vas dat hulle die reg het om na konferensies te stuur 
wie hulle wil. Hoewel daardie reg hul eie is , is die jongste 
optrede van die Universiteit Kaapstad om nie die Potchef
stroomse of Natalse konferensie te wil bywoon nie omdat slegs 
die voorsitter en ondervoorsitter van die Studenterade uitge
nooi is, geen bewys van pogings tot samewerking en begrip nie. 

Oat die Potchefstroomse Studenteraad in die verlede 
daadwerklike pogings tot samewerking, aanskakeling en 
koiltak gedoen het, ly geen twyfel nie. Daarvan getuig verder 
die jongste poging tot 'n eie konferensie en die bereidwilligheid 
om die konferensie ter wille van die Natalse konferensie terug 
te trek. 

In hierdie tyd waarin dit meer as ooit noodsaaklik geword 
bet vir Afrikaans- en Engelstaliges om saam te staan en waarin 
cLe lot wat die een tref noodwendig ook die ander sal tref, kan 
ons by herhaling stel dat die Studenteraad van Potchefstroom 
sy hand van vriendskap reik aan diegene wat Suid~Afrika 
eerste stel. Oit gaan vir Potchefstroom nie om die opsegging 
van beginsels nie, maar juis om- te midde van die erkenning 
van mekaar se regte- bymekaar te voeg wat bymekaar hoort. 

Indien die Engelstalige sentra hierin 'n bedreiging vir hul 
voortbestaan sien, het hulle dit mis. Maar indien hulle hierin 
'n poging tot aanskakeling sien, sal hulle 'n stap tot same~ 
werking vorder. 

Pogings tot samewerking kan egter nie net van een kant 
kom nie. Daarom ontstaan met reg die vraag by Potchefstroom 

of hy nog die vrymoedigheid aan die dag mag le om met 

NUSAS-sentra te skakel. Oit is immers waar dat 'n mens wat 

~y kop herhaaldelik teen 'n muur stamp, nie aileen hardkoppig 

raak n ie, maar beslis nie gaan aanhou om sy kop te stamp nie. 

(Vervolg onder aan volgende kolom) 

Gedruk deur ENSLINS, Potchefstroom. 

Woensdag, 15 Junie 1960 

Die agtergrond van hierdie woorde is di,e volgende: Die 
Jode wat uit Babel teruggekeer het, woon nou al omtrent 
vyftien jaar weer in }erusalem. Hoewel hulie met groot ver~ 

wagtings na die terugkeer uitgesien het, is hulle tog deur ver~ 

skeie ding·e teleurgestel. As gevolg van droogtes was die 
opbrings van die land maar swak, en dan is hulie ook nog deur 
vyande lastig geval. 

Gedurende hierdie tyd het die 

t~mpel nog steeds verwoes gele, net 
soos die soldate van Nebukadneser 
dit agtergelaat het. Die ]ode het 
self egter we! hulle eie huise gebou, 
en nie aileen gebou nie, maar ook 
op allerlei wyse versier. D aarvoor 
was daar wei genoeg geld en tyd. 
Maar op een of ander manier het 
die tyd en die geld altyd ontbreek 
om die tempe! te herbou. 

WAITER STEMPEL? 

W atter stempel sal ons nou aan 
hierdie Jode gee? Sal ons hulle 
materialiste, ego!ste of een van die 
baie ander -iste waaroor ons beskik, 
noem? Ons sal hulle in elk geval 
as 'n verskriklike ondankbare volk 
beskou, wat allermins werd is om 
die volk van God genoem te word. 

M aar nadat ons hulle nou veroor· 
dee! bet, kom die gedagte tog by --

Is dit vir julie self wel tyd om in julLe betimmeride 
huise te woon, terwyl hierdie huis in puin le? So se die 
Here van die leerskave dan nou: Gee ag op wat julie 
wedervaar het.-Haggai 1 : 4 en 5. 

BO INKOMSTE 

'n Mooi woning hct vir die Jode 
bo aan die lys van noodsaaklike 
dinge gestaan. M et hulle betimmerde 
hui e het hulle bEelwat bo hulle 
inkomste geleef. Hulle won in gs het 
hulle in die nood gebring en daar 
hct woningsnood ontstaan. Welsyn 
is gemeet aan die persoon like geriewe 
wat elkeen kon geniet, en as daardie 
geriewe ontbeer moes word, kon 
hulle byna nie genoeg oor hulle lot 
kla nie. 

Oor bulle eie dinge wa hulle baie 
b£kommerd, die dinge van die H ere 
kon bulle egter wein ig skeel. Hulle 
eie huise moes van die allerbeste 
wees, die huis van die H ere kon 
nog maar 'n puinhoop bly, totdat 
hulle kans sien om dit ook te herbou. 

Daarom wys die H ere hulle nou 
daarop dat daar 'n verband is tussen 
hulle woning·nood, en die wonings· 
nood van die Here. Die droogte en 
die verwoeste tern pel staan in direkte 
verband met mekaar. 

'n mens op, hoe sal hulle ons beskou 
as hulle ons so u kon sien. Wat sal 
bulle byvoorbeeld van my se as ek 
we! 6p my geloof roem, maar seld e 
in my geloof roem. Dat ek wel baie 
trots daarop is dat ek 'n gelowige is , 
maar dit dikwels gerieflikh eidshalwe 
vergeet? 

W at sal hulle van my se as hulle 
kan sien dat ek slegs in die Woord 
van God lees wanneer ek in die aand 
te vaak is om enig iets anders te 
doen? 

Nou maak dit egter nie saak wat 
ons van hulle, of hulle van o ns se 
nie. Maar wat we! saak maak, is 
wat die Here van ons albei se. En 
dit is: Gee ag op wat julle weder· 
vaar het. N a hulle het Hy die pro• 
feet H aggai gestuur. Ons egter is 
erfgename van die nuwe Testament. 
Want so lief het God die wereld 
gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 
gegee het ... ookl vir u etn vir my 
a ons in Hom glo. 

W. L. KUPERUS . 

REDAKSIE EN ADMINISTRASIE : 

HOOFREDAKTEUR ................... ..................... Dirll Herbst (X041) 
ASSISTE:-.JT-HOOFREDAKTEUR ..... Schalll Hoogenboezem (X042: 
NUUSH.EDAKTEU.H. ............... .......... ..... Stoffel Cilliers (X042) 
REDAKTEUR TUSSENU01IVERSITeRE 
EN BuiTELAr DSE SAKE ............... .. ........ Dewald Roode (1566) 
KUNSREDAKTRISE .......... ............ ... linid Rautenbach (1385} 
SPORTREDAKTEUR ..... ............. .. ..... .......... ! sail Lessing (425} 
VARIAREDAKSIE ............... Piet Bingle en Annemarie Schutte 
NUUSVEHSLAGGEWER S: 
...... .. ...................... r.ert Scholtz, Andre Arnoldi en Elsa Peiser 
SPOH.TVERSLAGGEWERS: Nic Swart en Marieke v. d. Merwe 
FOTOGRAAF .......... .................... .... . ] ohan van der Merwe (19} 
' IRKULASlEBESTUURDER .... . ..... H ennan Oosthuizen (X041) 

PE. NI1\lG.'\1EESTEI<. ..... .... . .................... Ernie van der Merwe 
ADVERTENSIEBESTUURDER ... .. .......... Ben Bierman (1188) 
SPOTPRENTTEI{Er AAR ............... .......... Ben van der Walt 
TEGNIESE ADVISEUR ..... ..... ..... ..... ..... ..... Gouws Oberholzer 

(Vervolg van vorige kolom) 

In hierdie stadium sou dit egter 'n versaking van plig en 
roeping wees indien die Potchefstroomse Studenteraad sou 
besluit om summier a ile pogings tot kontak a£ te las. Wat 
egter duidelik na vore tree, is dat 'n nuwe benaderingswyse 
en nuwe wee tot kontak en samewerking gevind moet word. 

