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U TBR NGS 
BAlE NU\VE GEDOUE EN LABORATORIA IN VOORUITSIG 

SEDERT DIE SELFSTANDIGWORDING VAN DIE UNIVERSITEIT IN 1951 

IS DAAR STEEDS SO 'N GROOT TOENAME IN DIE STUDENTETAL 

DAT VOORTDURENDE UlTBREIDING NOODSAAKLIK IS. IN DIE AFGELOPE 
8 JAAR HET DIE GETAL INGESKREWE STUDENTE VERMEERDER VAN 862 
IN 1951 TOT 14:47 IN JUNIE 1958. NAGENOEG 1600 STUDENTE SAL VAN~ 

JAAR INSKRYF. 

Ten einde te verseker dat aan die vereistes voldoen word, is 'n uitgebreide bouplan 
in 1951 aangepak. Die Biblioteek, Administrasiegebou, Fisika~, Chemi~ en Plantkunde
laboratoria asook twee nuwe koshuise het sedertdien op die terrein verrys. Sportterreine 
is verbeter en vergroot, en die campus is verfraai deur netjiese teerpaaie en grasperke. Die 
Totius~gedenksaal, kafeteria en Studenteraadskantoor getuig van die studente se ywer. 
Tans word ook die oprigting van 'n ontspanningsaal regoor die Studenteraadskantoor be~ 
plan. 

VERGROTINGS. 
Akkommodasie vir studente het steeds ontoereikend ge~ 

blyk te wees. Aanbouings tot Dawie Doep en Klawerhof is 
in 1958 voltooi. 'n Verdere vleuel sal aan die noordekant 
van Klawerhof gebou word, sodat die koshuis 'n volkome 
vierkant insluit. Die terrein noord van Dawie Doep bied 
ruimte vir uitbreiding wanneer dit nodig geag word. 

KONSERW A TORIUM 
VIR MUSIEK. 

D1e Konserwatonum, wat in Fe· 
hruane 19 50 geopcn "· was nog al· 
tyd 1n tydelike geboue gcvest1g. Gc· 
bouc vir d1e Konserwatonum 1s reeds 
lank in vooruits1g gestel, en vanJaar 
is 'n aanvang daarmcc gemaak. Die 
gcbou, wat £75,000 sal ko , word 
op d1e Oude Molen·terrein opgerig 
en bcloof om 'n 1craad vir die 
Umvers1te1t te wecs. 'n Saal wat plek 
bied aan 400 persone, vorm dee! 
van d1e gebou. 'n U1tstekende orrel 
kom op die Ycrhoog, wat . o gebou 
wore! dat klav1erc ens. wat daarop 
'<taan, in 'n spesiale stoorkamer daar• 
naas gestoot kan word en die ver
hoog dus onm1ddellik be k1kbaar stel 
v1r toneel, koorUJtvoenngs ens. 
Klankcligte oefenkamers, lesingka· 
mers, 'n moderne diskoteek en bi· 
blioteek word verder ingerig . Die 
Departement Musick sal in hier
die praggebou tot sy volle ontplooi• 
ing kan kom. 

D1e bouwerk aan ·n nuwc gcbou 
vir d1e Departement van HUtshoud· 
kunde sal eersdaags hegm. D1t het 
dnngend noodsaaklik geword, aan· 
ge,ien d1e Departemcnt op d1e oom· 
blik verspre1 i 1n versklllende ge· 
boue en die rUJmte beperk geword 
het. YanJaar hct 27 ecr,tcjaarstu· 
dente, van wie 16 die graadkursu< 
en 11 die d1plomakur u> volg, in· 
geskryf. Dit is 'n rekord v1r d1c 
Departement. Die ko te verbonde 
aan die opngting sal ongeveer 
£40,000 beloop. Die gebou word so 
gebou dat 'n derde verdieptng later 
tot die beoogde twee gevoeg sal 
kan word, indien dit nodig blyk te 
wees. Die perseel daarvoor uitge· 
sock i die net agter die ou Fisika· 
en Chemielaboratoriums. 

1960. 
'n Dierkundelaboratoriurn sal in 

1960 opgerig word op die plek waar 
die ou Liggaamlike Opvoedinggebou 
nou staan, nl. voor ,Uitspan". Po t· 
mahuis e be taan kom in gevaar 

Chroestjof!? .... Nee, .... Nooit! 

deurdat d1e gla hUtse van d1e Plant· 
kundelaboratorium agter d1e huidige 
Jaboratorium mgerig moet word . In 
d1c vcrre toekoms word nuwe Ia· 
boratona VIr Departcm nte Sielkun· 
de, Geolog1e en Aardryk kundc ge· 
stel. Die bestaandc gcboue blyk reed ' 
ontocre1kencl te wees. n Nuwe 
Letteregebou sal aan d1e oo tekant 
van d1e biblioteek opgerig word. 

