S. R.-voorsitter:

REPUBLIEK IS 'N SAAK
VAN INNERLIKE
OORTUIGING
J. J. DE WET KRUGER, v oorsitter v an die Studente~
raad, rig aan die vooraand van die v olkstemming die volgende boodskap aan die Pukke:
'n Voorreg en eer is dit vir ons as jong burgers van
'n ei c: vacerJand Oill ODS juis in hierdie besondere tyd te
be\ ..:;d in die m6reskemering v an 'n nuwe fase in die
geskieden is van S.A.

MNR.
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EENDEID DIE SIEL VAN ONS
STRE\\7E Eerste ~ Minister

DIE REPUBLIEKWOKP. !l~G IS vir .tlmal van belang, en raak die sentim('nt van baie.
Die jong mense is egter me.::. te geraak. Hulle wat nog 40, 50, 60 lewensjare voor het, moet
bese£ dat sake hier in Suid~Afrika moet regkom as hulle oor 'n lang t:.'tl gelukkig en voorspoedig wil lewe in 'n land waarin h· ~lle self regeer.
Dit is baie duidelik dat die sleu tel daar toe republiek w o r~ die siel wee van ons pohtieke
strewe. D it is ook. D aarom moct
din g nou is.
sander verder verwyl gekonsentreer
Oor die hele Alrika is daar beroerin g. Gebied na gebied
word op die verkryging van daardie
saambindeoJe ko nstitusioenle krag,
wor d oorhandig aan die swart bewoners om te r egeer, so goed
die Republiek.
of so sleg dit daar gaan. M in kan klaarkom sander die blanke
Dit bly die eerste politieke pri•
politieke en administratie\ve raadgewers, en die ekonomiese
oriteit tot dit verkry is. H oe eer•
moon tlikhede se on tginn ing is byna totaal afhanklik van blanke
der dit kom, des te gouer sal die
'inisiatief en kapitaaL
vrugte van volkseenheid gepluk
SPEELBAL V AN N ASIES
Tog-die paar swart manne wat
ciJ~
bewind hanteer, is tevrede
gc maak, want bulle , regeer" mos.
Die massas swart mense moet hulle
c.Ltarmee emosioneel tevrede stel, of
begryp net niks claarvan nie. Hulle
!let een soort regcerder verruil vir
'n ander. Die speelbal van ,ander"
na ·ies-Afrika-in'' die vorige kolom·
~criogstydp e rk, bly net in ander vorm
die speelbal van die ,ander" nasies,
naamlik in 'n vrymakings• eo stryd·
om·invloed·tydperk.
Vir Suid·Afrika kan dit slegs
gevaarlik wees om hierby ing etr~k te
word. Soos die geografies klein punt
van die Europa·Asie kontin ent, oaam·
lik blanke Europa, anders is as die
groat aardmassa, so is di.:: blanke

I

o m, in bilhkheid eo met meu kcnnis
van sake en van die mense be~!okk ~ .
ons ra sevcrhoudingsprobleme ~ elf op
te los nie.
Dit lyk of mecr bcgrip nou aan
kom is.
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DR. H. F. l'ERTVOERD,

I

""' E ers lt .lliuisler, het l11 erdie bclau gwe lllce nde !Joodshap op spesiale
v n soe h v an die reclaksie v an Die
ll"apad qe krywe.
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'n Rep ubliek, wat ons eic staats·
bcstaan nog bc-{'r simb.)h<!er, Fal
on:; o.~ r.dcrs hciJ, en sdfverseker•
heid en ons selfstandi gheid nog
beter laat begryp.
EENDAG MAAK MAG
Bo alles le Suid-Afrika se h eil
daarom daarin dat alma] in Suid·
Afrika wat vera! in die ged rang 13
en wie se selfstaodige eie voortbe·
staan noodsaaklik is, naamlik die
blankes alhier, saamstaan . Eendrag
maak mag, geld juis nou en hier.
Sodanige eenheid moet vandag
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uid·punt van Afrika, naamlik Suid·
Afrika, anders.
Soos Europa nie wil oorweldig en
oorheers word deur die nie·blar.ke
mensdom op die orige van sy gekom·
bineerde werelddeel nie, so wil Suid·
Afrika se witman nie oorweldig en
oorheers word deur die swartman \•an
Afrika nie. Maar ook net soos
Europa daardie ander, grotendeels
Asiatiese, State hul aparte bestaan
g un en wil saamwerk en help, so
gun ook Suid·Afrika die swa rt State
van Alrika hul bestaan en sal bulle
help as bulle hulp wil be.
WEINIG BEGRIP
Die tragedie is dat tot die Kongo •
debakel die oorsese Iande min begrip
getoon het ·van Suid·Afrika se ander•
ste aard en probleme. As 'n stukkie
Afrika wou bulle ook met ons land
en sy toekoms sp eel-in die groat
dobbelspel van wie sal wie tot aan·
hangerskap lok, omkoop of omor•
ganiseer !
D ie wereld wou nie begryp dat
ons anders is, en op ons eie voete w.t!
bly staan nie. D aaro m ko n h ulle ook
nie begryp dat ons eie metodes h et
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Dr. V erwoerd
sal gehoor word
D ie rede wa/ d ~t• E er5te
Minister, dr . II . F . Verwoerd
Jlaa ndagaand om 7 .20 1Wl . OD '
die S. A .U.K . se se nders lewer,
sal opge neem word op '11 banclopn alll elllasjie n t n ty dens d ie
repuuhk ciuse sact1nlreh in die
·tudeul esa al cuw die t<clwo r teruggespeel word.
•
Pa.,one 1i!(t I dus I< on dm k
j dat /wile d ie E ersle Jllinist er
=se !Joodslwp sou misloop indien
•1 !tulle die vergadering bywoon,
T hoej n ie weg te bly nie, arm j gesien d it omniddellill voor of
• na mnr. J(ruger se rede t erug1 gespeel sal word.

1-uu-aa-•-•-•-•-•-•-•-~~~-~~~l

word . Daarmee sal politieke sterkte
kom vir die take wat voorle.
STRYD AFLE
Die jong mense van vandag moet
ons help klaarmaak met konstitu;io·
oele stryd. Die probleme van hul
!ewe- die toekoms-sal wces om
rassevredc deur goeie buurskap te
verkry, om die ekonomiese voor•
spoed op te bou, en om uit 'n same·
Iewing vol agterdog een vol liefde
en geluk tc skep. , Bou u toekoms
self". D ie Republiek alleen skep die
omstandig hede waa rin die bouwerk
gedoeo sal kan word.
EK ROEP JONG SUID-AFRI.KA
DAARTOE OP OM NOU REEDS
TE BEGIN SORG VIR VREDE
EN VREUGDE
P WARSDEUR
HUL LANG LEWh VORENTOE,
DEUR , JA" TE STEM OP 5
OKTOBER.
- H . F. V ERW O ERD .

Ons lanl en volk is jonk maar dit ' geinspireer-maar
stem
daarvoor
besit die dinamiese krag en poteosi·
umdat ons in hierdie staatsvorm die
aliteite wat nie van elke land in die
hoogste vo rm van onafhan klikheiJ
wereld gese kan word nie. Die pro·
sien.
bleme en ttkortkominS(e is talryk,
Aan 0 1~ :l ubbele lojaliteit en wat
daarmee saamhang die verloening
van 'n onvoorwaa rd elike trou aa!l
ee n vaderlao d aan die kant van die
Engelstaliges en aao blote senti•
ment aan die kant van die Afrikane rs be hoort daar spoedig ' n
cinde te kom .
CALVYN EN REPUBLIEK
D it is nie dat ek met min agti ng
na die sen ti ment va n die A frikaner
kyk nie; inteendeel dit is goed eo
mooi dat daar wei nog so 'n mate
van se ntiment is maar dit moet nie
a! wees waarom ons vir die republiek
gaan stem oie. Grater en boer dinge
sentiment moet tot ons

Mor.

J. J.

de Wet Kruger.

maar in die geloof het ons voorgc·
sla gte noordwaarts-·en voreotoegetrek en in die geloof sal ons, oadat
die laaste skof op die pad van c•m
eie republiek getrek is, vorentoe be•Jr
m ~ t 'n rotsvaste vertroue:
,Soos ons vadere vertou het,
leer ook ons vertrou, 0 H eer :
Met ons land en met ons na.;ie
sal dit wei wees, God regeer."
GEEN PA RADYS NIE
Laat ons dan oie vi r ons voorop·
stcl 'n paradys nie, maar 'n land
waarin ons as Ahkaans• en Engels•
taliges hand aan hand die probleme
oorbrug om 'n vooruitstrewcnde lanJ
op te bou.
I n die republiekwording Lied ons
as burgers van c.en land mekaar die
hand. Ons gaan nie vir die republiek
$tern nie bloot op grond van senti·
ment nie-dit het ons wei claartue

H oewel Calvyn nie regstreeks
het vir die republikeinse
taatsvorm nie kan ons by logiese
gevolgtrekking tog afl ei dat hy dit
ook beskou het as ' n staatsvo rm
waarin onafhankli kheidsin van 'n
volk tot sy reg kom.
SAMEWERKING
Op ioteruniversitere gebied word
sowel van Afrikaanstalige en En gels·
talige studeote pogings aa ngewend
om nouer samewerking daar te stel.
Laat ons dan nou hierdie poging5
verder voer in die vergestaltiog van
die Republiek van S.A. D aarin
behoo rt die baode tussen die twee
r?sse vanself no uer getrek te worcl.
Daarin sien ons die wil om nog meer
i'l die toekoms te berei;c.
Die gemeenskaplike hoop om
in 'n verenigde en vrye land te
!ewe, is reeds lank 'n bdangrike
elemen t van die A frikaanse nasio•
nale bewussyn. So word uns volks·
iJcntiteit en selfbehoud verseker.
(Vervolg op bladsy 2)

Luisterryke Saamtrek op 3 Okt.
Mnr. ]annie Kruger die Spreker
'N REDE DEUR mnr. J. J. (}annie) Kruger, voormalige hoofredakteur van Die Transvaler
en tans kulturele adviseur van die S. A .U.K., 'n lang erewag van vlagdraende studente en enkele progromnommers sal die hoo gtepunte vorm van die r·epublikeinse saamtrek
wat deur die Studenteraad gereel word.
D ie saamtrek v ind eerskomende M aanda gaan d in di e
Luidsp rekers sal by :lie saal aan•
gebring word om persone wat
Studen tesaal plaas en mnr. Kru ger-wat nie 'n politieke toebinne nie sitplek kry nie in staat
spraak sal !ewer nie-~ al praat oor ,.Kalender van 50 jaar".
H y sal bedank word deur dr. Jan
Steyn, LV. -,vir Potchefstroom, en
aan .die gehoor voorgestel wo rd deur
mnr. R ennie van 'der W alt, president
van die Afrikaanse Studentebond .
Verskeie hoogwaardigheidsbekleers
- oie net van Potchefstroom niesal die Faamtrek bywoon .
EREWAG
Die verrigtin g sal om 7.30 nm.
begin en mnr. Hannes Els, wat belas
is met die opstel van die erew~ ,
nrldaar dat hy beoog om 'n ere\~a g
o p te stel vanaf die H oofgebou tot
bv die saal.
M nr. Els doen voorts 'n dring·
ende beroep op Pukke om in die
erewag stelling in te neem .
WYD EN SYD
Die saamtrek is wyd en syd gead·
verteer. Plakkate is reeds oral in
Potchefstroom
aangebring
terwyl
verskeie ook oa plekke soos Klerksdorp, Wolmaransstad, V entersdorp,
Parys, Carletonville, Koste r en D erby
gestuur is.

te stel om die ve rrigtinge aan te
hoo r.

O ok lede van die publiek is hart•
lik welkom en trooibiljette sal teen
die einde van die week in die doro
versprei word.
.

e Dit sal die laaste republikeinse
saamtrek in Potehefstroom voor die
Re ferendum wees. Die geesdrif laai
op eo vir die P ukke is dit ook die
laaste geleentheid om hul bydrae tot
die republiek te !ewer.
GROOT OPTOG?
Na alle waarskynlikheid sal 'n
groat optog van studente Vrydag
deur die stra te van Potchefstroom
beweeg om die oorwinning te vier.
M eer besonderhede hieroo r sal later
verstrek wo rd.

M N R . ] A NNIE KRUGER

wat as sprek er sal optree tydens
die saamtrek in die student esaa/.

D ie reelingskomitee van die Stu·
denteraad bestaan uit more. J. J. de
W et Kr uger ( sameroeper ) , ]. S. du
Plooy, D . H erbst (sekr. ) , ]. M. Els
en P . R. P . Potgieter en mejj . C. W.
Postma en M aryn Fourie.