W at daardie wee gaan wees. sal ook grootliks bepaal 
word deur die bereidwilligheid van Engelstalige sentra om hul 
illusies ter syde te laat en hul kragte te wy aan Suid~Afrika 
en die studentegemeenskap van die land as geheel. 

Die studentemassa het nog altyd agting en vertroue vir 
die optrede van die Studenteraad in hierdie verband gehad, 
en da ar die Studenteraad nou 'n vrye keuse tot optrede gegee 
is, is dit ons oortuiging dat hulle hierdie saak oorwoe en taktvol 
sal hanteer. 



Woensdag, 15 Junie J960 

DIE UNIEFEES-WAS HEERLIK~ 
MAAR AI ... SO KOUD! DIE UNIEFEESWEEK was 'n onvergeetlike week vir die 

78 Pukke wat die tydjie in die feesvierende Bloemfontein 
deurgebring het. Elke dag was volgepak met ondervindinge
sommige interessant , ander grappig en ander on gemaklik. 

Die Pukgroep is in Bloemfontein spelagtige wapenskou van die Weer-
in drie groepe ingedeel: die Koor- mag, waarby nagenoeg honderddui-
grorp, die Volkspelegroep en die send toeskouers teenwoordig was. 

m. Vervoermoeilikheid was vir Die U niversiteitskoo r, wat drie 
bierdie klornpie een oorsaak tot keer opgetree het, is oar die al ge-
ongerief. meen deur die publiek as die beste 

Op die vertrekdag, toe hulle die beskou na die koor van Rhodes. Die 
trein terug moes haal, het die busse volkspelers het hul self goed van 
1legs op die laaste nippertjie opge- hul taak gekwyt in die massaverto-
daag, terwyl een groep hul opwag- nings. 
tin g in 'n arnbulans gemaak het. Een 
van die busse weer, het deur 'n 
doringdraad gejaag in sy haas om 
die studente betyds op die stasie te 
kry. 

BESIENSWAARDIGHEDE 

Die Pukke het tydens hul verblyl 
in die Vrystaatse hoofstad soveel as 
moontlik besienswaardighede gaan 
besigtig, o .a. die Vrouemonument, 
die Museum en die wapenskou op 
De Brug. Elke aand i die Fees
verri gtinge in die Vrystaatse Stadion 
bygewoon. 

Wat vir baie die indrukwekkendste 
van die hele fees was, was die skou-

Bring Beddegoed 
en Toer Heerlik ! 

Die populere Beira·studentetoer 
neem die end van J uniemaand weer 
'n aanvang. Vrydag 24 J unie om 
1.3 0 vertrek die toerlede vanaf 
Worcester na Johannesburg en die 
noo rde. 

Gedurende die vier-en -twintig dae 
wat die toer duur, word plekke soos 
die geskiedkundige M atoppo , die 
Victoriaval, die Kariba ' skem a, 
Salisbury, die Goron goza·wildreser
vaat, Oos-Afrika, Beira en die Zim
babwe bouvalle besoek . 

Studente moet slegs hulle e1e 
bedd egoed en eetge rei ve rskaf, en 
hulle bagasie moet nie meer as veer
tig pond gewig beloop nie. 

Die koste aan die toer verbond e 
is £65. 

Uit die mond van di~J l 
suigeling ! 

Dameth 

Die Bolt Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tel. 3091 Tomstraat 86 

KOUD 

Koue wa die vernaamste klagte 
wat die Pukke gehad het oar hul 
verblyf. Een groep moes in tente 
slaap waar daar glo net koue water 
be kikbaar was om in te was en in 
te start. Hierdie groep se vervoer
probleme was egter opgelos nadat 
hulle twee Tuksstudente met 'n ligte 
vragmotor raakgeloop het en die 
Tukkies genee was not interuniversi
tere samewerking. 

'n Ander groep het wee r in sale 
geslaap waar daar tot 500 beddens 
was en die, grootste ergeni hier wa 
natuurlik die gesnork. 

Die aande om die kampvure, se 
die Pukke, het opgemaak vir al die 
ongerief. Om die kampvuur h et dit 
so plesieri g gegaan dat die klomp 
die laaste nag toe maar dwarsdeur 
die nag by die vure ge it h et! 

SIELKUNDIGES STIG 
VERENIGING 

' n Tak van die Suid-Afrikaanse 
Sielk und ige Vereniging i onlang 
aau d ie U uiversiteit gestig. Sowat 
33 stigte rslede, waarvan 17 voor
graadse sluden te in Sielkunde, was 
teenwoordig op die vergadering. 

Dr. C . F. Schoema n is tot voor
sittcr verkies. 

Die a nde r lede van die b estuur 
is: ondervoors itter , dr. D . J. \V. 
S trlimfcr, ekretari / t esourier , m nr. 
J. \\'. Elu y ts en addi ione le It de, 
prof. J . i\I. H attingh en mnr. P . 
G. \\' . du Pie sis. 

Samewerking 
Beoog 

' n Skem a waarvolgens 
aan verskillcnd e U niversiteite 
geleentheid sal be o m regstreek 
mekaar gedagtes te wissel , wo rd 
beplan deur pe rsone aan die Onder
wyserskollege. 

Die hoofredakteur van D ie 
Pootjie , studenteblad van die P .O.K., 
mnr. Gert Pretorius, het reeds met 
ver kEie hoer o pvoedkundige inri g· 
tin gs in die land geskakel , en gun
stige reaksie is ontvang. 

Die skcma is daarop ge mik o m 
vera! sa mewerkin g tussen Afrikaanse 
en En gel e U niversiteite te verbeter . 
Land vraagstukke en sake wat van 
gemeenskaplike studentebelang mag 
wee , al be preek kan word deurdat 
gedagtes hieroor in die verskill en de 
studentebl aaie gewi~sel sal kan word . 

Die hoofredakteur van Die W apad 
het oa k skrywe in die verband van 
mnr. Pretorius ontvang. 

A "t fll 
11 ' ,sa. 
As die DAMES so se 
mnf.t jy weet die ] onge
heer koop sy klere by : 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - T elefoon 

POTCH EFSTROOM 

DIE WAPAD 

Unie-Statistiek 
Die -uid-Afrikaanse B uro van 

Se nsus en S tatis tie ll het on/angs 
' n j ttb ileum- uitgawe , Uniestatis
tie lw uor Vy f tig jaar" , gepu
bi'iseer. 

Die boe!t bevat 'n ui tgebreide 
studie oor onderwerpe soos die 
volgende : bevolk ing, gcsond· 
heid, pryse, misdade en oortre
di ngs, landbou, m ynwese, ny 
werheid , e.a. Daar is w eer as 
400 bladsye van statistiese ta
belle en ses grafieke. 