GROND. 
In 'Y open1ngsrede by die amp· 

teltke heropening van die Unive rsi· 
teit op Yrydagaand, 20 Februlric, 
het d1c Rektor, prof. dr. J. Chris 
Coet~ee, verklaar clat d.e 63 morg 
grond waaroor die U niversiteit tans 
besk1k, b1nnekort ten voile in be· 
slag gcneem sal word. Noukeurigc 
berekening het aangctoon dat n 
verdere 200 morge grond nodig ~al 

wee om aan die Univer iteit se 
stygencle behoefte te voldoen. Die 
grond sal lang die Potchef troom · 
Randfontetn ·pad aangekoop wo rd , 
omtrent 2 myl vana f die Noordbrug. 
Prof. Coet~ee het verder verklaar 
dat wetgewing vcrwag word waar· 
deur Universiteitc die reg sal ver· 
kry om soos otaat departemente 
grond te onteien. 

INGENIEURS-
FAKULTEIT. 

Mnr. Daan Eloff, Uitbreidings· 
amptenaar van die Univer iteit, dee! 
DIE WAPAD mee dat die tigting 
van 'n Fakulteit van ln genieurswese 
deur die Raad van die U niversiteit 
beoog word. Die fe1t dat die Uni· 
versite1tc van Pretona en Witwaters· 
rand reeds albci uit. tekende I nge· 
nicursfakulteite bes1t, laat 'n men 
d1t egter betwyfel of hierdie voor· 
ncmc wei uitgevoer sal word. 'n In · 
'<tituut vir Tegnologie sal moontlik 
opgeng word, terwyl 'n Departement 
van Landbou ook in d1e vooruitsig 
gc,tcl word. Die geboue hiervoor sal 
opgeng wore! op die grond wat die 
Universiteit a! aankoop. 
SPORT. 

'n Geweld1ge tekort aan oefen• 
bane vir aile sportklub word ge• 
voel. Op die oomblik word die ter· 
rc111 noord van die voetbalvelde op· 
gevul en uitbreiding van sport-fasi• 
litc1te ,a] hopelik in daardie rigting 
plaasvind. Eer wanneer die nodige 
voors1en is, kan verwag word dat 
d1e ver killende klubs tot hulle reg 
sal kom. 

D 
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'n Hartlike woord van welkom aan ons Studenteraads~ 
voorsitter, mnr. Hennie van der Walt, asook aan mnr. F . W. 
de Klerk. Dis goed om julie weer hier te he. 

M et behulp van die Abe Bailey· 
beur het Hennie en F.W. op 5 
Desember verlede jaar uit die Kaap 
vertrek. Hulle het in Southampton 
aan wal gestap vir 'n toer van ses 
weke deur Engeland. In die tydperk 
het hulle onder meer verskeie ou 
katedrale besoek asook die ve rskil· 
lende paleise, t.w. Buckingham, 
H ampton Court, Windsor Castle en 
H ollyrood. 

Besonder interessant was die be
sock aan die verskillende universi· 
teite: St. Andrew in Skotland, die 
moderne University of London en 
natuurlik Oxford en Cambridge. 
Wat vera! opgeval het van die laas· 
te twee, i clie baie , los" kolleges 
waaruit elkeen bestaan: Oxford be· 
staan uit 28 en Cambridge uit 26 . 
Damestudente is op beide hierdie 
inrigtings in 'n geweldige mtnder· 
heid. 

Nuwe Voorsitter 
van die Raad 

Op 30 )unie 1958 het die des· 
tydse Yoor itter van die Raad van 
die U niversiteit, d . H . J. R . du 
Pies is, gevra om op 78-jarige lecf· 
tyd uit te tree. Ds. D u Plessis· het 
in hierdie hoedanigheid gedien e· 
dert 1942. Ds. D . N . Kot~e van 
Yentersdorp is die nuwe Yoorsitter. 
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Georganiseerde studentelewe soos 
ons dit ken, is daar nie op Oxford 
en Cambridge nie. Daar is geen ver· 
teenwoordigende studenteraad nie, 
en dinge word blykbaar vir die ou 
seksie georganiseer deur voltydse 
organi eerders op die personeel. 
Praat van spesialisasie! 

Op Oxford i lesings bygewoon 
van die professo r in rasseaangeleent· 
hede, prof. Kirkman , en daarna is 
met hom en die tudente same· 
sprekings gevoer. H eelwat same· 
prekings i inderdaad gevocr met 

studente van beide Oxford en 
Cambridge. 

Oor die algemeen is die gcvocl 
geweldig teen Suid -Afrika en, na· 
tuurl ik, vera! teen die gewraakte 
Apartheid. 

H ennie is egter van mening dat 
hierdie gevoel vera] gebaseer is op 
verkeerde inligting en vahe opvat· 
tin gs betreffende die probleem. Hy 
voel dat dit in hierdie opsig die 
vcrnaamste taak van die Af rikaanse 
univer iteite moet word: verskaffing 
van die nodige inligting en 'n kor· 
rekte stelling van die probleem. Dit 
sal on ook nie baat om in die 
I.S.K. 'n internasionale platform te 
soek nie: ons kan meer langs andcr 
wee bereik as om ons energie in 
daardie rigting te vcrspil. 