Bladsy twee

DIE

STUDENT

DIE

JAAR 1960 sal in die
geskiedenis van ons land
altyd onthou word vanwee
sekere gebeure wat 'n bly~
wende indruk op ons volk
gemaak het. Dit is 'n jaar
waarin ons hoogtepunte sowei
as laagtepunte bereik het.
Byna stormagtig het die wi sc·
ltng van gebeure mekaar opgevolg
en nou word aan die bianke bevol·
king van Suid·Afrika en S.W.A.
gevra om h ui stem uit te bring oor
die vraag of ons moet oorgaan van
'n monargale Regeringsvorm na 'n
republikein se.
Dit is sekerhk me vir my nodq,:
om die gewigtigheid van hierdie saak
onder ons jong mense se aandag te
bring nie. 'n Baie groot gedeelte van
ons blanke bevolking bestaan uit jong
men sc en 'n groot persentasie van
hierdie )Ong mense bevind bulle van·
dag in die gelukkige posisie om hocr
onderwys aan een of ander Universi·
teit of Kollege te geniet.
HOUDING
Ek wil dan vera! vandag wys op
die houding wat ons studente, nie
net van 'n sekere politieke partygroep
nie, na my mening behoort te huldig
en vcrder op die verantwoordelikheid
wat ons bercid moet wees om tc
aanvaar ten opsigte van die republiek.
O ok in die geledere van ons tudcnte·
gemccnskappe vind ons diegene wat
beslis J A gaan stem, maar ons vim!
ook 'n pcrsentasie wat deur dr. V er·
woerd die EE·mense genoem word.
Ek kan my nie indink dat daar
· n burger van hierdie land is wat
hom nie vergewis van die huidige
geskiedenis wat hierdie posisie vooraf
gegaan het nie . Daar is vandag baie
van ons ouer men c wat nog of baie
tcrugdink aan die land van hul oorsprong en nie die bande daarmee
wil verbreek nie, daar is egter ook
andere wat terugdink aan oorloe en
'n stryd om die behoud van Suid·
Afrika.
Ons jonger geslag is in 'n sekere
sin nie so ineengevleg in hierdie

AJAX
BOEKE EN
SKRYFBEHOEFTES
Kerkstraat 159 Foon 3458
POTCHEFSTROOM

Deur
H. J.D. VANDER WALT
President van die A.S.B.

gcskiedenis nie, hocwel ons dit
baie deeglik onder oe moet neem,
en daarom word van ons vereis 'n
skerpe insig, 'n onbevooroordeelde
bestudering van die verlede, die
hede en die toekoms. 'n Gesonde
oordeel dus oor die vraag of dit
wenslik is om van Regeringsvorm
te verander.
WATTER TOEKOMS

en die
van ons land.
Dit is nie 'n vraag wat sonder
grondige tudie beantwoord kan word
nie. 'n Student wat 'n stem gaan
uitbring in onverantwoordelikheid of
uit kwaaige indheid of in cmosionelc
onvcrskilligheid, speel met die toe·
koms van 'n land.
G. A. Watermeyer het in S}'
,Republiek van Dui end Jaar" dtc
verantwoordelikheid treffend gestel ,
nl.:
Elke hand wat 'n kruisie maak,
I 'n hand wat aan die toekom.
raak.
A.S.B. EN REPUBLIEK
Dit ts aan u alma! bekend dat dt c

MET 'N KOUE PAMPOEN OM DIE BOS
GELEI WORD NIE !

CORNER
FRUIT STORE
,U KEN ONS!"

1 ·.~ .\'

DER II'. ILT

land
nou
dringcnd
geword het vir:

nood ~;aaklik

.11.\'R. fTE .\XJE

a. on posi~;ie as blankc in Suid ·
Afrika, a. ook die posisic van die
gekleurde· in Suid·Afrika ;
b. die po i ie van die blanke 111
Afrika, a ·ook die posisie van die
Chri telik Westerse beskawing in
Afrika a buffer tusscn Oo te en
Weste.
In die tweede pick: Dat albci
volksgroepe uit die verlede gelecr
het om mekaar te respckteer en daar
'n waarborg gegee is dat ons tale
behoue sal bly.
Derdens: Dat dit ons posisie in dte
oe van die wereld sal verbeter en
verstcwig, daar on beslis sal kan
toon dat indien hierdie ontwikkeling

REPUBLIEK
A .S.B., met 'n ledetal van ongeveer
18,000 lede, hom verskeie kere •l
ten gun te van 'n republiek uitge·
spreek het, nie omdat ons ons dan
volgens Nusas op politieke terrein
wil begewe nie, maar omdat die saak
van die republiek vir elke blankc
burger en elke gekleurde inwoner
van hierdie land iets moet wees wat
bo die partypolitiek staan , want dit
is inderwaarheid 'n saak wat bo die
politick staan .
On is bereid om te e dat ccr·
sten , 'n hegter same noering van die
twee blanke bevolking groepe in ons

Dr. Du Buisson
Voor Estrarte

Dr. Du Buisson het gepraat oor
die mens•God·verhouding in die
Afrikaanse poes1e, met besondere
toespitsing op D. J. Opperman en
Eugene Marais. Dr. Du Buisson ~e
proefskrif het ook gehandel oor hier•
die onderwerp.
Daar was nie vee! mense teen ·
woordig op die vergadering nieuiters dertig, met insluiting van die
personeellede wat teenwoordi!! was.
Dit in weerwil van die feit dat die
voorsitter van Estrarte, mnr. G ert
Scholtz, met sy bestuur, die vergade·
ring vooraf baie goed gepropageer
en bekendgestel het en selfs uitnodi·
gings aan personeellede gerig het om
teenwoordig te wees.
Dr. Du Buisson se rede bet lewen•
dige bespreking uitgelok, waaraan
onder meer prof. H . G. Stoker en
dr. ]. A. L. Taljaard deelgeneem
bet.

Woensdag, 28 September 1960

ALABAMA LAAT KAFETERIA
UIT SY NATE BARS
Te oordeel na 'n verrassende stap van die kant van die
die Alabama-bestuur verlede week. lyk dit of hierdie groep
groot dinge beoog vir 1961.
Die Puk 1s Woensdagaand wak·
kergeskud uit sy eksamenslaap met
'n uitvoering van kabaretmusiek wat
byval gevind bet by die grootste
dee! van die gehoor wat die kafc·
teria uit sy nate laat bars het.
Ook hct by die geleentheid die
voorsitter van die Alabama aange•
kondtg dat hulle tans 'n permanente
orkes op die been poog te bring wat
uitvoerings van hicrdie aard sal !ewer,
maar waarvan die lede nie verplig
sal wees om te, gaan toer nie.

Die vraa g wat ons moet
beantwoord die dag as ons
ons kruisie gaan maak is:
W a tter toekoms skep ek met
hierdie kruisie. eerstens vir
di e ouer geslag , vir myself, vir
my nageslag en vir die
gekleurde
bevolkingsgroepe

Die sekretaris van die Suid ~
Afrikaanse
Akademie
vir
Wetenskap en Kuns, dr. M.
S . du Buisson, het onlangs op
uitnodiging van die Estrarte
Letterkundige Vereniging in
die Totiusgedenksaal opge~
tree.

MOENIE • • • • •

WAPAD

plaasvmd on dtt met die nodige
vcrantwoordclikhcid sal kan aanvaar.
Die persone wat aanvocr dat hullc
nie kan sien waarom ons 'n republiek
moet word en dat die voorstanders
van die republiek Suid-Afrika in die
afgrond wil dompel, kan vandag byna
nie vir on sc namens wie praat hulle
nie. Hullc is mense wat die afge•
lope 50 jaar se staatkundige ontwik·
keling nie be tudeer of ver taan het
nie. Hulle i mense wat die huidige
wereldkrisis nie begryp nie en wat
nie dink aan die toekoms nie.

DINK AAN TOEKOMS

Ons moet verder onthou dat
ons op 5 Oktober 'n meerder~
hei d moet en gaan kry, maar
dat ons ons bereid moet ver~
klaar om nie te dink dat 'n
republiek soos 'n towerslag
alles sal regmaak en vera! ons
jong mense, ons studente dan
maar kan terugsit en ons ver~
heug in die verlede nie.
Ons moet nie net bereid wees om
die verantwoordelikbeid daarvoor in
die toekoms te aanvaar nie, maar ons
moet bo alles geestelik sowel as ver•
standelik toegerus wees daarvoor.
Ons moet nie dat daar oor 5'0·60 jaar
gese kan word dat vir ons alles
gedoen is, maar dat ons dit nie kon
opvolg nie.
OORTUIG
Ek is oortuig daarvan dat onder
die luim van die jonkheid van gees
daar tog hierdie diepe verantwoorde·
!tkheid besef sit, dat ons ten voile
bewus is van wat vir ons wag en
dat ons bereid is om alles wat ons op
hierdie terrein sal doen, dit sal wees
met die leuse Suid-Afrika eerste,
Ek vra wees eerlik in u stemming
en ons belowe aan ons Volk en aan
die leiers van ons volk om te
Antwoord op jou roepstem,
Ons sal offer wat jy vra,
Ons sal lewe, ons sal sterwe,
Ons vir jou Suid·Afrika.

Die program het bestaan uit sang·
en orkesitems wat mekaar goed
afgewis el het. Dit skyn of die toe•
koms groot beloftes inhou as die
standaard van die program wat haas•
tig georganiseer moes word, in aan•
merking geneem word. Vera! trom·
petter Andre du Toit het uitgeblink
in sy solonommers. Thorina Eloff,
Okkie Kruger en seremoniemeester
Niek Badenhorst het egter 'n moei·
like toets deurgemaak waar bulle met
hul liedjies 'n passende atmosfeer
moes skep in 'n vertrek met te held.!:
en te vee! neonligte. Ook 'n goeie

S.R.-Voorsitter se
Boodskap
(Vervolg van bladsy 1)
Die republiek het nie <• s doe! isola·
sic nie, maar wei die hoop op
e~nheid in toewyding aan die eie
volk, in liefde vir die vadcrland,
in trots op gemeemaphk'! prc:,t::.·
stes en in lojaliteit teenoor albci
rase.
Medestudente,
laat
ons
nou
Woensdag, S' Oktober, elk ons bydrae
!ewer tot 'n dag wat in die anale
van S.A. se geskiedenis aangeteken
sal staan as: ,Ons vir jou, Suid·
Airika!"
Ons weet dit is met die besef van
innerlike oortuiging dat u en ek
,die stryd wat ons vaders begin het"
tot 'n finale beslissing gaan voer.
Maar om ons geesdrif en oortui·
ging vir hierdie groot saak te toon ,
laat ons reeds Maandagaand, 3
Oktober, soos een man opruk na die
republikeinse saamtrek in die Totius•
gedenksaal.
Ons roep mekaar toe:
, Die golwende veld is ons woning,
En ons dak is die bemelblou;
Die vrybeid aileen is ons koning,
Sy wagwoord is: handhaaf en bou.
Die stryd wat ons vaders begin
bet,
Sal woed tot ons sterf of gewin
het.
Dit is die eed van Jong Suid·
Afrika."
-J. ]. DE WET KRUGER.

luidspreker telsel sal die
taak baie vergemaklik.

angers se

HINDERLIK
Ecn hinderlike aspek was egter di~
skynbare belangeloosheid
by 'n
gedeelte van die gehoor, wat 'n
mens Ia at a flei dat waardering vir
suiwer ligte musiek hier nog vee!
te wense oorlaat. Knap improvisa•
sics en variasies op die trumpet het
te dikwels geen reaksie ontlok nie
en onopgemerk verbygegaan. Dit
wil lyk asof items van meer senti·
mentcle aard oor die algemeen beter
ontvang is.

e Ons sien dus uit na verderc
uitvoerings van hierdie aard, wat
hopelik nog instelling sal word en
wat enersyds die standaard van die
toerprogram sal verhoog terwyl dit
andersyds beter ligte musiek onder
die aandag van die studente sal bring.
-J.M.

Tukkies Se Nuwe

S.R.
Mnr. H. D. K. (Daan) van der
Merwe, onder-president van die
A.S.B., is verkies tot nuwe voorsitter
van die Studenteraad van die Universiteit Pretoria.
Die ander lede is: mnre. K. M.
Schultz (onder·voorsitter), A. J.
Willemse (sekretaris), J. L. C. Wol·
marans (penningmeester), H. J. C.
Pieter e, P . J. Giliomee, J. S. Oost·
huizen, D.
eethling, P. J. Langley,
J. P. Naude, E. P. Hugo, V. E.
Hesse en P. ]. Wessels en mejj. E.
D. Muller en R. Thorn.
Mnr. Willemse was verlede jaar
hoofredakteur van Die Perdeby.
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l Atlete beg.in
!I vere regskud
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j Die ll'es-Tran sv aalse atletiek•Proewe v ind plaas op die P.U.lat!etieltveld op Saterdagmiddag,
js Ol1tober. 0'itnodigings is t:e•rig aan aile TI'.T. sk ole en
eniorhlubs.
T Atlete wat v ir die TV .T.-span
jill aanm erking hom , sal aan die
• clriehoeltiJ?e byee nltoms te Dur- 1
I ban op 15 Okl ober, deeln ee m, I
j en op 29 Ohlober te Krugers- j
• dorp aan 'n byeenlwms waarin•
I N oord-Tran svaal,
Suid-Trans- 1
j v aal, T'rystaat en Wes-Trans-j
• v aal tee n 111t'1war te staan sala
I 11 o111.
I
j Op Saterda J?, 12 Xovember, j
j sal 'n v erdere geleentheid aan j
• allel e ge biecl word om kragte 1
I t e meet teen die besoekende I
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B.A. IN BIBLIOTEEKWESE
OOR VIER JAAR
VANAF AANST AANDE jaar sal B.A. in Biblioteekwese as
erkende graadkursus op die P.U. aangebied word. Die
kursus strek oor ' n tydperk van vier jaar en sluit ook sowat
ses weke praktiese werk in n erkende biblioteek in asook 'n
weeklange besoek aan biblioteke.
Die Suid·Afrikaanse Biblioteekver·
eniging stel hoe eise aan die oplei•
ding van studente in Biblioteekwese.
Om hieraan te voldoen, en om so 'n
breed moontlike akademiese en pro•
fessionele agtergrond aan studente te
hied, het die Raad van die P .U.
besluit op 'n vierjarige graadkursus.
H ierby moet onthou word dat die
reeds bestaande U .D.B. en L.U .D.B.
bly voortbestaan.
Gedurende die vier studiejare van
B.A. (Bib!.) word van die kandidate
verwag om Biblioteekkunde I tot IV
te voltooi benewens elf ander kur·
susse wat uit die vakke van die
B.A .·graad gekies kan word. Die
totale aantal kursusse word soos volg
oor die vier studiejare versprei:

Magistergrade beshs volg, het m n r.
S. I. Malan, cnio r lektor in Biblio·
teekwese, aan Die Wapad gese.
Mnr. M alan het voo rts verklaar
dat studente wat na die eer te of
tweede studiejaar verkies om nie met
die B.A. (Bibl. )·graad wort te gaan
nie, vir een of albei hierdie kur usse
erkenning vir die gewone B.A.-graad
verleen kan word.