E hsemp!a.re is verl1rygbaa r 
van : Die S taatsdrul1her, Preto
ria (o f J(a apstad) teen d ie prys 
van {1-l-0 . 

DIRIGENT IN 
ONGELUK 

Idy ll va n 
h oofdirige n t , 
die b kend 

d er \Va lt, vanjaar se 
en Bla nj e Com brinck, 
ko rfbalspeelster, h et 

verlede \ Voensdagaand beserings 
opgedoen in 'n m o toronge:uk waar
in hulle betrokke was. 

Idyll van der Walt. 

D il' beserings is nie ern t ig nie 
maa r d ie mot o r " ·aarin h ul!e gereis 
het, is na ve rklaa r word, onhers lel
baar beskadig. 

I Iulie moes de ur ' n vensler klim 
om ui t d ie motor tc kom. Idy ll 
het ' n li gte kniebese ring en ' n paa r 
·nye in die gesig. 

Di e moto r waarin Idy ll en 
Bla nje "'e ry bet , h e t aan mnr. 
-a lie Goo ~ n behoort. 

Bladsy drie 

BLOEIENDE EKONOMIE 
VERG 

ONDERNEMINGSGEES 
,Q NS HET DIE KAPITAAL en ons bet die leier:; in Suid

,, Afrika. Wat o~s nou nog kor tkom is ondernemers met 
kennis en kapitaal en die durf om 'n nuwe saak aan te pak," 
bet dr. .M. S. Louw, bekende Afrikaanse ekonoom, voor die 
Ekonomiese Vereniging van die P.U. \ 'ir C.H .O. verklaar. 

Dr. Louw het gepraa t oar die land se ekonomie gemaak gaan 
Suid-Afrika en gese da t hy hom word . 
Afrika ner in die fina nsiewe e van 
onder die op t imistc skaar wat glo 
dat daar ' n goeie ekonomiese toe
koms op Suid -Afri ka wag. 

Dr. Louw h et gese da t on in 
Suid-Afrika oak reeds d ie onder
nemersklas het en sukses behaal 
het wat vertroue wek na binne en 
na buite . Die Afrikaanse paargeld 
m oet nou net m eer in die Afri
kaan e troom gestuur word en 'n 
gra ter dee! daarva n m oet as ri iko
kapitaal aangewend word vir ge
bruik deur Afrikaanse onderne
mings. 

VERLEDE 

Twintig jaar gelede h et die to
tale Afrikaanse bates in beleggings
inrigtings sowat twin t ig miljoen 
pond beloop . Va ndag is die syfer 
sowat £250 miljoen , m et 'n ge
middelde jaarlikse aa nwas van so
wat £25 miljoen. 

Hierdie onlwikkelin g het ge
paard gegaan m et die stigting 
van verskeie nuwe Airikaanse 
beleggingsinr igt ings soos Volks
kas, m et ' n kapitaal van £70 
en die Trustbank met ' n kapi

taal van £30 miljoen asook bou

veren igings en lewen verseke

r ing m aaskappyc. Op d ie oom

blik is daar 'n beweging aan die 

gang om ' n beleggingskorporasie 

i n J oha ;Jnesburg te slig. 

, Die fina n iewe e van die la nd 

kan dien a d ie vernaamslc middel 

om d ie ideale waarna ons slrewe, 

naamlik die verk rygio a Ya n 'n eie 

en elfstandige ekonomie, le be

reik," bet dr. Louw ge c. 

SELFST A;-1 DI G 

H y bet oak gese clat d ie ge lci

d elike selfs ta ndigword ing va n d ie 

volksbuishoud ing ' n ideaal is en 

da t mi ts ons ons politieke pro

bleme kan oplos, daa r groat vor

de ring op elke gebied Ya n die 

In hierclie verband kan iels sao 
' n buitelandse boikot oak ' n goeie 
uitwerking he omdat dit ons meer 
selfsta ndig ka n maa k. So het die 
\Vereldoorloe en die t yclperk van 
ir:voerbeheer die la nd se ekonomie 
laat opbloei. 

Dr. Louw h et 'n oo r~ig gegee 
va n die finansiewese en sy ont
wikkel ing in die laaste tien jaar tot 
1958. Die netto-volksinkome he t 
met 126 persent vermeerder, t een
oar ' n vermeerdering va n 132 per
sent van d ie volksba tes . Hierdie 
geleidelike groei va n die geldmark 
in die Unie in die ua-oorlogse jare 
is 'n teken va n renleb ewu swording 
va n on la nd. 

Di t i · oak va n besondere be
t ekenis da t die groat maat kap-

pye , ge ti g met Afrikaanse kapi
taal, gehelp het Lot d ie sligting 
van a nd er Afri kaan e bela ngstel
ling3 . Die bc3pa rings in die land 
geskied ta ns hoofs:.takli k met eie 
kapi taa l, e :-~ daar i nog groat 
'bedrae aangewend om ons buur
state le he:p . 

Dr. Louw hc l gese da l die kon
sen trasie va n die Afrikaanse fiuan
siewe e in d ie Suide daaruit te 
ve rk laa r is dat dit sy b eslag daa r 
gekry het . In die jong te t yd 
is daar egter 'n neiging in die 
Afrikaanse Iina n; iewese om noord
waarts te beweeg. 

NOORDBRUG 
KONT ANTWINKEL 

(Eienaar : A. G. Botha) 

Vir 
LEKKERS, SIGARETTE 

en TOILETW ARE 

KRUIDENIERSWARE, 

SKRYFBEHOEFTES. 

• 
Langs Noordbrug-Poskantoor 

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

Gawe geselskap, geurige kos 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'nmanjou eerste watertand
lekker hap neem - is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle
die keurbier vir 
louter plesier- in 
kannetjies of 
bottels. 

SUID-AFRIKA SE UITSOEKBIER 
Grant345/5877-2A 



Bladsy viet 

MUSIEKVERENIGING BlED PUIK 
PROGRAM AAN 

DIE BEROEMDE Suid-Afrikaanse operasangeres, Maud 
Weyhausen, sal Donderdagaand, 24 Junie, 'n uitvoering 

in die nuwe Konservc:toriumsaal !ewer. 

Maud Weyhausen is tans vcrbondc 
aan die operahuis van Klagenf urt 
(Oostenryk) en bet al groot roem 
oorsee verwerf. Sed crt sy die U nic 
enkcle jare gelede vcrlaat het, het 
sy al in 21 operas die hoofrolle in 
die vernaamste operateaters en kon· 
~crtsalc van Europa vertolk. Sy wa 
uok al vcrbonde aan die stadsoperas 
van Basel, Luzern en Ulm. 

Die mezzo opraan, Maud Wey· 
hausen het haar onderrig aan die 
Royal College of Music in Londen 
ontvang en het ook ctlike jare in 
Parys en Wenen studeer. 

Sy hct so pas die rol van Madda· 
lena in Verdi se Rigoletto, vir die 
U niefcesoperas baic geslaagd vertolk. 
Sy het ook spesiaal haar kontrak 
met die operahui van Klagen r urt 
gekanselleer om aan die Uniefecs• 
operas te kon dcelneem. 

Afrikaansc pianis, Anna Bender, 
haar aan die klavier bystaan. 

OORSEE 
Dr. M. A. du Toit Meyer, dosent 

aan die P.U. vir C.H.O., wat 'n toe· 
kenning van die uffieldbeurs ont· 
vang het, vertrek eersdaags na die 
buiteland vir verdere studie. 