Hennie·hu"le was ook teenwoor· 
dig in Afrika-huis met die bcto· 
gings teen die Wet oor Aparte 
Onderwys. Dit was baie duidelik vir 
alma! teenwoordig dat 'n betoging 
noodsaaklik wa - net, niemand 
het blykbaar geweet presies waarom 
dit gaan nie. 

Na beeindiging van die Abe 
Batley·toer - en H ennie is vol ]of 
vir die puik organisa ie daarvan
is A. C. Laubscher (Maties) , Cor 
du Plessis (U.O.Y.S. ) en H ennie op 
eie onkoste verder deur H olland, 
Belgie, Duitsland , Switserland, ItaliC! 
en Frankryk. 

Maar die lekkerste van die weg· 
gaan was maar weer die tuiskom! 
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Bladsy twee 

OHisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 
V rydag, 6 Maart 1959 

Redaksie . en 
Administrasie 

HOOFREDAKTE~· en 
INTERUNIVERS!fERE 
AANGELEENTHEDE ...... 

ONDER·HOOFREDAKTEUR en 

Nesco c.lu Tott 

SPORT ................................................ Idyll van der Walt. 

NUUS ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ........... Dewald Roode 

KUN S ............ ............ ....................... . 

VARIA ...... ............ ............ ...... ... .. . 

en 
Frans van der Vyver 

. ..... Enid Rautenbach 

Proffie van Vuuren 
en 

Bets Coetz.ee 

SPOTFRENTTEKENAAR .............................. Ben van der W alt 

FOTOGRAWE ........................ ............ Johan van der Merwe 
en 

Marieke van der Merwe 

TEGNIESE ADVISEUR ...... .................. Gouws Oberholzer 

SIRK ULASIEBESTUURDER ...... ...... ...... . ........... Ra sie Smit 

ADVERTENSIEBESTUURDER .................. Ben nie Bierman 

PENNI GMEE TER ...... ...... ...... ...... ...... .. .... .. .... Jan Kense 

TAALADVISEUR .................................... Dr. Hertzog Venter 

Geen Verwarmers 
toegelaat?! 

Ontsteek n hopie 
KOLE. SMITSKOLE, of 

/>.NTRASIET V<!.l 

Stander & linder 
Wolmaransstr. 77 Tel. 368, 367 

in u kamer! 

0 

2911. 

2560. 
of X047. 

1566. 

1366. 

1385. 

X0-11. 

0013. 

8611. 

19. 

281. 

2 162. 

X042. 

1188. 

X09. 

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 

Drink die heste! 
o PEP-A-GUAVA 
e PEP-A-DILLA 

AITSA! 
As die DAMES so se 
Koop {lie Jongeheer sy kler~ 

by-

J. TOD SUTTlE 
Kerkstraat 177 Tel. 1 

• TING-A-LING n00 
• TOPHAT 0~o_:\ .. v. 

~·l=-'~ Drink 
• SUPER ORANGE 
• FRESH ORANGE 

1144 - Poshus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

DIE WAPAD 

A.S.B.-KUNSFEES 
Weer eens sal daar gedurende die 

duur van die A.S.B.-kongres 'n 
kunsfees gereel word. Die doe! van 
die kunsfees is tweeledig: 

(i) om 'n bydrae te !ewer tot 
die bevordering van die Afri· 
kaan e kultuur; 

(ii) om 'n geleenth etd te skep 
vir die keur van Afrikaanse 
studente om aam op te tree 
en mee te dtn g. 

Die sukses v2n hierdie kun fees 
hang alleenlik van Jie A.S .B.·Iede af. 
En aangesien die A.S.B. hom daarop 
beroem dat hy 'n kulturele tryd · 
organisasie is, is cit die taak van die 
A.S.B. ·Iede om hierdie aa n praak 
te verwe~enlik. Dit kan u doen 
deur heclhartig aan die A.S.B .· 
kunsfees dee! te neem. 

Die A .S.B.·kunsfees sal plaasvinJ 
va n 31 Maart tot 3 April by die 
Normaalkollege, Pretoria. 

Die volgende kompeti ies word 
aangebied: 

(i) Beeld en de kun te : 
ski ld erye/o lieverf, waterve rf, 
hout kool; 
beeldhouwerk; 
pottebakkery; 
kunsnaaldwerk; 
lcerwerk; 
piouterwerk; 

( ii ) fotografie e uitsta l!tn g: 
kl eur; 
swart•en·wit; 

(t v) voordrag: 
poesie, 
prosa, 
monoloog, 
kon ertvoorclragp rogra m; 

(v) redenaar ·kompetisie; 

(vi) vo lkspele; 

( vt i) letterkunde: 
kortverhaa l, 
es ay, 
poe ie; 

( vui) l:oorko m peti . ie; 

( ix) kwartet en dueL, 

(x) , olo·sang; 

(xi) instrumentaal : 
klavier, 
viool, 
ensemble. 