LEER GANG

'n Komitee vir politieke aan·
geleenthede is uit die Studente·
raad in die !ewe geroep.
Die doe! van die komitee is
om die lands- en wereldpolitiek
intensie£ te bestudeer, en ver·
slae u it te bring wat rigtinggewend vir die S.R. sal wees by
beleidsbepaling oor politieke
aangeleenthede.
Die lede van die komitee is:
mnre. P. R. P. Potgieter (same·
roeper) , J. H. Boneschans en
J. S. du Plooy.

MOONTLIKHEID van groter en sel£s regstreekse verteenwoordiging van Kleurlinge
en lndiers in die Parlement in die toekoms, is deur die Minister van Bantoe~administrasie en
~ ontwikkeling in sy toespraak voor die A.C.B. op Potchefstroom gestel.
M in ister N el h et die plek v an die nie~blanke in die r epuKLIMAAT REG
bliek geskets. H y het daarop gewys dat die Kleurlinge op 'n
Binne die republiek, bet mnr. Nel
afsonderlike kieserslys sal moet bly stem, maar n a ma te h ulle gese, sal die klimaat reg wees vir die
getalle en poli tieke ryph eid toeneem, behoor t hull e geleidelik deurvoer van die beleid van afsonder·
meer v erteenwoor dig ers te kry-eg ter alty d op so 'n grondslag like ontwikkeling tot sy logiese uit·
einde.
da t dit geen gevaar vir d ie bla nkes inhou nie.
,Die vraag of hulle deur
cic mense verteenwoordig
word, gaan in 'n baie groot
afhang van die groei van

hulle
gaan
mate
hulle

verskeie oorde ontvang is. In ver•
gelyking met drie jaar gelede word
die
waarde
van
georganiseerde
optrede vandag baie meer besef.

BANTOE NASIONALISME
'n Omvattende verslag oor Bantoe
nasionalisme is deur 'n kommissie
wat deur die vorige kongres aange•
wys is, ingedien en het wye bespre·
king op die kongres uitgelok. Die
moon tlikheid om die Calvinisme
onder die Bantoe in te dra, bet vera!
die aandag geniet en wee is aan die
hand gedoen en besp reek.
Die moontlikheid om 'n publikasie
soortgelyk aan die bekende ,Koers
in die Krisis" die Jig te laat sien, is
vir oorweging na die bestuur verwys.

PRINSIPIEEL

GROOT BEHOEFTE

Gaan Politiek
Be5tudeer

Minister
Skets
Rassepatroon
Dill

Die A.C.B. gaan steeds van krag tot krag. Hierdie fei t is
rleur die onlangse kongres van die Beweging in Potchefstroom
beklemtoon.
D ie organiserende sekretaris van
die Beweging, mnr. G . H. van Rooy,

Prof. Dirk van Rooy, voorsitter
van die A.C.B.

het dte kongres meegedeel dat die
Beweging nog steeds in getalle groei.
Nuwe takke en streeksrade word
steeds gestig, terwyl navrae in verband met die stigting van takke uit

Die kongres het ook gevra dat die
bestuur gereeld prinsipiele Ieiding
oor maatskaplike probleme sal gee.
'n .Publikasie, , Die Christen en sy
vakvereniging", sal eersdaags die Jig
sten.
D ie finansies van die Beweging is
gesond en die kongres het besluit om
'n bedrag van £100 by te dra w~
die boufonds van die P.U.
(Berig uit Woord en Daad.)

GEEN KLAS OP GROOT
DAG NIE
DIE

SENAAT VAN die P.U. het onlangs besluit dat alle
kolleges en universiteitsfunksies op 5 Oktober, die dag
van die referendum, afgelas word.

Hierdie besluit word vertolk a
vrystelling van die uni versiteit perso·
nee! en studente van aile verpligtinge
sodat bulle op 5 Oktober volkome
vry kan wee om hulp met die repu·
blikeinse vcldtog te verleen.
'n Opname het aan die Jig gebring
dat die personeel en studente van
dte P.U. oorweldigend ,Ja" gaan
stem. Dis twyfelagtig of selfs twee
persent van die stemgeregtigdes aan
die universiteit teen die republiek
~al

stem.

PUKKE!
Ruk in groot getalle op na
die

REPUBLIKEINSE
SAAMTREK
MAANDAGAAND
.
'n Geleentheid 5005 een 1n
'n dui5end ... !

Bladsy drie

Nie-blanke binne die Republiek

A.C.B. Gaan Van Krag Tot Krag

Eerste jaar: Biblioteekkunde l en
vier eerste kursusse.
Tweede jaar: Biblioteekkunde II en
twee tweede kursusse en een eerste
kursus.
Derde j aar: Biblioteekkunde Ill en
een derde kursus en een eerste of
een tweede kursus.
Vierde jaar: Biblioteekkunde IV
en cen derde kursus en een eerste
of een tweede kursus.
Die leerplan sluit onder andere
onderwerpe in soos: boekvorm en
boekproduksiemetodes,
historiese
ontwikkeling van die biblioteek,
indeksering, naslaanwerk, katalogisc•
ring en klassifikasie van boeke en
organisasie van biblioteke.
Daar bestaan vandag 'n groot
behoefte aan biblioteekwerkers en
vi r die jong voornemende biblioteek·
werker met 'n sterk begeerte om tot
diens van sy medemens te wees, wag
daar 'n besonder rooskleurige to e•
koms mits hy of sy die nodige pro·
fessionele opleiding besit. H ierdie
opleiding word op uitgebreide wyse
deur die P.U. vir C.H.O. aangebied.
Daar is reeds baie na vrae van
voornemende biblioteekwerkers tn
verband met hierdie kursus ontvang.
Sodra B.A. (Bib!.) op sy voete is,
sal die instelling van H onneurs• en

WAPAD

GOEIE GESINDHEID
Ook onder die 13,500 kiesers in
die Potchefstroomse kiesafdeling met
sy groot republikeinse verlede gaan
die oorgrote meerderheid , Ja" stem.
Hoewel die geesdrif onder die
republikeine hoog loop en bulle
geesdriftig vergaderings bywoon, is
bulle gesindheid teenoor andersden•
kendes beter as ooit. Aan albei kante
is verdraagsaamheid en bof!ikbeid die
reel.

Prof. Van Rooy
Voorsitter

politieke verantwoordelikbeid en
van die oordeel van die geslagte
wat kom.
,Vandag is dit nie praktiese poli·
tiek nie," het hy gese.
Min. Nel bet verklaar dat die
Kleurlinge se belange baie beter
behartig word op 'n afsonderlike
kieserslys as wanneer hulle saam met
die blankes stem.

GAST E-BURGERS
Wat die Indiers betref , toon die
oorgrote meerderheid nog geen S.A.
vaderlandsliefde of 'n Suid-Afri·
kaanse gees nie. Hulle is in der
waarheid nog altyd gaste·burgers uit
In die.
,Solank as wat hierdie gcestesgesteldheid bestaan, sal dit loutere
onsin wees om aan hulle stemreg te
gee.
, Indien hulle met ve rl oop van tyd
'n Suid·Afrikaanse gees ontwikkel,
kan dit myns insiens oorweeg wo rd
om aan hulle stemreg te gee op die·
selfde grondslag as die Kleurlinge.
Dit is egter 'n saak vir die nageslag.
Vandag kan nog nie daaraan gedink
word nie."

EMPIRE
,SUtd·Afrika sal nie meer as by·
woner van die Empire gesien word
me. D ie nie·blankes sal nie meer
deur 'n gedurige strewe na bondge·
nootskap met die oog op 'n mags·
balans in die war gestuur word nie.
,Daar is is geen teken dat enigeen
van die rassegroepe begeer om sy
identiteit prys te gee nie. Nie een
wil 'n mengelmoesstaat skep nie.
,Die blanke en die Bantoe he:
mekaar nodig. Hulle moet mekaar
net vinniger leer waardeer en vertrou".

Kleurlingkollege Sal Hom Beywer
Vir Vrye Opvoeding
Die Studenteraad sal hom sover moontlik v ir die bevorde~
ring van 'n vrye opvoedkundige stelsel binne 'n vry e Suid~
Afrikaanse gemeenskap b eywer, het die studen te van die Wes~
Kaaplandse Universiteitskollege onlang s op 'n monsterverg aderin g besluit.
Ongeveer 120 tudente uit 'n totaal
van 15 4 het die vergadering onder
voorsitterskap van mnr. L. C. Peter·
sen bygewoon. 'n Studenteraad is
drie maande gelede gekies en die
doe! van die vergadering was om 'n
toekomstige basiese beleid te formu·
leer. D ie besluit moet nie beskou
word as 'n reaksie teen 'n beleid of
groep nie, het mnr. Petersen gese.
Die volgende verklaring is na die
vergadering uitgereik: ,Op 'n monstervergadering van die studente van
die Universiteitskollege van Wes·
Kaapland is die houding van die stu·
dente ten opsigte van die universi·
teitslewe oorweeg.
,Die studente het eenparig besluit
dat elke opvoedkundige stelsel werk·
lik demokraties moet wees. D ie stu•
denteliggaam erken dat hy hom in
die eerste plek moet besig hou met
daardie aspekte van die !ewe wat
regstreeks op die studente betrekking
het, maar is ook oortuig dat die
opvoeding nie geskei kan word van
die samelewing waarin dit plaasvind
nie.

Prof. D. J. van Rooy is tydens
die onlangse kongres van die Afrikaanse Calvinistiese Beweging vir 'n
verdere drie jaar tot voorsitter van
die Beweging verkies.

, D aarom sal die studenteliggaam
as verantwoordelike groep hom sover
as moontlik moet beywer vir die
bevordering van 'n vrye opvoed·
kundige stelsel binne 'n vrye Suid·

D ie ander lede van die bestuur is:
dr. P . J. Coet~ee, prof. S. P. van der
Walt, mnr. H . B. van der Walt,
prof. W . J. Snyman, ds. W . J. de
Klerk, mnr. S. D. de K. V enter,
ds. ]. C. Kru ger en prof. A. P .
Malan.

Organiseerder

D ie nuwe lede van die bestuur is
proff. M alan en Snyman en mnr.
Venter.

Suid·Afrika sal verlos wees van
die kafferboetie·storie - daardie
hokstok wat aile politieke partyc
aangryp wanneer dit bulle pas om
die kiesers vreesbevange te maak.
'n Verenigde blanke volk sal sy
voorverpltgtinge soos 'n vader kan
nakom".
In daardie klima at sal , 'n gees
van vertroue en samewerking by die
nie·blankes geskep kan wo rd omdat
daar geen twyfel meer sal wees oor
die selfstandigheid van die republi·
keinse staat nie.

Die nuwe organiseerder van die
Studenteraad is mnr. Piet Bosman. Hy is tans die verteenwoordiger van die Sentrale
Sportbestuur op die Studenteraad en volg mnr. J. Hans van

Zyl op.

Afrikaanse gemeenskap . Die raad
verklaar ook dat hy hiervolgens sy
eie belange en voorregte en ook die
van alle ander studente te aile tye
sal verdedig en probeer bevorder en
gekant sal wees teen beinvloeding
ter ondermyning van hierdie funksie
-betsy van binne of buite die uni·
versiteitskollege.
,Oor die onlangse gebeurtenisse
by Fort H are voel die studentelig•
gaam dat hy binnekort weer moet
byeenkom om meer besonderhede
daaroor te verkry sodat by 'n eerlike mening kan vorm. Die Studen·
teraad sal intussen deeglike onder•
eoek ins tel."

OP U PAD . . .

Die
Welkom-kafee
'N
STUDENTEKAFEE!

• • •
H j v. President en
Von Wiellighstrate.

DIE
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IN HIERDIE STADIUM
kan daar w einig nuut oor die
Republiek gese word en hoewe] ons lank en breed kan
pra a t oor die uitwerking v an
die republiek op ons groepsverhoudinge in die binneland
en ons betrekkinge met die
buiteland, doen die vraag hom
v oor of ons genoeg praat oor
die uitwerking op die Afr ika ner self.
Die republiek is op stuk
van sake in die eerste plaas
'n Afrikaner- ideaal en 'n Afrikaner-behoefte. Potensieel le
die grootste v eranderinge wat
die republiek sal bring nie by
die Engelssprekende SuidAfrikaner nie , maar by die
Afrikaner.
Laat ons dus ons nie
doodstaar op die moontlikheid dat die republiek ons
medeburgers
sal
, reg "
maak en daardeur eenheid
sal bev order nie. Laat ons
dink hoe dit ons .. reg" sal
maak en daardeur diensbaarder vir Suid-Afrika.
As ander die republiek
nodig het om 'n einde te maak
aa n die oorblyfsels v an 'n
verdeelde trou , dan het ons,
Afrikaners, dit n odi g om ons
eie trou v ollediger en sterker
te maak.
En ons slaan die tweede
behoefte hoer aan as die
eerste. Die nadele van die
behoud van die monargie is
vir die Afrikaners nog groter
as vir die Engelssprekendes,
die skade is meer aan ons
kant.