Dr. Meyer sal 'n jaar lank gespesi· 
ali eerde navor ing doen aan die 
Universiteit Durham, in Engeland, 
onder prof. G. D. Rochester in ver• 
band met kosmiese strale. Hy sal sy 
studic aanpas by navorsing wat die 
afgelope jarc in Potchefstroom 
gedoen is. 

Dr. Meyer het sy doktcr graad in 
Fisika aan die Univer iteit Delft. 
Holland, verwer( en is 'n oud·leer· 
ling van die H oerskool Parys. 

DIE WAPAD 

AFRI KAANSE YOLK 
OP VOORPUNT 

,Ons volh van anderha/fmil
joen mense staan /osvoor op die 
gebied van die valltaalontwik
heling, in vergelyking 111ct a.n
dcr Iande 111et veel grater be
volhings," hct die direhte·ur van 
dw valltaalburo van die Suid
Ajriliaanse Alwdeutie, dr. 11. f. 
Terblanche, gese i11 sy lesiug 
Dinsdagaand 7 junie voor die 
Potchejstroo111 se tudiellring. 

,Ons taul in die hent van 
ons bestaan," het dr. Ter
blanche ge e en va1wit hierdie 
standpunt pralltiese probleme 
behandel i.v.m. die Ajrihaanse 
taal. lly het onder meer ge
praat oor probleme van spelling, 
woordajleidinge en ontleninge. 

Dr. T erblanche het verder 
verll/aar: ,,flier by ons het iets 
heel beso nclers gebeur, omdat 
terlllinoloiJ die rot moes vervttl 
van taalshe ppers, in plaas van 
die volh". 

Woensdag, 15 Junie 1960 

SUID-AFRIKAANSE 
KUNSPRESTASIES 

DIE PERIODE na die tweede wereldoorlog is van groot 
belang vir die ves tiging van ons kunstradisie, en dit is veral 

in hierdie tydperk dat die Suid-Afrikaanse kuns begin bloei. 

Tweiirlei faktore is verantwoorde· PRIMITIEWE KUNS 

hiervoor: (i) Groot immigrasie• In die Europe e kuns is daar in 
skemas is aan die orde van die dag hierdie tydstip 'n baie belangrike 
en Suid·Afrika se deure staan °0 P nuwe kunsstrorning wat wil inkeer 
vir oorsese kunstenaars; (ii) die en terugkeer na die primitiewe en 
Suid·Afrikaners, wat op die oorlogs· die nai'ewe. Die sogenaamde Prirni· 
veld was, keer nou terug met 'n tiewe kuns maak nou sy verskyning. 
rykdom van nuwe idees en kultuur· Die kunstenaar put voortaan sy 
tradisie. Die Suid·Afrikaanse kuns inspirasie uit die primitiewe oorblyf· 
kry nou opnuut !ewe en stimulus. sels van die Middeleeuse en die ander 

PROF. DEKKER VOOR 
ESTRARTE 

primitiewe inboorlingkuns van die 
were! d. 

Waar die Europese kunstenaar ver 
rnoet soek na voorbeelde van primi· 
tiewe kuns, staan die Suid·Afrikaanse 
kunstenaar as't ware omring deur 
primitiewe kuns van die inboorling• 
rasse. Ryke vondse word byvoor• 
beeld aanget ref in Midde·Afrika en 

SANGUITVOERING 

Onder beskerming van die P.U.· 
musiekvcrcniging ]ewer sy 'n sang· 
uitvoering tydens haar besoek hicr. 
By die gelecntheid sal sy liedere van 
Handel , Bach, Brahms, Kodaly en 
'n paar Suid·Afrikaansc komponi te 
!ewer. Die hoofdis van haar program 
sal stellig die twce opera·arias van 
Puccini wees. Met vergunning van 
the S.A.U.K. sal die bekende Suid· 

HANDBOEKEKSAMEN: UITSLAE 
BINNEI(ORT 

Op \Voensdag, 15 J unie word 'n 
lec.levergadering van Estrarte Let
terkunclige Vereniging aangebied in 
die studentesaal met prof. G. Dek
ker, bekende krit:ikus, as spreker 
ocr die onc.lerwerp: , ,Hoeverre 
mag die kunstenaar gebruik maak 
van Bybelse motiewe in kuns, met 
besondere toe pit ing op ons jonge
re pocsie en D. ] . Opperman se 
.. Kersliedjie". 

Die neiging ontstaan dat die 
kunslenaar sy gesag uitbrei oor 
die \Voord van God en wil in
gryp in die verborge gebeirneni se 
van 'od. Die ge ag van die Bybel 
"onl dikwels d ur die kuns ver
vlak en in 'n Jig ge tel as sou 
d il blool ' n milologiese voorstel
li"lg wces. Up die vrae, en nog 
meer, sal proL Dekker duidelike 

lig laal val. 

Die laaste artikel in die reeks 
oor S.A. kunsprestasies deur 
die kunsredaktrise verskyn hier
mee. 

Die uitslag van die Studentehandboekeksamen sal nog 
voor die einde van die kwartaal aangekondig word, het mnr. 
J. J. de Wet Kri.iger , konvenor van die Studentehandboekkomi
tee, gese. 

,DIE LIGBLOU VAAS" 
Thalia-Tonee!vereniging bied 
op Vrydag, 17 i1Iei 'n opvoe
ring aan van Gerhard Beu
kes se eenbedryf , ,Die Lig
blou V a as", in die Totius
gendenksaal. 

.1Inr. H. B. van der Walt 
en mej. A. Pretorius vertolk 
die hoofrolle in die e:mbe

drYj. 

ONS BESIGHEIDSNAME 
PREEK V ArvSELF ! 

Altesaam 249 studente het die 
ek amen aangedurf waarvan 69 
cnior studcnte is. Die pcrsoon wat 

die hoogste persentasie behaal het 
was 'n man met 76 prrsent en die 
laagste, ook 'n man, het 7!/z persent. 

Mans: 83 uit die 156 cerstejaars 
het die ek amen afgcle. 43 slaag, 
12 gren gevalle en 28 druip. 

Dames: 97 uit die 124 dame:; 
eerstejaars het die eksamen :~fgele, 

52 laag, 19 grensgevalle en 26 

druip. 

Daar i dus presic 100 cerstejaars, 
72 mans en 27 dames, wat nie 
eksamcn afgele het nie, d.w.s. 3 5. 7 
perscnt uit die totaal van 280. 

PARK VRUGTEWINKEL 

PARK KRUIDENIERS 

PARK FIETSE 

(F. F. Tranter) 

Tel. 995 Van Riebeeckstra:~.t, POTCHEFSTROOM 

Claustrophobia ? 

IS * U BEKOMMERNIS 
DIE WOORD 

,STUD IE"? 
MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK -

KOM NA 

PERS ~ 
~ DIE ~ 
0~-1: POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL ~~ 
~ Kerkstraat 95 - Tel. 1164 <!;-...$ 

~<> ~«; 
~ ~ 

PRO REGE 

PUKKE BESOEK 
ZOELOELAND 

Sewe Pukstudentc, onder wie twee 
dames, het gcdurende die afgelope 
spcsiale vakans'.e 'n bewek gebring 
and die Zoeloekoning, Cyprian 
Bckizulu. 