U worc.l ve rsoek om daarop ,e let 
dat voor 15 M aart ingcsk ryf moct 
word Vir v.JIIedige besonderhedc en 
inskrywingsvorms kan u skakel meL: 

Mnr. P. H. van Heynin ge n, 
Dawie du Plessis·Huis; 

Mnr. F. R . P . de Bruyn , 
Uit pan 16 ; 

Mej. S. Veenstra , Klawerhof. 

Ons ve rtrou dat ons u voile same· 
werking in die verband al geniet . 

Merkwaardig! 
Vriendelike diens! 
Vriendelike mense! 

Die 
SENTRALE 

GARAGE 
Potgieterstr. 39. Tel. 41 

VANSELFSPREKEND! 

Vrydag, 6 Maart 1959 

EDAKSIONEEL 
VERBODE 
LEESSTOF 

U moet nou maar daaraan gewoond raak. 

Hierdie kolom word nie gelees nie. 

Dit is 'n gedeelte van hierdie offiside publikasie wat 
altyd afgesonder word vir die Hoofredakteur om sy se te se. 
En ek daag u: wys vir my die Hoofredakteur wat iets het om 
te se en we. ~ dit op so 'n manier kan sc dat 'n gewone, dood 
normale sterfling met 'n opgewonde gevoel in sy binneste 
kan uitroep: , Heng, hier's weer 'n brokkie van die Hoof
redakteur - kom ons lees dit eers, en dan kyk ons 'n bietjie 
later of Tarzan al die leeu doodgemaak het." 

Dit g·eheur eenvoudig nie. 

En as dit met u gebeur , dan is u geklassifiseer as 'n ab
normale studiositeit ; een van daardie vreemde skepsels wat 
belang stel in dinge waarin mense nie belang stel nie. Een 
van daardie onvoorspelbare wesens wat gereeld so ver gaan 
om selfs die voorwoorde tot boeke te lees. 

En dan verwelkom ek u met 'n sug in my leserskring. 

U is dan die gehalte van verstandelike bekwaamheid 
waarvoor ek die res van die jaar sal moet skryf. 

U sal verstaan dat ek nie kan se dat dit vir my aange
naam gaan wees en dat ek dit gaan geniet om vir u te skryf. 
en nog meer van daardie diplomatieke bluf wat gewoonlik 
onder sulke omstandighede kwytgeraak word nie. 

Kyk, ek is miskien nie vreeslik briljant nie maar ten 
minste eerlik. Ek se nie dinge wat nie so is nie. 

Want u is die bevolkingsgroep a an hierdie plek wat die 
oorsprong gaan wees van ellelange, noukeurig uitgewerkte 
dokumente met die algemene opset van . . . , Meneer, jou 
blad is vaal en vervelig. Kan u nie miskien iets aan die 
saak doen nie. Ek stel voor dat . 

Een dan behels daardie voorstelle nie wenke vtat ek 
met die blad moet aanvang nie - nee, die wenke vc_tel my 
wat ek met myself moet aanvang. 

Eienaardig hoe gevaarlik die stokperdjies is wat vir 
Hoofredakteurs uitgedink word . . 

Die T eerpad. 
Verskoon asseblief die opskriffie. Dis slegs die op

borrelende idealisme in my. Miskien in die verre to -::koms --
wie weet . 

In elk geval, hiermee dan DIE W APAD soos hy min 
of meer gaan lyk in 1959. Hy het heelwat lyf aangesit en 
sal gevou moet word voor hy by die bek van die stoof sal 
wil ingaan. 

Miskien verskaf dit rede om die ding liewers te lees. 

Voorspoed! 

Welkom Terug! 
'n Stewige handdruk aan u, geagte Oudames en Ouhere . 

Sterkte vir die akademiese jaar wat in Oktobermaan 'n aan
vang neem. 

Hartlike gelukwense aan u wat, getrou aan die tradisie, 
die akademiese jaar 1958 met sukses voltooi het. 

My bewondering vir u, die Rewolusionistiese Element -
die kern van ons volk - wat besluit het dat die Toekoms 
en die ldeaal van Vooruitgang van Yolk en Vaderland 'n 
stewiger agtergrond van u vereis en dienooreenkomstig he
sluit het om die dosente weer 'n slag te kom bepreof op 
verlede jaar se lesings. U finansiele hulp en morele onder
steuning sal nooit versmaai word nie . 

Ons Eerstejaars. 
Nou toe nou. 

Vivat Academia! 
En nou vir die steil pad na die einde van die jaar . 
Ons hoop DIE WAPAD sal 'n bruikhare metgesel weesl 



Vrydag, 6 Maart 1949 D I E WAPAD 

Vooruitgang 
en Tegniek 

van ~atuurwetenskap 
en Sedelike Agterstand 

M ERKW AARDIG IS DIE VERBASENDE ONTWIK~ 
KEUNG VAN NATUURWETENSKAP EN TEG~ 

NIEK SINDS DIE RENAISSANCE EN VERAL IN DIE 
LAASTE DEKADES. HIERDEUR HET DIE MENS 'N 
ONTSETTENDE BESKIKKING OOR GEWELDIGE 
NATUURKRAGTE VERKRY. 