WAAROM?
Waarom ?
Omdat geen
v olk bevoordeel kan word
deur die weerhouding van 'n
natuurlike
en v anselfsprekend e reg nie. Hy kan sy
nut vir andere en homself nie
behoorlik ontplooi as hy onder
'n regma tige grief gebuk gaan
nie.
Suid-Afrika kan konstitusioneel so v ry wees as wat kan
kom, maar die Afrikaners is
innerlik nie werklik vry
solank hul land se opperste
instelling en simboliek in 'n
a n der land setel nie. Hulle is
in die posisie dat hulle hul
kinders moet leer dat ons
v orstin Brits is, met die gevolg
dat die meeste v an hulle die

hele saak behendig probeer
v ermy. W anneer hulle dit
wel verduidelik, voer dit hulle
en hul kind ers terug na 'n
geskiedenis v an 'n AfrikaansEngelse stryd en die bitterheid
wat daarmee gepaard gegaan
het.
Hoe moet in sulke omstandighede die omvattende patriotisme bevorder word w at aile
regdenkende mense vi r SuidAfrika v erlang ? Hoe kan ons
een nasie word solank die
staatsvorm self ons v oortdurend herinner aan ons tweeheid ? So word ons v aderlandsliefde wat sterk en suiwer in een kanaal moes geloop
het, deur die hindernis v an 'n
oneie instelling v erswak en
v erdeel. 'n Deel van ons
gevoel en energie wat vir
Suid-Afrika ingespan
kon
geword het, word vermors
aan weerstand en v erset teen
diegene wat die ewig onaanneemlike a an ons probeer
opdwing.

T OT EIE BESWIL
Party van ons Engelssprekende mede'burgers neem ons
dit kwalik wanneer ons se
dat die republiek tot hulle eie
besw il sal strek en beter SuidAfrikaners v an hulle sal maak.
H ulle beskou dit as 'n refleksie op hul patriotisme. Laat
ons hulle eerlik v erseker dat
die republiek nog nodiger is
om die patriotisme van die
Afrikaner tot sy v oile rypheid
en glorie te bring .
Ons v oorsien in die
republiek 'n vrystelling v an
opbouende
lewenskrag
onder
Afrikaners
wat,
indien r eg gelei, die ander
seksies van die bev olking en
selfs die wereld kan verbaas. Ons wil vrygemaak
word v an griewe en bitterheld sodat ons ons nut en
diens aan Suid-Afrika as
geheel kan vergroot. Ons
wil v oor en bo alles die
republiek he, nie om van
ander beter Suid-Afrikaners
te maak nie, maar om self
beter Suid-Afrikaners te
word.
Diegene wat hierdie strewe
bestry, sal 'n sware veran twoordelikheid v o o r d i e
geskiedenis dra as hulle op 5
Oktober welslae sou behaal.

R EDAK SIE EN ADMI NISTRASIE:
IIOOFR EDAKTEUR ..... .......... ......................... Dirk H erbst (X041)
t UUSREDAKT EUR ..... ..... .... .............. S toffel Cilliers (X042)
REDAKTEUR T USSENU~ 1\'E HS ITeR E
E
B UITEL ANDSE SAl\ E .....
. .. ...... ..... Dewald Roode {1566)
KU SREDAKTR ISE .....
..... ..... Enid Rautenbach (1385)
SPORTREDAKTEUR .................. .................... Jzah L essing (425)
VARl AR EDAKTEUR ..... .....
.. ..... ..... ..... Piet B ingle (X068)
..... :Vic Badenhorst en
\'ARIAVERSLAGGEW E HS
. l n11emarie Schutte
NUUSVERSLAGGEWER :
..... ..... ..... ..... .......... (;ert choll=, Andre Arnoldi en E lsa P eiser
PORTVERSL AGGEWEHS: Nic . wart en Mariehe v. d . Merwe
FOTOGRAAF ..... ..... ..... ..... .....
..... ] ohan van der Merwe (19)
IRKULASIE B ESTUURDER ........ Herman Oosthuizen (X041)
PENNINGME EST E R ..... ..... .....
.......... Ernie van d er Merwe
ADVERTENSIEBESTUURD E R
Ben Bierman (1188)
TEGNIESE AD VI SEUR .......... .................... Gouws Oberholzer

Q NS STUDENTEGEMEENSKAP is by uitstek die gemeenskap wat sin g. W a nneer die einde van die jaar nader, dan
raak dieselfde v rolike studente byna onherkenbaar- 'n swygende, sugten de gemeenskap. Die vrees vir die rekenskap gee
v an die jaar se arbeid is die oorsaak.
Jesaja ken ook d1c vrees wat uit
die daag li kse !ewe na vore kom. Die
land wo rd bedreig met oorlog en
venu t1g1ng. Je,aja het sekerlik die
reg, SOli Ons se, 0111 klaagliedere te
ui ter.

het. Sal die God hom dan nie naby
wee in h ierd ie tydelike beno udhede
n ie?

MY HElL

, H y wat vir ons is, is mee r as
b ull e wat teen ons is."

H y doen dit cgter me; inteendeel
ons beluister die woorde en klanke
van 'n jubcllied, ,God is my heil".
H y styg dadeLk bo die alledaag e
uit na hoer sfe re. Die H ere het hom
Jes. 12 : 2.- Ja, God is my heil,
ek sal vertrou en nie vrees
nie; want die Here Here is
my krag en my Psalm, en Hy
bet my tot heil geword.
verlo Ult die mag van die sonde en
dood. D it is vir hom hoer as die
verl o sing uit pcrsoonUke mocili kh eid , , iektc, gevangene kap of politie ke d ruk.

A , y posi -tc voor ;.y God maar
net reg is-d it 1 sy troos. D at Go d
y he il is wil oo k nic net in nega·
tiewe sin e dat hy vry van die skriklike on de ban de en straf i · nie,
maar hy i

herstel in die guns en

gely ke ni van God.
HUIDIGE TOESTAND
Kee r

y oog dan terug na die

huidige benarde en benouende toetand-ek a! vcrtrou en nie vrees
nic. H y vrees dit nie want dit kan
hom , kaad in sy ve rhouding tot
God, meer nog-hy vrees dit nie
om dat hy op dieselfde God vertrou
wat hom uit die sonde mag vcrlos

, H y sal die werke va n sy h and e
nie laat vaar nie."

H ie rdie be noudb ecle sal die p ro feet
met krag tegemoet gaan. Die H ere,
di e V erbond sgod, i sy krag. Dit i
'n krag wat aile krag oo rtref en uit
vcrnederi ng ve rhef.
W aardeur vind die gelowige d1e
krag?
D eu r die onuitspreeklike
voo rreg van die Evangelic wat o ns
ka n be.it, die dissipLne wat oo r ons
uitgeoe fen word deur sy voorsieni gheid, en die werkin g van die Heilige
Gees in ons.

VERTROUE
Jesaja 1,; dan nie n et lydeLk in sy
vcrtro uc op God nie. N ee, a! is die
horiso n o wart- die H ere is my
Psalm. D aar is d us 'n lied in sy
hart en op y Iipp e. Die H ere is sy
vreug de en dit jubel hy uit.
'n Psalm tog is iets wat andere
kan hoor-iets wat van die mens
uitgaan en hoo rbaar is vir and ere.
'n Uiti ng van die mens oor d1t
grootheid, heiligheid mag, en ee r
van God.
Vir hom wie se ve rho uding met
God reg is, is daar geen vrees; slegs
vre ugde wat in lofsange na vo re kom.
Is dit ook die ge in dheid waarmee
ons as studente dag na dag ons
beno udhe de en beproewinge aan die
Gees en liggaam ingaan?
Die H ere is my krag,
Die H ere is my Psal m.

Nusas Soek Skoor
IN DIE JONGSTE tyd het
'n paar van Nusas se ampsdraers hulle akti ef met Fort
Hare bemoei.
Nusas- die liggaam wat
hoofsaaklik in die hande v an
'n kliek v an linksgesinde studente aan Engelstalige univ ersi teite is.
Fort Hare- alty d 'n moeilike inrigting wat in 1955
onder die ou bedeling gesluit
moes word v era) weens
opstandigheid onder s tudente.

van orde en dissipline in
die algemeen nie.
In 'n tyd waarin die Eerste
Minister van Suid-Rhodesie
moet vlug voor klipgooiende
naturelle en waar dit in ons
eie land nie baie kruit kos om
swart ontploffings te veroorsaak nie, kan hierdie kwaadstokery nie geduld word nie.
In Suid-Afrika kan geen
universitere Kongo ontketen word nie. En dit is
waarop die Nusas-agitasie
by Fort Hare kan uitloop.

lndien so 'n slu iting nou
moes
plaasv ind, sou
dit
wereldwys gea dverteer word
as bewys v an die mislukking
van een van die Regering se
,. tribal colleges" . Daarom is
dit verblydend dat die studente v an die inrigting self
besluit het om hulle aan die
reels, regulasies en gesag te
onderwerp.

Dit is sekerlik die reg van
studente om die bestaande
universitere bedeling te kritiseer en dit langs konstitusionele kanale te probeer verander. Maar as hul pogings
uitloop op spanning en moeilikheid tussen studente en
owerheid- soos tans by Fort
Hare die geval was- sodat
die goeie orde van die inrigting in gedrang kom, dan
moet hierdie ideologiese liberalistiese gekkerny kortgevat
word.
Dit is duidelik dat hierdie
agitators skoor soek.

Die v raag doen hom
egter voor of Nusas se
bedrywighede
by
Fort
Hare nie gesien moet w ord
as 'n daling in die standaard

DIEWAPAD
Die volgende W apad verskyn op

Politieke Berigte
Aile

poUtieke

berigte

of

W oensdag, 12 O ktober.
be rigte me t 'n ietwat politieke
Dit sal die laaste uitgawe wees en
'n beeld hied van die jaar se h oogte-

kl eur in hierdie uitgawe is deur

punte en ook afskeidsboodskappe van

die hoofred akteur geskrywe.

ve rtrekkendes bevat .

DIE
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DIE PUKKIE HET STOF
DRINGEND NODIG

NUSAS EN FORT HARE:
STAATSGREEP GE.VRA

1961 se Pukkie het dringend stof
no dig!
Toegegee, dit is 'n ,.vreeslike"
akademiese tyd waarin ons leef maar
wat van daardie oulike grappie of,
terwyl die breins nou in hoogste veesnelling is, 'n bietjie ,.wit"? Enigiets

QNTEVREDENHEID HET SOWAT drie weke gelede
onder studente by die Universiteitskollege Fort Hare ont~
staan nadat ampsdraers van Nusas die kollege besoek en deur
die rektor, prof. J. ]. Ross, verlof geweier is om 'n monster~
vergadering toe te spreek.
'n Gees v an oproerigheid
het onder die studente ontstaan en hulle het geweier om
hulle aan die normale gesag
te onderwerp.
Sake a~n die kollege gaan egter
tans weer hul normale gang en
Je ings i soo gewoonJik voortge·
sit.
Dit het later geblyk dat Nu as sc
vertecnwoordiger , nadat bulle verlof
geweier is om die studente op die
terrein van die kollege toe te spreek ,
dieselfde aand 'n vergadering in die
dorp Alice gereel het, waar hullc die
studente toegespreek het.
DEMONSTRASIE
Na 'n openlike demonstrasie van
verset in die eetlokaal van die man•
studente, het die uitvoerende komi·
tee van die senaat besluit dat 'n ulti·
matum aan die studente voorgele
sal word om 'n verklaring te onder•
teken waarin bulle onderneem om die
reels en regulasies van die inrigting
te ee rbiedig en hulle aan die gesag
van die inrigting te onderwerp.
Na !angdurige samesprekings tus•
sen die studente onderling het hulle
besluit om aan die versoek gehoor
te gee en die verklaring te onder•
teken.
REVOLUSIE
Kort hierna het 'n student van die
Universiteit Kaapstad op 'n monster•
ve rgadering van die U.K. onder toe•
juiging om 'n staatsgroep en 'n revo•
lusie gevra.
'n Mosie is goedgekeur waarin
cl1e owerheid se optrede aan die
U niver iteitskollege
Fort
H are
skerp aangeval is. Die mosie is
deur die voorsitter van Nusas,
mnr. Adrian Leftwich, ingedien.
'n Ander spreker het gese dit IS
niks minder as ,Naz.isme en fascisme
om studente met gewapende polisie
te intimideer nie". Nog een het
gese dat die Regering op een van
twee maniere bestry kan word: ,Pratt
se metode of ons metode; die aan•
neem van mosies wat die Regering
aanval".
Sowat vierhonderd studente het
die vergadering bygewoon.
Die mosie lui dat die R egering
deur sy beleid van apartheid beheer
oor die kolleges oorgeneem het en
die studente van soortgelyke kolleges

hul ba ie c vryheid van spraa k,
beweging en verkeer ontneem.
STRYD OM REGTE
Die tudente van die Universiteit
Kaapstad steun Fort H are se tu•
dente in hul stryd om hul regte.
Hulle wil 'n demokratiesc regerings·
vorm he wat 'n demokratie e onder·
wy stelsel bevorder. Die R ege ring
word gevra om usa aan die kollege
toe te laat, lui die mosic.
Mnr. L. Withuhn , lit! van die
S.R., wa die enigste wat die mosie
afgekeur het. Hy het gese Nusas
is 'n bloot politieke organisa ie en
mnr. Leftwich as voorsitter van die
organisasie wil die Universiteit Kaap·
~ tad in N usas
e politieke tryd
in leep.- D .H.