Hicrdie bcsoek is afgele as dee! 
van 'n toer na Zoclocland, wat deur 
die Departemcnt Bantoetalc aan die 
U niversiteit aangebied is. 

.,Die toer was net fantasties," het 
ccn van die sewe studente sy rnening 
na afloop daarvan gelug en alma! 
het met hom saamge tem. 

Die studente, vergesel van twee 
lektore, h r t op Dinsdag 23 Mei per 
jeep hiervandaan vertrek en kamp 
opgeslaan te Nongoma. 

BANDOPNAMES 

Tydens hulle verblyf op Nongoma 
het die groep die regerende Zoeloe· 
koning besoek en oak gaan kyk na 
die ou krale waar Zoeloekonings uit 
die verlede gewoon het. Daar is 
verder ti piese Zoeloestatte besoek en 
oak bandopname gemaak van die 
vertelling van ou Zoeloes. Die 
groep het die geleentheid gckry om 
'n Zoeloe·hofsitting en 'n kerkdiens 
by te woon. 

In die baie geselligc atmosfeer 
van kampvure, braaivleis en stywe• 
pap het die toergroep 'n aange· 
name en leersame tydjie deurge· 
bring wat hulle nie maklik sal 
vergeet nie. Hulle het weer op 
Maandag 30 Mei tcruggekeer na 
Potchefstroom. 

Mnr. J. Breed , hoof van die 
Departement Bantoetale, dee! mee 
dat daar waarskynlik in die toekoms 
nog vele sulke uitstappies deur die 
Departement gereel sal word. 

Eng else P oesie 
in S.A. 

'n Besoek~ nde Amerikaanse hoog
lcraar het Dinsdagaand gewaarsku 
dat Suid-Afrika se Engelse Jetter
kunde nie afgeskeep rnoet word n ie. 

Hy is prof. Joseph Jones, van die 
Universiteit van Texas, V.S.A. wat 
op besoek in die land is m Dinsdag• 
aand voor 'n gehoor in die hoof· 
gebousaal opgetree het. 

Prof. Jones het gepraat cor die 
Engelsc digkuns in Suid·Afrika en 
gedigte van Delius, Bosman, Slater, 
Campbell, Hayward en Butler voor· 
gelees. Hierdie gedigte het gehandel 
oor die see, daaglikse werk, diere· 
lewe, die mens en die politick. By 
wyse van vergelyking het prof. Jones 
gedigte wat oor hierdie onderwerpe 
handel en deur die Amerikaansc 

digter Robert Fro t geskryf is, voor· 

gelees. 

Prof. Jones het gese dat vir 

Engdse letterkunde daar nie nood· 

wendig na die buiteland gevra 

moet word nie. Suid·Afrika het 

reeds 'n En gelse letterkunde opge• 

bou en daar i nog baie plek vir 

nuwe letterkundiges in Engels. 

Die letterkunde van die State· 

bondslande is prof. Jones se groot 

belang telling en hy het reeds Aus· 

tralie en Nieu•Seeland besoek. 

Tydens y verblyf in Suid·Afrika gee 

hy vera! le ing aan Wits en U.K. 

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 

die Boesmantekeninge van Suid· 
Afrika is 'n goeie teelgrond vir die 
kunstenaar. Met een reuse sprang 
kon die Suid·Afrikaan e kunstenaar 
nou sy kultuu rgebrek oorkom en 
midde saam met die Wes·Europeer 
in 'n kunsstrorning staan. 

WALTER BATTIS 
Ons bekendste primitiewc skil· 

der wat al groot prestasie op hier· 
die gebied behaal het, is Walter 
Battis. Daagliks groei die garde 
van primitiewe kunstenaars aan, 
sodat daar nog vee! van die Suid· 
Afrikaanse kunstenaar op die 
gebied verwag kan word. 

'n Ander kontemporere kunsstro• 
rning van Europa wat diep inslag 
hier in Suid·Afrika gevind het, is 
die abstrakte kuns. H ierdie rigting 
kan nie gelokaliseer word tot een 
land en een volk nie, maar is inter· 
na ionaal van aard en omvang. 

Oook die Suid·Afrikaanst>. kunste· 
naars soos Wim BJorn en Bettie 
Celliers· Barnard presteer geed op 
hierdie gebied en behaal nie slegs 
nasionale iaam nie, maar ook inter· 
nasionale erkenning en beroemdheid. 

Dit rnoet egter in aanmerking 
geneem word dat dit hoofsaaklik die 
Suid·Afrikaanse stedelike kunstenaar 
is wat die voortou neern en nasionaal 
sowel as internasionaal presteer. Een 
van die h uidige kri sisse in die Suid· 
Afrikaanse kuns, is die breuk wat 
daar is tu sen die romantiese platte• 
landse skilder en die intellektuele 
stedelike kunstenaar. 

Die Suid·Afrikaanse kunstenaar 
het a! groot hoogtes in sy kuns 
bereik, maar daar le nog groot en 
braak velde oop. 

INDERDAAD, 
MY VRIEND! 
by 
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Woensdag, 15 J unie 1960 DI E WAPAD 

Mans en Dames Stort 
Saam by Uniefees 

BRIE WEB US 
B r i e f s k r y w e r s word 

daarop gewys dat h ulle, indien 
van 'n skuilnaam gebruik 
gemaak word, ook hul eie 
name moet teken, anders kan 
die brief nie geplaas word nie. 

DIE PUKKE W AT die afgelope Uniefeesverrigtinge in 
Bloemfontein by gewoon het, sal een voorreg (sic! ) glo nooit 

vergee t nie. Dit is dat hulle saam met die dames gestort het. 
D it is d ie geval met die 

( ietwat duistere ) brief van 
Chrynolomicea. Maar voordat Die Wapad se 

lesers nou hand se gedagtes kry, 
moet vertel word dat daar afskortings 
tusoen die verskillende stortbaddens 
was. Dit het egter nie verhoed dat 
gesamentlike liedjies gesing is nie! 

Die Pukke se dat hierdie voorreg 
die koue so effe verdrywe het! 

Twee Pukke bet egter nie vir 
hierdie grap geval nie en een van 
Bloemfontein se hotelbadkamers 
beset asof hulle die besitters daarvan 
was. H u!Je is Chris Bornman 
(jnr.) en Pattie Potgieter. Mooi so! 

:j: * • 
Die eerstejaars het natuurlik weer 

'n groat aantal ,wyshede" kwytge
raak met die handboekeksamen. H ier 
volg enkeles daarvan. 

Oor die reorganisasie van die 
studentdewe sedert 1955, is gese: 

Onder die S.R. is nou 'n Eerste· 
jaarskomitee en 'n Kafeteriakomitee ; 
die Musiekvereniging het 'n aantal 
konserte gereel en selfs 'n paar sim
fonie konserte (met trots? ). Oak is 
is 'n aantal toneelopvoerings op 
planke gebring. (Kandidaat van 
Bomrnel, ens.) 

* 
OORSPRONG VAN GESAG 

l. Van Korps, 

2. Van die Calvinistiese gesagsop

vatting, 

3. Van die Gereformeerde Kerk 
oar die Teologiese Skoal na 
die P.U. vir C.H .O. , en 

4. Van Calvyn. 
Onstaan van gesag: D.m.v. wet

gewing. 