Merkwaardig ook is die angs waarmee die huidige mens 
hierldie toenemende magsbeheer oor die natuur bejeen. Hy 
vrees die misbruik wat die mens hiervan sal maak, en die 
ontsettende onheil wat die g.evolg daarvan sal wees. Want 
- so word dit dikwels gestel - die sedelike ontwikkeling 
van !die mens vertoon 'n agterstand in vergelyking met sy 
ontwikkeling op die gebied van natuurwetenskap en tegniek. 

Daar Jo dan ook bekende navor
sers en tegn1c1 wat weier om met 
atoomvorsmg en projcktielvervaar· 
diging respektiewe!Jk voort te gaan 
111 d1e oortU1g111g dat d1e mens van 
die re~ultate daarvan mi-bru1k sal 
maak. Oak sock le1crs en bewegings 
(bv. d1c ,moral rearmament") wee 
om d1e mens sedc!Jk vmmgcr te 
laat ontw1kkel en die misbruik so· 
doende le voorkom . 

IN HIERDIE SO WYD VER-
BREIDE BETOOG IS RAAR 
l ETS WAT NIE KLOP N IE . 

Dat natuurwten~kap en tegniek 
tot voorheen onvermoede hoogtes 
ontwikkel bet, dat die mens tans 
oor geweldige natuurkragtc beskik, 
dat h y hiervan m"bru1k :;a] kan 
maak en daarmec ,e]f:; die be:;taan 
van die mens (Ja, ~o te se van alle 
!ewe) op aarde bedreig word, dit 
alles moct on toegcc. Vir die ge
noemde angs van d1e huidige mens 
bestaan daar voldoende rede. 

D1 c oortuiging egter dat in tee-
telling tot die ontwikkeling van 

natuurwetenskap en tegniek die 
men;; a:; :;edelike wese nog nie vol
doende ontwikkel het nie en 'n ag
terstand vertoon, is 'n valse pro
blcemstelling wat wortel in 'n valse 
evolu ion istiese progressie-ideaal. 

Die ontw1kkeling van natuur
wetenskap en tcgniek is akku
mulatief-progressief met die tel
kens nuutste ontdekking en nuut
ste uitvinding a:; die belangrikste. 
Hierop bet ook dr. T. E. W. 
Schumann in sy onlangse grade
daglesing alh1er gewys. 'n Ver
meerdering van ontdekking van 
feite, van verklarings, van uitvin
dings en van tegniese beheersing 
van die natuur het plaasgevind. 

Maar is d1c geskleden1s (resp. ont· 
wikkeling) van d1e mens op andrr 
geb1cde (w.o. d1e van d1e .edclike) 
ook akkumulatief - progressicf, ot 

vertoon die ontw1kkel111g gang,· 
da<tr ander trekke? 

Reformas1es op god d1enstige en 
teolog1ese geb1ed w1l telken' weer 
na d1e oorspronklike bronne, d1 c 
he1hge ge:,knftc, terugkeer en hier· 
Lilt nuwe '111 en nuwe !ewe verkry. 
Op wy:;genge gcb1cu tref ons dlk
wels herhaling van dieselfJe funda· 
mentcle prinSJpe' aan; vcrgclyk maar 
d1c matcnahsmc, vttahsmc en 1dea· 
hsme van vroeiire tye met die van 
laterc datum. d1t i• d1c geval, al 
word dJe Iaten:: stclscls anuers en 
meer verfynd uttgebou. Op d1e gc· 
b1ed van kuns het ouere kuns>lukkr 
u1kwels meer waarue as nuwere, en 
'n groot kunsstuk as sodan1g behou 
>Y waarde vir aile tye. N1e ail e 
histonese voortgang 1s akkumulatief
progre;;sief nie: en so oak 111e die 
van du: .edelike nie. 

Met die gang van tyc tref ons 
in die geskiedeni:; van d1e sedehkc 
afwisselend vcrvlakk1ng en verdie
pmg. ontkragting en intensifiering. 
oorgang tot die goe1c en tot d1e 
>lcgte aan; en UJc vc rweoenhkln g 
van sedc!Jke deugde en eerbiedigu1g 
van sedelike pligte akkumulatief
progressief kan ontwikkcl? Ons kan 
dan ook nie d1e standpunt van die 
!Jberabstiese humanJSme onderskrywe 
wat aan d1 e 1nhercnte goedheiu en 
gaafheid van die mens glo en die 
tdeaal van 'n progrcssief toenemen:le 
perfebionisme huldig, 'n ideaal wat 
in die mate verwesen!Jk sou word 
a wat die mens as redelike wese 
ontwikkcl nie. Vir hierdie ctiese 
optimisme gee die wereldgeskiede· 

PROF. DR. H. G. ST OKER. 

ni en die gebeure in die laaste 
wereldoorlog te min grond. Die 
mens is nou eenmaal 'n sondaar, en 
by word nie deur 'n akkumulatiewe 
progre ie van y sonde bevry nie. 
Dit leer juis God Woord ons. 