SKAKELKOMITEE
.P. R . P. Potgieter (konv.).
P. A. Venter.
C. J. H. Venter.
KLEUREKOMITEE
P. A. Venter (konv.) .

J. M. Els.
C. J. H . Venter.
STUDENTEHANDBOEK

J. H . Boneschans (konv.) .
P. W. Bingle.
J. M. Els.
DATUMKOMITEE
F. R . P. de Bruyn (konv.) .
D. A. S. Herbst.
VERKIESINGS
]. S. du Plooy (konv .).
Mej . C. W. Postma.
FINANSIEi:iL
N. J. Swart.
J. J. de Wet Kruger.
]. S. du .Piooy.
POLITIEKE AANGELEENTHEDE
P . R . P . Potgieter (konv.) .
]. S. du Plooy.
J . H Boneschans

KAFETERIA
Mej. C. W . Postma (konv.).
]. S. du Plooy.

uit persone wat op die A.B.K.K. dien
sowel as daarbuite, aangewys. Die
!ede van die kommissie is :
Mnre. P . A. Venter (konvenor),
D . A. S. H erbst, J. H . Boneschans,

I. van der Walt en J. D . Roode.

word, terreine wat nog braak le, ont•
gin om sodoende belangstelling in

A.B.K.K. ontgin kan word.

daardie rigting op te wek.

AKADEMIESE VERENIGINGS
'n Verdere taak van die kommissie
sal wees om te onderskei tussen kul·
tuur• of kunsverenigings enersyds en

Om

hierdie

aangeleentheid

te

ondersoek, is 'n kommissie bestaande

Prof. Fourie.

VERSKILLENDE komitees uit die Studenteraad is pas
saamgestel. Lui dens 'n aankondiging van die Studenteraad, moet aile persone wat enige saak v oor een van die komitees wil le, regstreeks met die konvenor van die betrokke
komitee in verbinding tree. Die komitees is:

Die kommis ie sal ondersoek instel
na die bestaan van die A.B.K.K. en
sy taak in die algemeen en besonder.
H ierby moet die kommissie aandui
hoe terreine wat nog nie deur onderliggame gedek word nie, deur die

KOMMISSm

Die ander twee persone wat deur
die Minister benoem is, is albei oud·
Pukke. Hulle is dr. ]. L. du Plooy
en prof. J. A. Venter, van Fort
H are.

DIE

Die moontlikheid dat die Algemene Bestuur vir Kuns en
kultuur in die toekoms 'n groter rol as Kultuur~verteenwoor~
digende liggaam in die studentelewe kan speel, het op die
eerste vergadering van die nuwe bestuur na vore getree.

game in te meng, moet die A.B.K.K.
ook behalwe dat die belange van
hierdie onderliggame behartig moet

Prof. I. J. van H . Fourie is deur
die Ministe r van Onderwys benoem
as afgevaardigde na 'n internasionale
kong res aan die Universiteit Makerere
in Oeganda.
Die onderwerp van die kongres is
Engels as tweede taal. D ie kongres
duur van 1 tot 13 Januarie 1961.

KOMITEES UIT STUDENTERAAD
SAAMGESTEL

NUWE RIGTING BEOOG VIR
A.B.K.K.

Die gevoel het nog altyd bestaan
dat die A .B.K.K. nie sy bestaan reg•
verdig nie. In die eerste plek is die
A.B.K.K. egter 'n verteenwoordi·
gende liggaam, terwyl daarby onthou
moet word dat dit as voog vir kul·
tuurbelange moet optree. Sonder om
dus op die terrein van sy onderlig·

Drie Oud-Pukke
na Oeganda

akademiese verenigings andersyds.

LID VIR PUBLIKASIES
P . W. Bingle.
EERSTEJAARS
J. J. de Jager (konv.) .
P. E. Bosman.
Mej . C. W. Postma.

Liggaam Buite
Nusas en
A.S.B. Bepleit

ir

Bemoedige nde

tenden

m

werking 'n nood aaklikheid geword
het," se mnr. Roelofse verder.
, So sterk is hierdie gevoel dat die
Universiteite van Natal en Potchef·

REORGANISASIE

stroom die inisiatief geneem het om

] . S. du Plooy (konv.).
]. H . Boneschans.
J. J. de Wet Kru ger.
D . A . S. Herbst.

studentekon ferensies te bele buite die
A.S.B.

en Nusas.

H ierdie

gevoel

het ook, word op goeie gesag ver•
neem, sterk na vore getree op van·

SEKRETARIEEL

j aar se konferensie van Nus as.

F. R. P. de Bruyn.
D . A. S. Herbst.
J. J. de Wet Kruger.
J. S. du Plooy.

, Die

klimaat is

reg

vir

groot

gebeurtenisse in ons Suid-Afrikaanse
studente·aangeleenthede," aldus mnr.
Roelofse.

Redakteur Weer
Aangewys
Mnr. Dirk Herbst, huidige redakteur van Die Wapad, is ook vir volgende jaar deur die Studenteraad
aangewys as hoofredakteur van Die
Wapad.
Dit sal die derde agtereenvolgende
jaar wees dat hy aan die redaksie
van Die Wapad verbonde is.
Die volgende persone is deur die
Studenteraad op die hoofredaksie
van Die Wapad vir 1961 benoem:
A ssistent·hoofredakteur:
Roode.

Dewald

Nuusredakteur; Iz.ak Lessing.
Sportredakteur:
Schyff.

Piet

van

der

Redakteur Interuniversitere Sake:
Prinsloo Potgieter.
Redakteur Varia: Louis Botha.
Redakteur Studenteraadsnuus: Piet
Bingle.
Kunsredakteur:
Merwe.

Johan

van

der

Dit sal die eerste keer wees dat
geen dames op die hoofredaksie van
Die Wapad dien nie. Ander lede van
die redaksie, soos verslaggewers en
verslaggeefsters, sal binnekort aange•
wys word deur die hoofredaksie.
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IIM-

IIH -

1
f

111-

1111-

INI -

tui -

111-
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111-
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r.

Christina
Postma
Hoofdame

f
i

Op 'n spesiale verkiesingsvervan die dameskoshuise
• wat .11/aandagaand 26 September
in die L ettie dtt Plessis-eetsaal
i(ehou is, is mej. Christina P ostma gekies as hoofdame van

j gaderiug

j aar is die besef wat posgevat het
by universiteite dat kontak en same·

. ]. Swart (konv.).
]. S. du Plooy.
J. ]. de Wet Kruger.

Manskoshuisverteenwoordigers:
Andries Coetzer (Uitspan ) , Frik van
Deventer (Ons Huis), Frank Swane•
poe! (Heimat) en Fido Barnard
(Dawie du Plessis) .

sitter van Stellenbosch se Studente-

Suid·Afrikaanse studentekringe van·

BOU EN VERVOER

Dorpsverteenwoordigers:
L eo n
Croeser
(Hoffmanstraat 44)
en
Trudie Gey van Pittius (J oostestraat
20).

Tegniese adviseur: Johan van der
Mcrwe.

, n

LID VIR TOERE

Redakteur; D ewald R oode.
Sekretaresse: Elsa Peiser.

Die stigting van 'n studenteorganisasie buite die A.S.B. en
Nusas met Suid-Afrikaanse patriotisme as eerste grondslag, sal aan die
land 'n diens bewys soos nie een van
die ander organisasies nie, h et mnr.
Beyers Roelofse, uittredende voor-

dens 'n berig in Die Burger.

J. J. de Wet Kruger.

Aile bydraes behoort voor I
Oktober ingelewer te wees, maar laat
bydraes sal nog tot 14 Oktober ont•
vang kan word . D ie bydraes kan by
die verteenwoordigers op die redak•
sie ingehandig word :

Dameskoshuisverteenwoordigsters:
M agda Roets (Klawerhof ) , Elsa Pel•
ser (Piet Groblerhuis), Erina van
der Walt (De Klerkhuis).

raad, in sy jaarverslag verklaar, lui-

LID VIR TERREINE
P. E. Bosman.

wat moontlik in Die Pukkie sal pas,
sal baie waardeer word solank dit
oorspronklik is.
Nou is die kan vir alma! om iets
by te dra: Eerstejaar , maar ook
ou·here en ou·dames, wat weet wat
eintlik by D ie P ukkie aangaan.
Vir die wat kun vaardig is, wag
daar 'n moontlike 5 Rand (£2/10/·) .
Ontwerp net 'n oorspronklike buite·
blad en handig hom in.

1

1961.

As onderhoofdatn es is tnej.
Valeria Venter en mej. Rina
Roos gekies.
Op dieselfde vergadering is
die nuwe hui komitee vir 1961
oolt 8ekies, maar die uitslae
was met ons ter perse gaan
nog ·uie bekend nie.
Die tradis·io nele .,swanesange"
van dames wat die Puk verlaat, het die verkiesingspanninl( telkens verlig. Daar is 'n
paar wat beslis as Puk-kaskenadesskatte in f!eheues sal vassteel/ - iu hierdie verband dink j
ons vera/ aau die swanesange •
van mejj. R . S 111 it en H. Els. I
R olpreutvertoninf?S van Inter- j
varsities, T'reugdedae en ver- 1
shillende ,Junksies" van die
da1ueshosllltise is deur mej. I
Maryn Fottrie, hoofdame van j
vanjactr, vertoon.
'

l

~· - IIM - 1111 - ml - ltu - Hti - 1111 - III - IHI - UII - 111 - 1111 ...

SH ELL-NAGRAADSE
STUDIEBEURSE
The hell International Petroleum Company Ltd. bied namens
die Oliemaatskappye van die Koninklike Nederlandse / Shell-groep

TWEE STUDI'E.BEURSE
aan, elk ter waarde van £750 per jaar vir twee jaar, geldig aan
'n Universiteit in die Verenigde Koningkryk vir nagraad e studie
in een van die vo~gend e vakke:

lngenieurswese, Chemiese lngenieurswese,
Fisiko, Geofisika en Geologie

Chemie,

Daarbencwens sal die Maatskappy 'n aansienlike gedeelte van die
reisgeld betaal.
Die sluitingsdatum vir aansoeke is 1 November 1960.
Besonderhede aangaande die beurse en aansoekvonns is verkrygbaar by die kantoor van die R egistratcur of by DIE SHELLMAATSKAPPY VAN SUID-AFRIKA BEPERK, PERSONEELAFDELING , POSBUS 2231 , KAAPSTAD .

Suksesvolle applikante is onder gecn verpligting om hulle dienste
aan Shell aan te bied nie.
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Bladsy ses

S.A. se
Q P 5 OKTOBER vind die
volkstemming
oor
die
republiek plaas. Die antwoord
sal ja of nee wees. Maar weet
u wat 'n republiek is, weet u
wat die woord beteken en
weet u hoeveel republieke
Suid-Afrika al gehad het?
Die term republiek is, sover
bekend, die eerste keer in Italic
gebruik. Die eerste regeringsvorm
wat die inwoners van die staatjie
Latium gehad het, was 'n monargie.
'n Koning was aan die hoof van d1~
staat bestuur. Maar die Latyne het
mettertyd ontevrede geraak met die
koning omdat hy te outokraties opgetree het en daar net na die belange
van 'n klein groepic mense omgesien
IS.

In die jaar 508 v.C. is die koningskap beeindig en is 'n republiek in
die !ewe geroep. Die republiek het
byna 500 jaar lank bestaan.
Die woord republiek is afgelei van
die Latynse woord respublica, Respublica bestaan uit twee woorde: res
en publica. Eer genoemde beteken:
ding of saak en laasgenoemde beteken openbaar, publiek of gemeenskap. Respublica beteken dus letterlik: die gemeenskaplike saak of
gemenebes.
Die woord gemenebes beteken dit
wat tot voordeel strek van alma! ,
m.a.w. dit wat al die inwoners van
'n taat bevoordeel.
Dit was dan ook die bedoei.Jng
met die ou Italiaanse republiek: die
regering was nie in die hande van
een persoon of 'n klein groepie
mense nie, maar in dij: hande van
die hele gemeenskap. En hierdie
betekenis het die woord republiek
al die eeue heen behou.

SESTIEN REPUBLIEKE
In die geskiedenis van Suid-Afrika
was daar reeds sestien republieke:
veertien Boererepublieke, een uitlander-republiek en minstens een nieblanke republiek.
Sommige was republieke in d1e
ware sin van die woord; hulle het
aan al die vereistes vir 'n republiek
voldoen. Ander was egter ,.onvolwasse" republieke-mense het onbeholpe opgetree en het nie altyd oor
die nodige konstitusionele kennis en
crvaring beskik nie.
Dit is bekend dat Nederland in
die sewentiende eeu, toe die volksplanting aan die Kaap gestig is, 'n
republiek was. Die Kaap het egter
nie regstreeks onder die republiek
se parlement geressorteer nie, maar
is deur die Kompanjie wat 'n min
of meer selfstandige liggaam binne
die republiek was, bestuur.