* • 
Die P.U. vir C.H.O. i 'n univer

sitei t met 'n baie geskiedkundige 

geskiedenis. 

::: * * 
Die S.R. oefen sy gesag onder die 

studente uit deur op 'n verkiesing 
lede van die S.R. te kies wat die 
studentemassa sal lei en regeer. 

Tydens die oorlog is die Universi
teit opgebreek en moes elkeen sy 
plig as Christen en Calvinis op die 
slagveld gaan volbring. 

* 
Die S.R. van die P.U. vir C.H.O. 

oefen sy gesag uit na binne, na 
buite en na weerskante. 

* 
TAAK VAN DIE STUDENT 

e Om hom te hou by die reel 
wat vir hom gestel is en te sien dat 
hy altyd onthou by is maar net 

student. 

e Moet sy gewig inwerp in alle 

DIE PUKKIE 
HOU 

VAKANSIE 
D iep in d ie V rystaat en N atal, 

seUs tot in M argate, lees die mense 
al D ie Pukkie. 

Gedurende die Uniefeesvakansie 
het vier Pukke, mnre. J. de Wet 
Kri.iger en G. Scholtz en mejj. C. 
Postma en A. Euser en twee matri
kulante van Gimmies, Jan Kri.iger en 
Marie Pienaar, 'n besoek aan Mar• 
gate gebring en in 'n japtrap £2 se 
Pukkies van die hand gesit. 

Jan Kruger het twaalf verkoop. 

Hy kom volgende jaar hierheen 
en hoop om op grand hiervan nie 
so kras ontgroen te word nie. 

dele van die studentelewe en niks 
oord ryf nie. 

e Verskillende geslagte moft 
hulle gedra teenoor mekaar. 

e Die idee van 'n christelike uni
versiteit is om mense op te lei vir 
'n vrugbare !ewe gegrondslag op 'n 
godsdienstige basis. 

* * 
NUUS UIT DIE V ERRE WESTE 

Vorstershoop.-Tydens die pasaf
gelope vakansie het N ic Vorster, 
Koos Coetzee, Toon Roets en 
Johnny Knox vir Vostershoop rugby 
gespeel teen Vergelegen . Vorsters
hoop en Vergdegen 13-3 geklop, 
en die here se aandeel was glo nie 
u! gering nie! 

VERLOOF 

Johan van der Vywer en Elma 
Kriek. 

Jan de Beer en M arlene van der 
W alt. 

H ekkie H armse en Marina 
Scheepers ( oud-Pukhoofdame). 

G EKYS 

Asof Puk se oorwinning teen Pate 
verlede Saterdag op die rugbyveld 
nie genoeg was nie, hrt Van Sraden 
Roos 'n verdere oorwinning teen 'n 
Poot behaal. Hy bet Susan Coetzec 
vir hom verower. 

Ander wat gekys het, is: 
Jan Scholtemei jer en Sannie van 

der W alt, 
H ennie van der Walt (jnr.) en 

Francoise Coetzee, 
Adam van Wyk en Adri Hoogen-

boezem, 
Louis Botha en Bets Strijdom, 
Hoppie Roets en Lacea de Klerk. 
Bernard Buys en R ina le Roux, 
P ieter Heslinga en Kattie Oost-

huizen. 
.En die kys van die jaar- Willie 

Kuperus en Rina du P lessis. 
'n Enkele verhouding is die van 

Teet~e Vaster en M arie O.: nkema. 
Hartlik geluk aan al die verowe

raars. 
Flitsberig: Daar word gesoek na 

H ans van Z yl se wasgoed . Hy beloof 
vergoeding aan die persoon wat dit 
terugvind! 

Die redaksie vra om verskon in g 
dat twee gekysdes se nam e in die 
vorige Wapad verkeerd aangegee is. 
Dit meet nie lee Dries Kotze wat 
met Annetjie Oberhol~er gekys is 
nie, maar we! D ries Coetzer met 
Annetjie Oberh olster. Hartlik geluk! 

PUI( STEWIG IN 
DIE LIGA 

Nadat Puk vir Pate verpletterend 
verslaan her met 19 p unte teen drie, 
is die eerste rugbyspan nou voor op 
die puntelys in die Neserliga. 

Soos 'n ware kampioenspan het 
die Pukke met pragtige rugby vir 
Normaal oormeester. Oop rugby was 
die regte teenvoeter vir die tradisi-

Carel Grundlingh. 

o nele hoogskop-en-sto rm-taktiek van 
die Swartetjies. Ongelukkig kon die 
Pukke nie die pas volhou na rustyd 
nie en het plek-plek slordig vertoon. 

'n Kenmerk van die wedstryd was 
die briljante vertoning van die jong 
losskakel, Carl Grundling, wat gate 
in Normaal se driekwarte geslaan 
het. Sy breekslae was klassiek en 
het ge lei tot twee driee. Die Puk
agterlyn was elke keer gevaarlik en 
het mooi afgerond vertoon. Schalk 
H oogenboezem was goud werd vir 
sy span en het telkens benarde posi
sies gered . 

Koos du Plooy, Leon Thorn (wat 
vleuel gespeel het), Jan van der 
Schyff, en Grundling het driee 
gedruk en Hoogenboezem het sewe 
punte met sy skoen aangeteken. 

e Indien die Pukke eerskomende 
Saterdag iets teen Lichtenburg wil 
uitrig, sal hulle die Verwes-Trans
valers dieselfde medisyne moet ingee 
waarmee Pete gedous is. 

(Ed ms.) Bpk. 
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POTCHEFSTROOM 

Ons spesialiseer m DRAG VIR JONG DAM ES, vera/ 

KERKDRAG . 

NOMOTT A-WOL 

in voorr.aad 

Bladsy vyf 

Sportkroniek 
Die uit lae van ander rugbywed

stryde Saterdag is soos volg: 
Navy klop Western Reefs 5-0; 

Fires klop Western Reefs 37-0 en 
Tekkies klop Goldfields-wes 13-8. 

* * 
T AFELTENNIS 

In die eerste ligawedstryd van die 
jaar teen die N ederlandse klub, 
Klerksdorp , het die Puk daarin 
geslaag om hulle teenstanders deeglik 
die loef a[ te steek. Die mans se 
eerste span het gewen met 10-0, 
die tweede span 9-0 en die dames 

10-0. 

* * 
TENNIS 

e Fryh off Albertyn het die Wes
Transvaalse 'kampioenskap verower . 

e Verlede Saterdag het die Pukke 
daarin geslaag om Ventersdorp in 
die Potchefstroomse wintertennisliga 

te klop. 

• Twee Pukke, Albertyn en 
Dawie du Pless is, bet bygedra om 
die plattelandse skild vir Fotchef
stroom , na vier jaar, te herower. 

LAND LOOP 

Tydens 'n onlangse landloop, het 
Thomas LotJ: geed vertoon deur 'n 

JUDOKLUB MIK 
HOOG 

Die jong J udoklub is vinnig 
be ig om tekens van vooruit
gang te toon. Dit is hoofsaak
lik te danke aan die b.:sndere 
ywer van die lede. 

Chris lVIartiz, kaptein van 
die kl ub, het in 'n onderhoud 
verklaar dat hul van jaar vir 
die eer te keer aan die inter
universitere sporttoernooi in 
Pretoria gedurende die eerste 
week in J ulie gaan deelneem. 
Hul wil graag ondervinding op
doen en is van plan om mooi 
Judo te !ewer. 