Die spanning tus en magsbe
heer en magsmisbruik is eeue oud 
en unive rseel : dit om vat aile ter· 
rcine van die menslike Jewe. Let 
maar op m1 bruik van politieke 
mag (ek neem net die Kommunis• 
tiese staatsdwang 111 staatskole), 
van militere mag, van ekonomiese 
mag, van etikette· en modemag, 
van mag wat huwelike ondermyn 
en gesm ne verbrokkel, en so 
voorts. Daarom is dit verkeerd 
o 111 die onde rhawige vraagstuk, 
:;oos so dikwel geskied , te isoleer 
en te beperk tot die van voor
uitgang van natuurweten kap en 
tegniek en sedelike agterstand ; al 
IS die beso ndere klem hierop ver
staanbaar, omdat die mens nog 
nooit oor so danig geweldige na
t uurkragte beskik het nie. 

A s ons op die toenemende ont· 
kcrstening van d1e mens in die laas
tc tye let awok op die tans so du: 
delik sigbar~ sedehke verva', ou 
gevra kan word of en in hoeverrc 
jui die ontwikkel ing van natuur· 
wetcn kap en tegniek daartoe by · 
gedra bet. 

"I n the decline of ethical ctan
dards wh:ch history of the past 
fi fte: n years has exhibited, it i• 
not diff .cult to trace the influence 
of mech~nistic and detcrminisfc 
co::~cepts, which have unconscious· 
ly, but deeply, crept into human 
minds. That th:s would be the 
consequence of nineteenth century 
sc:entific thought, with its su!Jsc
quent v:sible destruction, was pr•
diced by Dostojew3ki cigthy 
years ago." Heitlcr in E in. t cin , 
The library of hv111g philosopher,, 
Tudor Pub!. Coy., New York 
t9n, bl. t96) . 

Kan die denaturerin g van die men 
tot dier, oos die klassie ke evo'u 
; ioni me dit stel, bevorderlik we·· 
vir 'n hoog taandc sedelike lcwr.' 
Meer voorbeelde kan gegee woru. 
Met ander woorde, waarskynlik lh't 
die o n t w i k k e I i n g van natuur· 
wetenskap en tegn1ek (on bcdeeld) 
juis tot die huid1ge scdel ike 
verval bygedra. Dit werp 'n p1kante 
Jig op die gewraakte valse probleem· 
Stelling . Ons moet egter ons per~· 

pektief behou . Die krisis in die 
huidige natuurwetenskap adem ' n 
ander gee~ as d1e gees teen d1e 
einde van die negentiende ee u. Maa1 
- en dit is van be~ondere belang 
- tot die ontkerstening en ontpcr· 
oonliking asook ontsedelikmg van 

die mens het aile menslike kringc, 
en me net die van natuurwctenskap 
en tegniek nie, dirck of indirek, 
bygedra, w.o. die ontwikkeling van 
tcologie en wysbegee rte , van politiek 
en ekonomie, ja, .elfs van d1e kun . 
Om die natuurwetenskap en tegniek 
a sondaar uit te so nder is on redelik 
En ook mag ons ons oe nte slun 
vir die ryke seenin ge wat ju1s ook 
natuurweten:;kap en tegniek ons ge
bring bet nie. 

D ie betoog is: Om vooruitgang 
van natuurwetenskap en tetgniek 
tcenoor 'n ontwikkehngsagterstand 
van die sedelike te stel i 'n val e 
probleemste lling. ' n Sprekende voor· 
beeld van hierdle foutiewe kyk or 
sake bied H Dingle (The ~ciendic 

adventure; Pitman & Son, London, 
19 52: bl. 338) : 

,There is a sort of race be-
tween scientific progress and 
ethica l progress, in which the 
former at the moment appears an 
easy winner." 

(Vervolg op bl. 4) 

Bladsy drie 

Met dat die eerstejaars hulle voete op die 

campus neergeplaas het, was die Studente~ 

raad ook reeds hier om hulle te voorsien vail 

die nodige knopies en inligting betreffende die 

studentelewe in die algemeen en eerstejaars-

lewe in die besonder. 

So tussen ontgroening en inlywingsprogramme deur was 

daar egter vee! te doen: Die ondervoorsitter, mnr. Abie 

Helberg, dee] mee dat 'n kommissie bestaande uit mnrr. J. H . 

van Wyk, Jan van der Schyff, Maarten van der Walt en 

mej. H. van der Dussen hulle besig hou met die hersiening 

van die studentehandboek. Langs hierdie weg dan ook weer 

'n beroep op die verskillende verenigings en besture om hulle 

reg lemente so gou moontlik te hersien en die resultate by die 

S.R.-kantoor in te handig . 