ONTEVREDE
Die Kaapse koloniste was egter nie
tevrede met die beleid en bestuur
van die Kompanjie nie-daar was
weinig politieke en ekonomiese vrr
heid en korrupsie was aan die orde
van die dag-en in 1795 het die
inwoners van Graaff-Reinet en Swellendam daarteen in verset gekom en
hulle eie bestuurseenhede in die !ewe
geroep.
Die bestuurseenhede word gewoonlik republieke genoem hoewcl
hulle tog nie in die volle sin van die
woord republieke was nie.
Hoewel die inwoners van GraaffReinet en Swellendam dus blykbaar
nie afsonderlike republieke wou stig
nie, was hulle gesindheid tog
republikeins.
Die republikeinse tydperk in die
geskiedenis van die Kaap het in
1806 tot 'n einde gekom toe die
Kaap permanent in Britse hande oorgegaan het. Die Britte het 'n imperialistiese beleid gevolg: bulle wou
die Kaap verengels. Maar hierteen

deur
Dirk Herbst

WAPAD
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gekom. Dit het bekend gestaan as
Die Republiek Lydenburg in ZuidAfrika en het in 1860 met die
Z.A.R. veremg.

'N ERNSTIGE WAARSKUWING:
WAAK TEEN GEES VAN
UBERALISME

KLEINSTE
het die konoliste in ver et getree el\
dit was onder andere een van die
oorsake van die latere Groot Trek.
Duisende koloni te het weggetrek en in verskeie gebiede
republieke in die !ewe geroep. Die
republieke het alma! 'n gees van
nasionale onafhanklikheid geadem ;
die mense wou nik met die Britse
kroon te make he nie; hulle wou
hulself regeer en 'n eie verkosc
parlement en staatshoof he.

17de
Een van die eer te republieke wat
in die !ewe geroep is, was die Republiek Natali a, wat in 18 39 gestig is
met Pietermarit1:burg as hoofstad. Die
republiek het egter geen staatshoof
gehad nie en het slegs tot 1842
bestaan toe Natal deur Brittanjc
geannekseer is.

POTCHEFSTROOM
'n Tweede republiek wat deur die
Voortrekkers in die !ewe geroep is,
was Potchefstroom en is in 1838
onder Ieiding van Potgieter aan die
Mooirivier gestig.
Die derde republiek was Origh ·
stad wat ont taan het deurdat ·: 1
aantal Potchefstromer, in 1845 onder
Ieiding
van
Potgieter noordoos
getrck het. Hulle het die dorp
Andries Orighstad aangeh! en 'n
selfstandigc bestuur 111 die !ewe
geroep wat selfstandig gebly het tot

Seker die kleinste rcpubl1ek 111
ons geskiedenis was die Klein
Vrij taat. Dit was gelee by Piet
Retief in Oos-Transvaal en wa
sowat 15,000 morge groot. Dit is
ge tig deur Boere wat die gebied
van die Swa•i-hoofman vir perde
en gereedskap geruil het. Die
republiek het 'n grondwet gehad
en elf 'n eie vlag en see!, en is
later by die Z.A.R. ingelyf.
Twee republieke in Wes-Transvaal
wa Stellaland en Go en . Albei was
gelee in inboorlinggebied en is ge tig
deur Boere wat grond ontvang het
van inboorlinghoofmanne wat hul
hulp in ooderlinge twiste ingeroep
het. 3tellaland is in 188 3 uitgeroep
met ene Gert van Niekerk a hoof
met Vryburg a hoofdorp. In 1885
is 'n Britse Protektoraat oor die
gebiecl afgekondig en Stellaland
was daarmee heen. Dieselfde weg
het die Rcpubliek Gosen gevolg wat
in 1882 tqt stand gekom hct met
Mafeking as hoofdorp.
'n Dertiende repub!Jek w.ts JH!
uwe Republiek of Vryheid. Die
naam sc waar dit gelee was: Vryheid
in Natal. Dit i in 1884 gestig dco;r
Boere wie e hu]p deur Ketsjewayo
ingeroep i . As vergoeding vir hul
hulp het hulle plase ontvang. Lucas
Meyer was pre ident en die repub'iek
is in 1886 deur Brittanje erken, maar
het in 1888 tot 'n einde gekom.

EIENAARDIGSTE
D1e laastc Boererepubliek w.t ·
Upingtonia wat in 1885 cleur Boere
gestig is wat uit Transvaal na Angola
getrek het en later na Suidwes. Hulle

REPUBLIEK ~
1849.
'n Verdere republ!ek was Kl1p·
rivier en is in 1846 ge tig deur 'n
aantal
atal e Voortrekker wat nie
onder Britse vlag wou bly nie. Hullc
het die Tugelarivier oorgesteek en
die land treek naby Ladysmith van
die Zoeloe-hoof Panda vir 1,000
riksdaalders gekoop. Daar het hullc
'n selfstandige staat gestig, maar die
Brit e owerheid wou dit nie erken
nie sodat hulle in 1848 weer verder
getrck het.

ERKEN
'n Vyfde republiek was d1e OranjeVrijstaat wat van 1854 tot 1902
bestaan het. Die grondwet is deur 'n
Hollander,
Jacobus
Groenendal,
opgestel. Dit is interessant om tc
weet dat hierdie republiek die eerste
was wat as sodanig internasionalc
crkenning verkry het.
'n Ander republiek was die ZuidAfrikaansche Republiek, of Transvaal. Die onafhanklikheid van die
republiek is in 18 52 deur Brittanje
erken maar 'n onsekere toe tand het
lank in die republiek geheers. In
1870 is die republiek deur Frankryk,
Nederland en Belgie erken en dit
het bestaan tot 1902.
'n Volgende republiek was Zoutpansberg wat in 18 56 tot stand
gekom het, maar in 1858 het dit
ingeskakel by die Zuid-Afrikaan che
Republiek. Die hoofdorp wa, Schoemansdal.
Nog 'n republiek, die keer in
Natal, was Utrecht. Oorspronklik
het dit bekend gestaan as die Buffelriviersche Nedersetters of Maatschappij, en hulle het in 1855 by die
Transvaalse Volksraad om erkenning
gevra, wat egter geweier is.
'n Negende republiek was Lyden•
burg. Dit was egter net soos Zout•
pansberg
n splinterrepubliek in
Transvaal en het in 1857 tot stand

het hulle in die om ·treke van Groot·
fontein gevestig . Ene G. D. P.
Prinsloo was die ,President des
Bestuurs". In 1887 het die republiek
tot 'n einde gekom.
Daar i nou nog een republiek wat
nie deur die Voortrekkers of hul
nasate gestig is nie, maar vera! deur
uitlanders. Dit wa die delwer republiek by Klipdrif.
Die republiek was eker een van
die eienaardigste wat Suid-Afrika nog
opgelewer het. Dit het in die tyd
van die groot diamantstormloop tot
stand gekom en was gelee in die
omgewing van die huidige BarklyWes. Die gebied was destyds blykbaar niemandslancl en die pre ident
was 'n Engelsman, ene Stafford
.Parker, gewese matroos. In 1870 is
hierdie republiek-Klipdrift Diamond
Fields-in die !ewe geroep. Die
bedoeling wa om aan die wereld te
toon dat die inwoners selfstandig
oor hul ake kon beslis. Maar die
republiek het 'n kortstondige bestaan
gehad, want in 1871 i die Britse
vlag daaroor geplaas.

GEAGTE REDAKSIE,
Vergun my om in Die Wapatd 'n woord te spreek oor die
gees wat tans heers aan die P .U. vir C.H.O . Langer kan oor
hierdie aangeleentheid nie geswyg word nie.
Hier aan ons Universiteit
wat ontstaan het uit die
geloofsoortuiging van ons
vadere en waarvoor groot
offers gebring is, het in die
afgelope paar jaar 'n geweldig e gees van liberalisme
opgeduik wat nie hier tuis~
hoort nie.
Ek se die afgelope paar Jaar, maar
daarmee bedoel ek nie dat dit sommer een klaps ontstaan het nie . Dit
was seker al geruime tyd sluimerend
en het sy beslag gcvind in die algemene gees wat vandag in Suid-Afrika
bestaan.
Ek wd slegs op cnkele >ake wys,
hoewel baie ander genocm kan word.

GODSDIENS BY ETE
In die eerste plek w1l ek wy op
d1e godsdiens wat by etes gehou
word in ons eetsalc. Dit het vir die
mee te van ons studentc 'n blote
formaliteit geword wat so vinnig
moontlik afgerammel moet word.
Asof God daarmec tevrede moet
wees!
Godsd1en.; I> n1e b perk tot Sondag
in die kerk nie, maar dit behoort
die hcle !ewe te behccr ·. God kom
eerste en dan die mens. Wee ons
wanneer Hy sy oordele oor ons sal
bring! Sy genadegawe word vertrap
en ook be pot.
Dit kan baie duidehk gehoor
word aan die wysc waarop godsdiens gehou word deur sommige
van ons studente. Dit het onlang·
gebeur dat terwyl 'n persoon na
aandete gebid het andcr gekyk het
hoe lank dit duur en onmiddellik
na die gebed die tydsduur daarvan
wereldkundig gemaak het.
Daarna is met sinsnedes van die
gcbed gespot in die gange van die
betrokke koshuis.

e

DRANKMISBRUIK
Derdens vind ons ook hier die oormatige gebruik van sterk drank deur
sommige studente, hoewel stappc
teen odanige persone gedoen word.
Mens kry die indruk dat daar
studente onder ons is wat daarop
uit is om die eens gesonde beginsels en die voorstanders daarvan
doelbewus uit te tart. Weet diegene n:e dat bulle God Almagtig
tart nie? Sy straf sal ook nie uit"
bly nie!
Word oor hierdie dinge gepraat,
word d1t JOU voor die kop gegooi
dat jy die mens se persoonlike vryheid om te doen soos hy wil, hom
wil ontneem.
Vryheid bestaan tog immers daarin
dat ons nog gebonde is aan die Wet
van God. Christus het wei vir ons
daardie wet vervul uit !outer genade,
maar dit is nie bedoel dat ons nou
maar kan doen soos ons wil nie en
dat God dan daarmee genoc moet
neem nie.
Dit het hoog tyd geword dat ons
on ern tig be in oor hierdie dinge
en laat ons God bid om ons te help
teen hierdie verdoemende sondes.
Dankie vir plasing.
Die uwe,
-J. P. DUVENAGE.

Musiekvereniging
se Bestuur
Die P.U. Musiekvereniging, wat
reeds bckendheid verwerf het vir die

AFTAKELING VAN GESAG

puik mu iekkonserte wat dit met uit-

In die twccdc pick kom hierdie

genooide kunstenaars aangebied het,

van liberalismc ook na vorc in

sal van volgende jaar af nie meer

die negering van gesag wat oor ons

onder patronaat van die Studenteraad staan nie.

gee

ge, tel is.

Wie het on

a· studente

die reg gegee om klasse te boikot
as die Raad

van

die U niversiteit

Die ver.:niging het ook 'n nuwe
bestuur saamgestel:

be ·luit het dat daar wei kla sal wees

Voors.: Jan Scholtemeijer.

-soo.

0 / Voors.: Ben Bierman.

wei

verlede

jaar

by

een

geleentheid die geval wa ? Het van

Sekr.: Mej. Lita Schoeman.

ons studente nie ook maar net gehoor

Pgm.: Hannes Viljoen.

dat ander studente in oorsese Iande
en ook elders in Suid-Afrika boikotte

NIE-BLANKE REPUBLIEK
Minstens een republiek is deur
nie-blankes in Suid-Afrika in die !ewe
geroep. Dit was die staatj ie van die
Rehobothbasters in Suidwes, bekend
as die ,.Baster Gebied". Die Basters
het uit die noordelike Kaap gekom
en hulle in 1870 by Rehoboth gevestig en 'n eie bestuurstelsel in die
lewe geroep.
Hulle het hul eie verkose parlement en verkose gebiedshoof gehad.
Ook het hulle 'n eie regskode gehad
wat die ,Vaderlike Wet" genoem is.
So het hulle hulself op 'n onafhanklike wyse geregeer totdat die Duiters meer as tien jaar later in Suidwes aangekom het.
Staan ons op die vooraand van
Suid·Afrika se sewentiende republiek?

reiil nie? As ander dtt doen, 1s d1t
nog geen regverdiging vir ons om
dit ook te docn nie.

Add.: D anie Fourie en mej. Co rene
Cronje.

(Edms.) Bpk.
Telefoon 1389

Tomstraat 92
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Watter Dames wil 'n Eensame
Seweta~ Help ?

r

Ons staan alma! al ongelukkig ou
kant toe-saam is ons al oor di:
honderd. A1 sewe van ons is studente
en ons is alombekend onder mekaar.
Die meeste van ons is maar taamlik
min onderontwikkeld en ons was al
sewe al oorsee toe ons die Vaalrivier
oorgesteek het.
VOORSTELLING
Jy wonder a! seker wie is ons-wel hier kom dit:
Swart Meraai. H y is 5vt. 10dm.
kort, weeg 170 lb. voor ete, swart
hare en stel baie belang in boks, rof·
stoei, gewigoptel, judo en tafeltennis.
H y is ook voordanser van die plaas·
like volkspelelaer. Wil graag met
dames korrespondeer wat belangstel
in diese!fde dinge as hy behalwe
volkspele en tafeltennis. H y is 23
jaar oud en enigiemand van 19 tot
21 kan maar skryf.
Snormajoor. H y is 21 jaar oud,
swart hare, bruin oe en is 6vt. 1dm.
la~k. Hy is breed gebou met smal
skouers of smal gebou met bree
skouers. In elk geval dit klink ewe
gebreklik. H y dra kontaklense en
die weerlig het sy twee voortande
uitgeslaan. H y stel belang in skoen·
reparasies en vra blonde dameskorre•
spondente van 18 tot 20 jaar.
Bakoor. Mooi geboude jong boer•
se un, ligte hare, blou oe, 6vt. 4dm.
lank en weeg 150 lb. Tans is hy op
dieet weens effens oorgewig. H y is
22 jaar oud en swot tans U.O.D. met
'n Post Toasties•beurs. Stel belang
in alle sport en vra asters van 18 tot
22 jaar.