VYF LEDE 

' n Span bestaande uit vyf 
lede sal aan hierdie toernooi 
deelneem. Bull e is: Aucamp 
(wat a kaptein s:tl optree), 
Swartz, Baumbach, Kamffer, 
Greeff en De Beer (reserwe). · 

As die Pukke goed vaar op 
hierdie toernooi, kan hulle 
sterk aanspraak rnaak om on-
der die patronaatskap van die 
S.R. te kom en die J udoklub 
by die S.S.B. in te skakel. 

tweede plek te behaal oar 'n afstand 
van byna 7)/z my! deur veld en 
slote. 

A ltesaam 17 atlete het deelgeneem, 
onder andere atlete van Lichtenburg, 
P.O.K. en P .U . 

Ander P . U .-atlete wat deelgeneem 
het, was J. Meintjies-8ste; Johan 
Buys-llde; G. Scholt~-14de, met 
byna 'n kwart my! voorsprong en 
H . van Green-15de. 

D. Donald van P.O .K. was eerstc. 

* * * 
S.A.U . WINTERSPORT 

Vir die eerste keer 1n jare 
stuur die P .U.-atletiekklub 'n span 
na die landloopkompctisie van die 
S.A. Universiteite . 

'n Span van ses mans sal Sater .. 
dag, 2 J ulie, in Pretoria te staan 
kom teen van die beste landloop
atlete in die land. Die span bestaan 
uit J . van der Walt, T. Lotz, D. 
Donald, L. Viljoen, R. Appel en 
C. Viljoen. 

AJAX 
BOEKE EN 

SKRYFBEHOEFTES 

Kerkstraat 159 Foon 3458 
POTCHEFSTROOM 

DIENS! 
0 P DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

SUID .. APTEEK 
BOTHASTRAAT 80 

PROTEA
APTEEK 

KERKSTRAAT 86 

amateu-rlotograwe 
gaan, as 

BEYERS CLAASSEN 
LOMBARDSTRAAT 52 

tot u beskikking is ? 

. ................... .. 

Bel 455 Potchefstroom as u s!egs 
met die beste tevrede is 



Bladsy ses 

PUKKE SU KKEL MAAR 
KLOP WESTERN REEFS 

NAELSKRAAP 
DIE PUKKE het Saterdagm icl dag op Ol enpark te leurgestel en 

Western Reefs noelskraop met 16-14 geklop om sodoznde 
hulle voorsprong in die ligo te behou. 

Van skouspclagtige rugby en 
mooi b ewegin gs was daar weinig 
sprake en 'n mens hel soms ge
wonder of dit dieselide span is 
wat Pote die vorige Saterdag dronk 
geh:m lloop bet. 

lioewel die Pu kke sender virr 
van hul sta.atrnakers - Toy Dann
ha user en Pie t Steinberg is op d ie 
kruk kt> lys en L eon Thom en J an 
van dr r Schyff het vir \Yes-Trans
vaal gespeel - was d it geen rede 
vir huJ swak vertoning nie , want 
\Vest ern Reefs b et self nie waiTer
s voetbal ge peel nie. 

VASGEU: 

Planmatigheid, deurdrin gingsver. 

moe, besiel ing en Jaankrag het 

on lbreek en die ba l het baie sta

dig ui t d ie skrums r n lynstanc 

gekom. B owendien is Bok Fourie 

deur \Vestern Reefs se skrumska

kPI, Van der Wath , en die flanke, 

Louis van \Vyk e:1 P eet van den 

ll revrr, so vasgele dat Grundli ng 

"'ein ig beweegruim te g t>g un is. 

Wes-Transvaalse 

SPORT
WI KEL 

-- KERKSTRAAT 85--

• 

In di<:" Jaasi.e vesting hei. Schalk 
1-Ioogenb eztm nie a lleen tien van 
sy spa n se p un te aangeleke n nie, 
maar deurgaan veil ig en met ver
troue gespeel. 

Vir Western R eefs het Ron 
1 Edington, die hee lagter, drie straf

skoppe oorgekl its, i.erwyl Van W yk 
' n drie gt dru k het wat d ur Va n 
der \\lath vervyf is. 

Lionell Philli ps het d ie Pukke 
sc e~ rste drie vroeg-vroeg gedruk . 
Vyf m inute voor die eindfluitjie 
was d ie telling nog 14- 11 in 
\Vest ern R eefs se gu ns. 

J n hierd ie ·tadium h et die P ukke 
cgter a ile in d ie stryd gewerp. 

K oos du PJooy bel 'n sekuur 
hoekskoppie van Grundlingh prag
tio- raakgevat C':J die eier agter 
die doell yn gaan plant. Iloogcn
bo~zem h et die wenpunte op d ie 
telbord laa t verskyn. 

NOG SPORT OP BL. 5 

Rughytoerspan 
Die volgende spclers is gekies 

o:n die rugbytoer t ydens die win
le rvakansie mee te maak: 

Schalk 1-Iooge:-Jboezem, H . B. 
van der \\'alt, J a n van der SchyH, 
Leo n Thom, Lionel Phi'lips, Carl 
Gru:1.dling, Eok Fourie, Piet van 
der ~ch y£f, \V. de \\'aal, A. 
Dreyer , Frans de Bn;yn , Piet 
B i:1gle, De W et Kruger, Piet Bos
man, H erman Ve:1ler, Toy Dann
lnuser, Lourens Erasm us, J ohan 
d ' Bruyn, H annes EL; <"n \\'illern 

Gri}n um. 

DIE WAPAD 

Leon Thorn. 

Pukke Speel 
Tydens die afge lope naweek was 

die Puk goed verteenwoordig in di 2 
rugbyspanne van Wes-Transvaal wat 
teen Noord-Transvaal gespeel het. 
Die eerste span se gevierde senter-

~,PEEL VIR 
WES-TRAN.SV AAL 
Barry Pithey, wat van

Jam' 'n groat krag in die 
P u k se hokkiespan is, 
het die W es - Transvaalse 
hokkiespan na K enia getoer . 
is 'n ervare speler en het 
ve1'lede jaar saam met die 
S~tid - Afrikaanse studente -
~okkiespan na Kilimandjaro 
getoer . 

Hy behoort gedurende die 
sporttoernooi hierdie presta
sie te herhaal. V anjaar is 
Pithey 'n nagraadse student 
in Chemie. Ons ha1'leike ge
lukwense. 

0:1s spesialiseer in 

* Spo!tbenodigd
hede 

HOKKIESP AN SIT SEGETOG 
STEEDS VOORT 

en 

* Her.s·~elwerk 
a an 
T ennisrakette 

DIE EERSTE MANSHOKKIESPAN vaar tans baie goed 
in die liga en het , afgesien van 'n neerlaag v roeg in die 

seisocn teen Goldfields en 'n wedstryd wat gelykop geeindig 
bet , al hul wedstryde gewen. 

Die Pote moes die a ftog blaas met 
die reuse telling van 10-3. Soos 
blyk uit die tellin g was hierdie wed· 

w. LINDEQUE 

<tryd eensydig. Verlede Saterdag 
het Puk die gedugtc span van Rus· 
tenburg 6-0 die Ioef afgest~ ek. In 
all e afdelings van die spel was die 
Pukke hulle oor: die voo rl yn h et 
hul teen standers in die wa r gcbr in g 
en die Puk het rotsvas vededig. 