Die kommissie wat verlede jaar deur die StudenteraaJ 

aangewys i. in verband met die oprigting van 'n ontspan~ 

ningsaal, sit hulle werk in die verband voort. Hulle gelede re 

is egter 'n bietjie uitgedun deur persone wat ons verlaat het, 

en nuwe lede sal moet aangewys word. 

Die gesagsbegin~e l geniet ook weer die aandag van die 

Studenteraad. D ie voorsitter, onder~voorsitter en mnr. J. H . 

van Wyk vorm 'n kommissie m die verband. 

Mnrr. L. A. S. van Wyk en A. G. C. Yssel is afgevaar

dig na die S.A.B.R.A.-kongres te Durban , wat op 3 April 

sal plaasvind. Ons wens hulle alle sukses toe. 
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Blad y vier 

................................................ .................. i' 
®nrbtnking •.. Jt 

Soo 
daarbo, 

die 
00 

wat stil en 
ruim sku if, 
van die nag, 
jonge!ing. 

helderskynende sterre 
die glansryke maan, 
tatig deur die heme!· 
soo die kalme stilte 
so is die hart van die 

helderglansende son, Soos die 
die druppel 
wat pronk, 
jongelin g. 

wat blink, soos die lelie 
o is die hart van die 

Waarom sal die jongeling moede· 
loos wees, en waarom sal hy ter• 
neergedruk gaan neersit? Is hy nie 
deur Cod elf in die tuin van die 
!ewe geplaas nie? Jy wat dreig om 
mocdeloos te word, jy wat net die, 
donker van di !ewe raaksien, kyk 
na die so n u1 die maan en die 
sterre, en jy sal verstaan. Luister 
na die stem van die Prediker, en 
jy sal weet dat Cod die Tuinier is 
en dat jy die tere lelie is. 

,Verbly jou, o jongeling, in jou 
1eug en laat jou hart jou vroli k 
maak in die dae van jou jonkheid." 

Verbly JOU, o JOngeling, want die 
lewe is 'n tuin , en jy is 'n helder ky· 
nende Jig. Laat moedeloosheid en 
drocfheid ver van jou verwyder 
wees. 

.......... 
,Wandel tn die wee van JOU hart 

en in die aanskouing van jou oe." 
Cod het hierdie lewenstuin aan 
JOU gegee om dit te geniet, waar· 
om sal jy dit nie doen nie? C.>d 
het die liefde aan jou gegee a 
wonderlike besit, waa rom sal JY dit 
nie smaak nie? 

Verbly jou, o jongeling, ,voordat 
die ongelukkige dae kom en die 
Jare aanbreek waarvan jy sal se: ek 
het daar geen behae in nie." 

Soo die druppel wat blink, so 
is die hart van die Jongeling. Wan · 
del in die lewcn. cuin van Cod 
maar laat JOU wandel skoon en rei n 
en edel wees. Laat jou wandel 
wees soo; jou hart, soos die lelie 
wat pronk. 

,.Maa r weet dat Cot! JOU oor al 
hierd•e dmge in die oordeel sal 
bri:1g ." 

0 jongeling, lui ter na die ( tem 
van jou hart en verheug in joJ jcug 
maar wandel in die wee van die 
H ere, want sondc r H om ts di _ 
jeug ydelheid en die jonkheid dwaas· 
heid. 

Andries Myburg. 

J. du Raan 
HORLOSIEMAKER EN JUWELIER 

Gewaarborgde Herstelwerk aan Horlosies deur G. Barth 

wat sy opleiding in Duitsland geniet het. 
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AMPTELIKE HEROPENING 
VAN UNIVERSITEIT 

Hoewel die eerstejaarstudente hulle alreeds vanaf die 
12de Februarie op die terrein tuisgemaak het, was die ampte~ 
Uke heropening van die Universiteit Vrydagaand, 20 
Februarie. 

Die plegtigheid is met Skriflesing en gebed geopen deur 
cis. J. L. Vorster, waarna die Rektor , prof. dr. J. Chris 
Coetzee aan die woord gestel is. Prof. Coetzee het in sy ver~ 
welkomingswoord die ontwikkeling van die Universiteit ge~ 
skets asook toekom tige uitbreidingsplanne. H y het melding 
gemaak van personeellede wat nog vir verdere studie in die 
buiteland verkeer. 