1oor twee Jaar, 6vt. 2dm hong as hy
plat le, swart hare, bruin oe, weeg
235 lb. en nie een pond daarvan is
vet nie. H annes Venter volg sy kur·
sus. Baie grappig-lag omtrent nooit
nie. Soek 'n maat van 18 tot 22
met swart hare wat ook belangstel
in die mooi dinge van die lewe. Besit
'n lekker wegle ,Bicycle handle"·
snor.
BANG V IR LEEUS
En nou is dit my beurt en ek sal
nou maar verplig wees om myself
voor te stel. Ek het 'n vreeslike
losbandige !ewe gelei en is net so oud
sons my tweelingboer. H y is nou
21.
Ek is 5vt. 9dm. lank, met
ligte krulhare en as ek die dag so
voel is ek so skeel dat as ek in die
middel van die week staan kan ek
altwee Sondae sien. Ek hou van
grootwildjag maar is vrekbang vir
leeus. Ek hou van vi vang, hengel
en ek boer langs die viswaters. Ek
is 'n entoe iastiese plateversamelaarveral sinkplate. Ek het 'n voorkop
sons 'n wasklip, Iippe sons 'n wabriek
en ek soen sons 'n stof uier. Ek vra
asters van 18 tot 20 jaar. Alma! kan
maar skryf-my hart is nes 'n natu·
rellebus, altyd plek vir nog enetjie.
A1 sewe van ons wil graag foto's he!
Met dank vir plasing,
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Ondersoek word tans inge· f
stel n a die moontlikheid om •
= nuwe studenteliedjies op te stel. I
In h ierdie verband sal 'n kom- j
T petisie uitgeskryf word waaraan j
j prysgeld verbonde sal wees. D ie •
j besonderhede van hierdie kom· f
j petisie sal in die volgende •
• W apad aangekondig word.
I
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Bestuurslede
Die Studenteraad bet op ,n
onlangse vergadering die volgende
persone aangewys om volgende jaar
op die Geselligheidskomitee van die
Universiteit te dien:
Voors.: Wynand van der Merwe.
0 / Voors.: Carl Grundlingh.
Sekr.: Johan Serfontein.
Pgm.: Piet H eslinga.
Dames Add.: M ejj. D. Venter, I.
Venter, A. Bekker, en S. van der
Walt.
Mans Add.: A. Coet:z:er, P. Pot·
gieter (jnr. ) , en B. Lessing.
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•die Studenteraad in die lewe I
!gero ep om onder meer die pia- j
1teprogrcumn e wal tans Sondag- "I
r aande i11 die Studentesaal aan- "
.gebied word, te behartig.
1
I Die lede van die ko111itee is: "
jMnr. ]an Schollemeijer (honve-i
;;nor) 111nr. 1/yll v an der Walt I
I en m ej. Blanje Com brine/,.
j
j J-li erd·ie kolllil ee sal in same- •
awerh111g 111et dte Studentehand- 1
! boel<holllilee 'n lwnsepreglem ent j
[opslel en aan die Studeuteraa.da
•voorle v ir goedk euring .
I
Jllnr. Scholtemeijer lwt Die j
I Wapad 111eeged eel clat
cli1 •
jmoontliflll eicl ooh deur die ho-i
•mitee ondersoell sal word em 1
I volgende jaar ged u.rende weells· •
j ac~ncle piat eprogra'l'iim e a au te!
• bwd .
I
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rooster
, H ierdie
onmoontlik !"
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,Ek sal nou muct begin swot a an
Fisika-nou!"
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dente-orkes per ongeluk verkeerdelik
weergegee. T en einde misverstand te
vermy, gee ons weer b ier die uitslae
van die twee besture:
A.B.K.K.
Voors.: P. A. Venter.
0 / Voors.: I. ]. Lessing.
Sekr.: Mej. C. Cronje.
Pgm.: J. D . Roode.
Die bestuur van die Alabama Stu•
dente·orkes is sons volg.
Voors.: }. D. Roode.
0 / Voors.: I. J. Lessing.
Sekr.: F. Barnard.
Pgm.: N. Raubenheimer.
Add. lede: Mej. S. van der Walt
en B. Bierman.
TUSSENVE RKIESING
In die afgelope tyd is daar ook
tussenverkiesings gehou, a.g.v. ver•
kose lede se bedankings.
Mnr. Paul Kruger is tot addisio·
nele manslid op die bestuur van die
Afrikaanse Studentebond verkies, in
die plek van mnr. P . A. Venter, wat
bedank het.
Ook die bestuur van die Skaak·
klub is gereorganiseer en sien tans
soos volg daar uit:
Voors.: Mnr. Johan Koen.
0 / Voors .: Mnr. Wynand van der
Merwe.
Sekr.: Mnr. Andries van der Walt.
Pgm.: Mnr. Josua Welding.
Add.: M ej. H. van Z. Smit.

GROOT CHAOS HET V.rydagaand 9 September geheers
toe Kulu 'n skynaanval op Thaba Jah geloods het.
Toe Kulu Thaba Jah Vrydagaand
dus met donderende lawaai bestorm
het, het Thaba Jah se oorlogsplan
onmiddel!ik in aksie getree. Wagte
is op verskillende uitkykposte gesit,
baddens is volge tap, en 'n geheime
operasie is in werking gestel. Onge·
Jukkig kon die Thaba Jiete nie die
vreugde smaak om ,Operasie X" te
verwerklik nie. Die Kuluiete se moed
het hulle blykbaar begewe en hulle
het slegs so ver as tien tree van die
voordeur af gevorder.

n Offisiele en baie hoogdrawende
oorlogsverklaring wat die Vrydagmiddag tydens die ete afgelees is, het
die Thaba Jiete tydelik in die war
gehad. Hulle het aan ons verslag·
gewer verklaar dat bulle gl ad nie
weet waarom Kulu se haat so skielik
teen bulle opgevlam hct nie.
Omdat Thaba Jah egter 'n agter·
mekaar koshuis is, het bulle gou
van bulle skrik herstel en onder
die bekwame Ieiding van gevierde
veldhere (-~skuu s : veld~dames) 'n
teenaanval beplan.

LEE BLIKKE
Verskeie Thaba Jiete het aan ons
verklaar dat hulle nie in die minste
beindruk is deur Kulu se geraas nie.
,Lee blikke . . ." het hulle gese.
Wat hulle we! ontstel het, is dat
die Kuluiete een van hulle manskappe
(of vrouskappe) wat ewe onskuldig
van die biblioteek af gekom het,
onverhoeds oorval het sonder dat sy
haar kon verweer. Toe die arme
mens later bedrem111eld en swart
gesmeer op die stoep gelaat is, het
Thaba Jah wraak gesweer.

voor of op 12 November klaar maar
daar is nog die kollegas wat met een
oog op die vraestel Sinterklaas met
sy slee sal sien aangery kom-dic
Duits·Honneurs• en die M .A.·Maat•
skaplike Sorg·studente, wat op 19
Desember eksamen doen.

IN I( ULU SE
VIERIUNT

SWART GESMEER
Kort daarna het hulle aanvoerder
deur fyn breinwerk en vinnige voet•
werk daarin geslaag om 'n Kuluiet
gevange te neem. Sy is deeglik swart
gesmeer en heelnag as gevangene
aangehou.
Om te wys hoe min hulle van
Kulu se oorlogvoering dink, het
die Thaba Jiete kort na teetyd die
aankoop van hul nuwe sitkamer·
gordyne gevier met 'n gesellige
partytjie.
Daar was oorgenoeg om te eet en
te drink, en 'n konsert gesteun deur
plaaslike talent is gehou. Die hoogte·
punt van die aand was toe 'n heil·
dronk ingestel is op die gees van
Thaba Jah; en die Thaba Jiete het
eenparig saamgestem dat hulle ,Ius
voel vir Kulu".

Hier volg 'n uittreksel van die
rede gehou tydens d ie onlangse
feestlikheid-genaamd
Unika-deur
haar edele d ie Sekretaresse-generaal
van die V.V.O. (Verenigde V ryers
O rganisasie), D ag-oud, m.a.w. gladnie koud, Hammersoen, in die vier·
kant van Kulu.
,My betoog gaan oor die verwy•
dering van enkelbeddens uit die
,staat'
Thaba·
Klawerhof,
alias
Lusern.

Besture
In die vorige W apad is die uitslae
van A.B.K.K. en die Alabama Stu-

KULU EN THABA JAH VERKLAAR
SKYNOORLOG

HIERDIE ROOSTER IS TOG TE
ONMOONTLIK

A.B.K.K. en A.S.O.

BANKREKENING

! -

llll -

H AN SLAM.
( e Korrespondensie kan gerig
word aan die onderskeie persone,
Dawie Dup.-Red.)

Bossie. Frisgeboude jong boerseun,
6vt. lank, ligte hare en groen oe
behalwe die blou glaasoog, 21 jaar
oud, stel belang in voetbal, bofbal en
is so rats sons 'n seekoei. Vra rooi•
kop asters wat vinniger is as hy.

Kuite. Ses voet lank, swart hare,
geruite oe, 20 jaar oud en besit 'n
hanglip sons 'n stiebeuel. Baie musi·
kaal, hou van uitstappies en terug·
stappies en van homself. H y is wind·
makerig en gasvry en is versot op
kool. In besit van 'n stewige bank·
rekening met baie kleingeld. Vra
meisies van 18 tot 20 jaar.
Borselbek. Preutse jong seun, 23

llll -

Bladsy sewe

f Plateprogram I
l 'n Diskoleekko mitee is dettr l

H aai t oom Brakkie,
Laat die byle huil en laat die vroumense aanstap . Lui s ter~
kyk , hiers die. dinge maar baie skra al wa t die v roumense aanbetref. Daarom plaas ons die bokant v an ons onderkant op
die stoel en laat die binnekan t van ons hart buitekant toe kom .
H ier sit sewe van ons mooi en
onnosel. M aar dis mos maa r sons
die mans moet wees- mooi dat die
vrouens ons kan liefhe en onnosel
dat ons die vroumense kan liefhe.

mt -

WAPAD

Dfc. D. P. ERAS1\JUS

,Ek skryf 'n week lank sonder
onderbreking en dan nog soms twee
vraestelle per dag!"
,Ek gaan a! die 29 te huis toe!"
So het elkeen wat Woensdagmid·
dag na die kennisgewingbord gaan
kyk het, kommentaar gelewer op die
voorlopige eksamenrooster wat toe
pas verskyn het. Daar was uitroepe
van blydskap, van onsteltenis, van
swaarmoedigheid, sons dit maar altyd
gaan as die rooster uitkom.
PRIKKELBAAR
Baie bedagsaam, het die kantoor
hierdie keer gesorg vir verskeie
afskrifte van die rooster, met a! die
bladsye daarvan oopgespalk, sodat dit
nie nodig is dat die prikkelbare
humeure verder op die proef gestel
word wanneer elkeen van die tientalle
toeskouers na verskillende bladsye wil
kyk nie.
Die rooster wat verskyn het, is
die voorlopige een en aile studente
moet dit noukeurig afskryf, om te
verseker dat hulle nie moontlike
botsings onvermeld laat nie. Die
finale eksamenrooster verskyn op
3 Oktober, volgens dr. D. P ..
Erasmus, die hoofinvigilator.
Volgens die voorlopige rooster is
dit ons broers en susters by Farmasie
en Dieetkunde wat eerste met die
eksamen begin-reeds op 1'7 Okto•
her. Die meeste graadstudente kry

,Die saak geniet my
aandag.

dringende

,Geeerde
hoogwaardigheidsbe·
kleers en ander minder belangrike
aanwesiges, ek betoog teen die segre·
gasie sons toegepas in Thaba Jah en
Kulu. Ek beveg ,apartheid' wat in
die praktyk neerkom op die afsonder•
like inwoning van mans en dames in
koshuise.
,Op wasdae word sleg een dubbelbed!aken ingehandig i.p.v. twee
enkelbedlakens. Wat 'n geweldige
seep• en waterbesparing!
,Ek bepleit: Eerstejaarkamers: 2
enkelbeddens.
,Tweedejaarkamers: 1 dubbelbed.
,Seniorkamers: Een enkelbed.
,'n
Geweldige besparing van
elektrisiteit-vanaf 6.45 nm. die ligte
reeds 'n geruime tyd gedoof.
,Interetes ook van die baan.
,Minder biblioteekvryers."
,Siedaar, die wereld meer aange·
naam."

P.A.S·V .-bestuur
Die Potchefstroomse Aptekerstu•
dente·vereniging het op 8 September
vergader en die volgende bestuurs·
lede vir die volgende jaar verkies:
V oors.: J. Offermeier.
0 / Voors.: K. Stals.
Sekr.: Mej. B. Strydom.
Pgm.: D. McD onald.
A dd. Lede: Mej. S. Oosthuysen,
L. Kusner.
E relede: Mnre. Johan van der
Walt en Gustaaf du Toit.
'n Eerstejaarslid van die bestuur
sal volgende jaar verkies word.