D oele is aangeteken deur Vic van 
A swegen (3) , Gcrt Snyman, Barry 
Pithey en Andre Mull er. 

'N SKOENSPESIALIS 
FAAM! 

VAN 

Kerkstraat 64 T elefoon 1280 Die tweede span hct Saterdag 
geskiedenis ge maak deur Lichten· 
burg 4-1 te t rap: dis die eerstc 
wedstryd wat hierdie span van jaar 
wen. D eu rgaans was die Pukke se 
verdediging uitmuntend, maar die 
aanval het vee! te wense orgelaat. 
H erman Louw het as doelwagte r 
uitgeblink . Jan Bo neschan , Hann es 
Liebenberg en Matie R ou souw, wat 
as kaptein vir 2 doele gesorg het, 
h et vir P uk doele aangeteken. 

SPESIALE PRYSE VIR 
STUDENTE! 

Adverteer in DIE W AP AD 

BESOEK 

Allerlei 

asook 

,LIEWE INGRAM, EK VERLANG" 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
e WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

e KOELDRANKE en VA.RS LEMOENSAP 
(5/ - 'n halwe kan - 9/ 6 per gellingkan) 

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

Woensdag, 15 Junie 1%0 

GIMNASTIEKKLUB AAN P.U. IN 
DIE LEWE GEROEP 

'n Gimnastiekklub is onlangs vir die eerste keer op die Puk 
in die lewe geroep. Mnr. Wynand Putter, lektor in liggaamlike 
opvoeding, is gekies tot voorsitter. Belangstelling in gim.nastiek 
h ~t so toegeneem, dat rlie stigting van die klub noodsaaklik 
geword het. Benewens hierdie klub, bestaan daar nog die 
Dorpsklub vir Gimnastiek. 

Op 'n onla ngs gehou e besluurs

vergadering he t mnr. Putter die 

hoop uitgespreck dat die klub 

spoedig onde r patronaatskap van 

die studenteraad sal kom. 

'n bestu ur stel 'n bedrywige 

p rogram in vooruitsig. R eeds op 

28 J unie word die eerste vertoning 

In die Jo hannes van der \Valt

gimnastieksaal van die Universiteit 

Vir Mieliehoere 
paar, _Tan van der Schyff en Leon 
Thorn, is saam ingespan om die Lig
bloues te tern. 

Jan van der Schyff . 

Die juniors het ook begin tande 
wys en sewe van hulle is gekies vir 
die Wes·Transvaalse onder 19·span. 
Die spelers is , Klein P attie" Pot· 
gicte r (oo k kaptein van die span), 
}o han van der Schyff, Willem Vors· 

ter, Thys Lo uw, Barend Lessing, T . 

C . Coetzce en Jan Ackerm an. Laas· 

genoem de twee spelers kon weens 

beserings nie speel nie. Die re erwe 

was Koos H attingh. 

e A an hierdie senio r- sowel as 

junior Mieli £boere namens die Sport· 

redaksie ons hartlike gelukwense. 

gen~el. Hierop vo lg 'n aantal Jiga
wedstryde teen k lubs van Krugers
do rp, Pretoria, J oh annesburg, ens. 
Die Noord. Transvaalse gimnas tiek
kampioenskapp e vind ook vanjaar 
hier plaas in die loop van die 
tweede semester. 

NA PRETORIA 

Twaalf gimnaste, se · mans en 
ses dames, ver teenwoordig d ie P.U. 
op die S.A.U. -winter oportsaarntrek 
in Pretoria. D ie mans is: J . van 
Niekerk, Gouws Oberholtzer, K . 
de H:ock, H. van Aswegen, D . de 
Lange en \Vynand P utter. Die 
dames is : Ma rita Bruyns, H enna 
Steen kamp, Jo Schoeman, Maryn 
Fourie, Wienie Bekker en Addie 
de J ager. 

Tydens die tweede erne ter word 
'n re use gimnastiekuitvoering op 
die Park beoog. Die doe! van die 
vertoning is om fondse in te same] 
om ' n , Trampoline" aan te ska£. 

Oefentye vir gimnaste i Dins
dae en Donderdae vanaf 7.00 nm . 
i :1 d ie gimnastieksaal. 

Puk (Voorlopig) 
Bo 

Aan gesien die ee rstespan, net soos 
in die geval van die Pote, nie ged u· 
rende die J uJievakansie aan wed· 
stryde om die Nese rbeker deelneem 
nie, het hull e twee wedstryde meer 
as Strathvaal, wat tweede op die 
puntdeer staan, gespeel. 

Na afloop van Saterdag se wed· 
stryde het die punteleer dus roos 
volg daar uit gesien (die kolomme 
dui aan speel, wen , verloor, gelykop, 
punte vir, punte teen en punte tans): 

U nive rsitcit 

Strath vaal ..... . 

P.O.K . ........... . 

Goldfields ..... . 

Kl erk dorp 

W . Reefs 

Lichtcnburg 

Do rp ...... ..... . 

6 4 

4 0 

63 42 9 

48 25 7 

6 3 3 0 49 58 6 

5 2 2 50 50 5 

2 1 0 16 19 2 

4 0 34 52 2 

0 2 23 36 1 

2 0 2 0 14 29 0 

In en Om die J(leedkamers 
DIE TENNISKLUB het die eer dat hy kan spog om die 

oudste sportsoort op die Puk te beoefen. Met sekerheid 
kan nie vasgestel word wanneer tennis vir die eerste keer op 
d:e Puk gespeel is nie, maar daar is reeds op Burgersdorp 
tennis gespeel in die beginjare van die Universiteit. In 1905 
is die Amici tiatennisklub op die Puk gestig. 

I n 1928 is die eerste tennisbestuur 
gekies en bulle het hul bes gedoen 
om belangstelling vir die spel aan 
te wakker. Swak bane, on toereikende 
fond se en min spelers was die groat· 
ste probleme. In die jare het 'n 
geweldige persentasie Pukdames ten· 
nis gespeel, hoewel hulle weinig in 
getal was. 

Vandag 
b!oeiende 

voer die 
bestaan . 

modern en hier is 

tennisklub 'n 
Die ban e is 
genoeg mede· 

clinging vir voornemende tennis· 
spelers. 

Die tennismasj ien wat hier gebruik 
word om balle te dien, is van die 
modernste in die land. Die ligte 
vro like tennisdrag van vandag-dit 
geld ve ra! vir die dames-vorm 'n 
skerp teenstelling met die lomp drag 

aan die begin van die eeu. Ons 
jonger geslag het baie om te waar· 
deer! 

JONG KLUBS YWERIG 
Dis opmerklik om te sien watter 

ywer aan die dag ge le word deur 
die jonger sportklubs aan die Uni· 
versiteit. Die swemklub is besig om 
'n prysenswaardige voorbeeld aan die 
ander klubs te stel deur buite die 
swemsei oen voorbereidende oefe· 
ninge te doen. 

Die oefeninge word gelei deur die 
L.O.·departement. Die judoklub 
spook om hul krag te toon en onder 
patronaatskap van die S.R. te kom. 
D ie pasgestigte gim nastiekklub het 
'n baie interessante program in die 
vooruitsig en behoort genoegsame 
ondersteuning te kry van die kant 
van L.O .·studente. 