DRINK DIE BESTE!
* Pep-A-Quava
* Pep-A-Dil'la
* Ting-A-Ling
* Top-Hat

DRINK

* Super Orange
* Fresh Orange

Pep-1-Doo
Potch Mineral
Telefoon 16 en 1144

Waters
Posbus 134

Tussen ons gese
P ercy van Schalkwyk en Ansie de
W et word deesdae dikwels saamge•
sien; ook Johan Venter en Betsie
Kruger.
GEKYS
Kobus Yssel en Etta Scheepers.
Andre du Toit en Ema Jooste.
Jan Ras en Susan V erhoef.
V ERLOOF
, D impels" Kirstein en Basie van
Aarde, 'n Wes•Transvaalse boer.
En dan se Jaap Arangies dat hy
nog nie verloof is nie!
- BRAK.
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As die D A MES so se
mof f jy weet die ] ongeheer koo p sy klere by :

J. TOO SUTTlE
Kerkstraat 177 - Telefoon
POTCHEFSTROOM
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DIE NESER ONS NEUS
YERBY

Krieket:

KOMPLEKS VERSLAAN
DAWIE DUP

NA DIE ONVERWAGTE nederlaag wat die Pukke tee:1
Normaal op die lyf geloop het. het die glorie om weer as
Neserkampioene uit die liga te tree, soos mis voor die moreson
· rervaag.

DIE

KOMPLEKS het Dawie Dup Saterdagoggend in die
eerste wedstryd van die koshuiskrieketliga met a gt paaltjies
verslaan.
Jan Ras, Kompleks se kaptein, bet
die loot gewcn en Dawie Dup in gc•
stuur om eer te te kolf.
Die Dawie Dupers bet swak begi n
en twee paaltjies was plat met sleg·
twee lopies op die telbord. Chris
Putter en Harry Oo sthui~en bet die
telbord egter daarna laat gesels tot
28 Jopies tot Oosthuizen skoongeboul
is deur Froneman.
Froneman bet die beste boulont•
Jeding van die wedstryd gehad en
in ses beurte sewe paaltjies platgetrek
vir dertien lopies.

STEWIGE BEGIN

KOMPLEKS
Fronem~n,

bvp Putter ...... ...... ......
Ras, b Putter ...... ...... ...... ...... ......
Eloff, b De Wet ...... ...... ...... ......
Coet~er, b De Wet........................
Van der Walt, uitgeh. ...... ...... ......
Van Schalkwyk, v Danuhauser,
b Roets ........................ _ ........ .
Labu~chagne, L ·-'!' Putter ··- -Botha, b De Wet .................. ,_..
Aucamp, b Roets ...... ......
Louw, b Breytenbacb ........ _. ....
Koen, nuu ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ekstras ..... . .. ...... ...................... ..
Totaal ...... ....

Die Dawie Dupers was alma] uit
vir 54 lopies. Slegs twee kolwer<
kon dubbele syfers agter hul name
skryf- Putter (21) en Hoppie Roets
( 11).
Die Kompleks het goed afgesit en
Froneman het in die eerste bouJbeurt
wat hy ontvang het van Marius
Aucamp twee viere eo ' n ses geslaan.
Hy en Ras het 'n stewige eerste·
paaltjie veonootskap van 33 lopie
daargestel voordat Ras skoongeboul
is deur Putter. Froneman is uiteind elik uit met sy telling op 31.
Eloff (24) was die enigste ancler
kolwer wat dubbele syfers kon
behaal.

Dl E TELKAART:
DAWIE DUP
De Wet, b Labuschagne ......
Oosthuizen, b Froneman ......
Herbst, bvp Labuschagne ...... ......
Putter, v en b Froncman ...... ......
Breytcnbach, bvp Froneman ......
Van cler Schyff, b Labuschagnc
Roets, v Coet~er, b Froneman
Steinberg, b Froneman ...... ...... ......
Aucamp, v Eloff, b Froneman
Dannhauser, nun ............
Duvenage, v Coetzer, b Prone·
man..........................................
Ekstras ...... ...... ...... ...... ...... ......

2
6
0
21
3
4
11
2
0

Totaal ...... ......

54

0
3

Boulontleding: Labuschagne 7· 1·
23-3; Coetzer 3-0-5-0; Van Schalk·
wyk 2-2-0-0; Fronemao 6·0-13-7 ; Van
der Walt 1·0-13-0.

31

5
24
7
0

4

5
0
2
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Roulontleding: Dannhau ~er 5- ~ - 1 !
0; Aucamp 1-0-14-0; Oosthui~~r.
4-1·6·0; Putter 6-0-27-3; De Wd
6-2-19-3; Er~ytcnbacb 2-2-0· 1; Roets
1-0-3-2.

Onder 19-span
Wen Liga
Met hulle wedstryd verlede Saterdag teen Pote het die 0 / 19-span die
seisoen as wenners van die WesTransvaalse 0 /19-liga afgesluit. Die
wedstryd teen Pote het 14-6 in die
Puk se guns geeindig.
Daarmee het die 0 / 19-span ook
die tradisie van die afgelope vyf jaar
gehandhaaf en die Barnardbeker weer
na die Puk gebring.

KANSE SKRAAL
Aan die begin van die jaar het die
kanse om die liga te wen skraal gelyk
aangesien die belangstelling min was
in vergclyking met vorige jare.
Die span is deur mnre. Cas Kruger
en ]annie Schutte, die 0/19 afrigter
en voorsitter van die Rugbyklub
onderskeicleli.k, so reggeruk dat sewe
van die spelers oak in die WesTransvaalse 0/19-span ingesluit is.
Daar is nag een wedstryd wat teen
Pro efplaas gespeel moet word maar
na verneem word sal die punte
gestuur word.
e Hartlik geluk aal) a1 die getrouc
spelers wat meegehelp het om di e
seisoen tot hierdie sukses te voer.
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DER WALT,

d ~<'

fJuk ~e i~ .. : •: 1 g~ lan gasem-a/L , t
ln t .c::al erdag !veer vee/ byg~ dra c: '
sy ~-pa n se ouJ u.• iunwg iu di~ pad'/J. 't'divop v an l 'e nt ersd orp na Potc/c ejstroom.

NAVY WEN DIE BEKER
HOEWEL NAVY die vorige Saterdag met 11 - 9 nie teen
Strathvaal die mas kon opkom nie, het Hekkie Harmse en
sy manne verlede S3tcrdag hul nederlaag ten voile gewreek
deur hul teenstanders 24 - 3 op hul baadjie te gee.
Met hierdie oortuigende oorwinning het Navy clan oak gesorg dat
bulle die liga in hul guns beklink.
Die J?ukke het die hal Iustig
gehanteer en hcrhaaldelik vir Strathvaal in die war gebring. Onder die
agterspelers het Charlie Williams eo
W. D. Pienaar (wat twee pragdriee
aangeteken het) verdienstelike spel

Die Sportman

Se:
Hierdie
koshuiskrieketlig.;
gaan Jewe in krieket op die
Universiteit bring.

*

*

*

Sommigc rugbyskeidsrcgters
,swot" seker reels, maar pas
bulle eienaardi,; toe- -mens dink
aan Olenpark Sat~dag • • •

Kasterolie na
Roomys
Vir die pawiljoensitter Saterdag in
die wedstryd tussen die Pukke en
Strathvaal op Olenpark het die
skeidsregter, mnr. H. C. Wallis, die
wedstryd soms baie eienaardig beheer.

geen slaankrag gehad nie.

GOED BEGIN
Puk bet goed weggespring en gou
voorgeloop met ses punte teen nul
na twee reuse strafskoppe van Toy
Dannbauser en Schalk Hoogenboezem. Met die afskop na die
tweecle strafskop het Strathvaal verbete aangeval en geantwoord met 'n
vervyfde d: ie. Dit het die telling
op 6-5 te staan gebring.
In hierdie stadium van die wedstryd was die uitslag nag in die weeg•
skaal.

VEG MOEDIG
Na rustyd het die Pukke moedig
teruggeveg maar kon net nie Jeur-

gclewer. Poen~ Prinsloo, De Waal
en Lou Erasmus was die voorspelers
wat gedurig gewoeker bet.
Die ander punte is aangeteken
deur Carl Fouche, Erasmus en Pieter
van der Bank wat elk 'n drie behaal
bet terwyl Charlie Williams met clrie
vervyf- en e.:n strafskop geslaag het.

VORIGE UITSLAE
Teen Pote :
E.:rstespan: veri oar 6- 5.
. l avy: wen 10-3 .
Fires: wen 20-6 .
TE>,'.l Dorp:
Fires wen 11-3.

S.ATERDAG SE
KRIEKET
n Gekombineerde span van dte
Kompleks en Dawie Dup sal eerskomende Saterdagoggend op die
krieketveld kragte meet.
Die wedstryd, wat om halfnege sal
begin, behoort spannencle krieket op
te lewer aangesien albei spanne spog
met erkende ligaspelers.
Die Saterdag daarop sal die twee
vleuels van Dawie Dup waarsky nbk
kragte meet.

_CHALK

HOOGE~'BOEZEM

Saterdag 'li'eer pu i k spel i ll
die laa s l e ves ti ng gelewer h et .

!o•a l

dring nie. 'n Onverwagte skcpskvp
van Chris Meyer wat voor die pale
skeef gedraai het, is toegeken en
hierna is die bo rdjies verhang.
Puk het nou 'n verloor tryd gestry .
Individuele stormlope bet by gebrek
aan ondersteuning misluk en die
Pukke moe die stryd gewonne gee
nadat Strathvaal nag 'n laa te strafskop deur die pale geloods het. Dit
hit die eindtelling op 11-6 te staan
gebring.-I.J.L.

In en Om die Kleedkamers
DIE

Sterkte!

RUGBYSEISOEN draa] te einde. Die rugbyliefhebber
woon elke Saterdag die wedstryde meer uit lojaliteit teenoor sy klubspan by as vir die genot van mooi rugby.
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801{
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Maar 'n nag heel eienaardiger
voorval het hom in dieselfde wedstryd afgespeel: Bok Fourie, wat
reeds die afgelope vier jaar eerste
ligawedstryde speel en wat reeds vir
Wes•Transvaal se tweede 1 5-tal opge•
d raf het, het in die wedstryd gaa:1
agtsteman speel.
Fourie het die stryd gewoone
gegee Dadat die skeidsregter hom
berhaaldelik gestraf het oar die wyse
waarop hy die hal in die skrum sou
gegooi het.

Lion Export Ale

Die rede hiervoor is dat die eerstespan twee Saterdae agtereenvolgens
met 14-6 en 11-6 die knie moes
buig voor Strathvaal-vanjaar se
Neoerkampioene.
Weliswaar moe die Pukke sander
die hulp van drie staatmakers klaar•
kom, te wete Jan van der Schyff,
Carl Grundlingh en Mic Moolman
wat op die krukkelys is, maar hul
plaasvervangers het hul heelt cmal
goed van hul taak gekwyt. D.e stu·
dente se spel het vinnig mspirasie
openbaar en die span as geheel het

Arnie van Wyk het gaan skrumskakel speel en Fourie agtsteman.
Hierdie eienaardige wedstryJ hct
dan oak geen skouspelagtige voetbal
opgelewer nie-dit het gewemel van
~ trafskoppe aan beide kante.
Na die~ mooi wedstryd wat Navy
gespeel het, was die hoofwedstryd
soos kasterolie na roomys.-(Red.,

Dit is eint'ik tecnstrydig: teen die
einde van die seisoen behoort die
spelers mekaar tog al so goed te ken
dat alles soos 'n ge•oliede masjien
verloop.
As mens die soort rugby vergelyk
wat ons eerstespan tans speel met
bv. die rugby wat hul met Intervarsitie gespeel het, is dit byna ongelooflik dat dit dieselfde span is. Die
oorsaak hiervoor le diep.
Reeds teen Februarie begin on,
spelers hul vere regskud vir die
komende seisoen en dan is dit
rugby tot einde September. Eers
word die somersportsoorte soos
atletiek, krieket en bofbal in die
wiele gery en teen die einde van
die jaar is dit dieselfde geval.

BAlE BAAT
Verlede jaar het die rugbyklub n
progressiewe stap gedoen deur net
vir die Neserliga in te skryf en dit
het die klub baie gebaat.
Het dit nie nou tyd geworrl J at
ons rugbyklub nou verder moet gaan
nie? As hul die saak kan deurgeveg
kry dat daar net een ronde in die
liga gespeel word i.p.v. twee soos
tans die geval is, sal die klub gcdurende die tweecle kwartaal sy verplig•
tings teenoor die liga kan nakom en
Gedruk deur Enslins, Potgieterstraat 31, Potchefstroom .

die derde kwartaal kan dan vir
vriendskaplike wedstryde gehou word
indien claarvoor 'n behoefte is.
Ons nasionale spel se krag lc in
clJe ~lubrugby maar tans smoor die
Jig·t die klubrugby.
Die seisoen word te uitgerek, ci te
klim~at word te warm en die spele:s
verluor nie aileen be!?ne;stelling vir
die spel nie maar word ook sa.t daar \ ' OUr.

Hierby kom nag die fe': dat ciie
bierdie tyd van die Ja~r
druk en spelers nie m~er bn ocfen
nie.
akad~mie

DEURGAANS GEESDRIF
As ons die saak op hierdie wy; e
geskik kry, sal die geesdrif van die
spelers dwarsdeur die korter seisoen
gaande gehou word. Dan sal Ji.:
klubsekretaris nie oortyd moet werk
om elke Saterdag 'n paar spanne
saam te flans vir die ligawedstryde
teen die einde van die jaar nie.
Dit sal die gehalte van on;
rugby verboog en die somersportsoorte sal ook 'n stoat vorento e
kry deurdat sportmanne dan nie
dwarsdeur die jaar aan rugby
gebonde sal wees nie.
Om sodanige ommekeer te bewerkstellig, sal seker heelwat stryd verg,
maar die stryd gaan die moeite werd
wees as mens die saak sien in die lig
van: ,Sport terwille van sport".
-STUURMAN AAN·WAL.