NUWE PRO ESSORE 
Dne >enior lektore het prof c. so· 

rate met ingang 1959 aanvaar. Dr. 
B. C Schutte word profe.so r 111 
Empiriese Opvoedkunde, terwyl dr. 
P. A. Brandt prof. H. C . Schulze, 
wat die uittredtng ~eeftyd bereik het , 
opvolg a hoof van die Dcpartcmcnt 
Dutts. Dr. I. }. van H. f'ourie t> 

be, ·order to t t.~e tleprufessor in die 
Departement Engels 

INOUGURELE REDE. 
Hierna is dr. Fourie d ur die 

Dekaan van die Fakulteit van 

Prof. P. A. BRAND 

Lcttere en Wysbegeerte, prof. H . 
L. Swanepoel, voorgestel. Dr. Fourie 
se inougurele rede het gehandel oor 
dte onderwerp: ,Engli. h Literature 

Vrydag, 6 Maart 1959 

Prof. I. J. FOURIE 

tn an Afrikaan University." Prof. 
Fourie het g!!Se dat dtt dutdeltk 
blyk dat die aankweek van deegltkc 
leesgewoontes in die skole verwaar· 
loo word. a sy mening le dte 
teenwig vir ensa.iclektuur ,in aan· 
treklike • koolbiblwteke met ge on de 
Afrikaansc en Engc!se lektuur. Jong 
studente ondervind dikwel nog lee · 
moeilikheid op Universiteit. Dte 
Departemente Engeb aan Afnkaan· 
se Univcrsiteite het gevind dat daar 
egter reed aan dtc end van dt.:: 
twecde Jaa r verra;;sendc volwasse be· 
grip by studente te vtnde ts Hierdte 
moeilikhede kan egter ve rder u1t 
die weg geruim word deur meer 
aandag op skool daaraan te ske nk 
om die twcede landstaal ,.tn beteke· 
nisvolle vcrband tc gebrutk." 

Prof. B. C. SCHUTTE Die S.R.- Voorsitter Groet U! 
Sedelike A gterstand 

(Vervol g :111 bl. 3) 

Maar al ts d:e probleem -tdl111g vals 
dte gcvaar van tntsbrutk van die 
geweldige n<:tuurk~agte wcaroor dH· 
mens tat. be>k;k, ts aktueel, e:1 dtL 
angs van die huidt t~e mens 1 · ge 
grond. 

Wat staan 6ns in hterdte situaste 
tc do en? 

Ek wtl tlriecrlet no~m: 

Eers:cns m<!g ons v~rd_r~ natuur· 
wetend<aplike navomn ~ en verderc 
uttbo .1 van dte tegmek nie s:aak 
nie. Dte kultuurgcbod: ,Onderwerp 
die aarde! geld ook vandag. Dat ons 
dit ,in U Jig., en tot die eer van 
Cod en dtc heil van dte men. en 
>y rocping op aarde moet doen, 
spreck vanself. 

Tweedcns moet ons dte vraag 
van moontltke en aktucle magsmts· 
bruik sien i.v.m. dte . onde van tlte 
mens en die verloss111g in Chn tus. 
en laat heen. En dtt le op dte cts 
van vcrnteude oorgawe aan Cot!. 
van daadwerklike evangelisasie en 
sending, en om ook op die gebte:.l 
van natuurweten kap en tegntek die 
goeie stryd te stry. 

D.::rden led ons 111 'n wereld 
met anderdenkcnde> qam, en on 
kan en mag ons van hullc me 
iso!ecr n e. Daarom ts ons gerocp~ 

W ant die mecs fundamentelc lei · 
ding en verdtepmg verkry die se· 
delike van die rcltgte, en dtc sonJe 
werk deur aile wat dte mem docn 
om oral waar andersdenkendcs teen 
moontlike en werkltke magsmisbruik 
stry, hulle 111 hierdie stryd te 
skraag 

Hierdie drieerlei roeping moet 
nns beharttg meteenstaande dte eska· 
tologie van Gods Woord duistere 
toe. tan de a an die einde van die dae 
voorspel. Watter bedreiging en ge· 
vare ook die toekoms mag inhou, 
on kan in ons taakvervulling berus 
in dte geloof dat God regeer. Hier· 
dte berusting behoort by ons die 
plek in te neem van die angs van 
die huidige mens. 

Dtc jaar 19 59 1 · a! reeds twee 
maande oud, en ons taan weer 
ccns aan dte begin van 'n nuwe 
akademiese Jaar. dte oudarnes en 
ouhere wtl ek e: welkom terug; 
aan dte ecrstejaars: welkorn in ons 
midde, en dit sal van u as eerste· 
1aars afhang of volgende jaar van 
u gese kan word: Welkorn terug. 
Ek wil d1e hoop uitspreek dat ons 
almal 'n vrugbare Jaar 111 ons aka· 
demiese en studentelewe sal he. 

Op dte gebied van die tudente· 
I ewe L daar _ o bate wat vir ons aan• 
gebied word, en, nog veel meer, 
daar ts so baie wat ons self kan 
doen wat ons vreugde kan verskaf. 
Om tct tn die !ewe te berei!{ is 
daar altyd sekere veret tes wat aan 
ons gestel word. Net so word daar 
in die studentelewe sekere veret tes 
aan on gestel. H oe gaan ons van· 
Jaar die vereistes wat tn 'n tudente· 
!ewe soos on s'n aan ons gestel 
word, die hoof bied? 

U kan my maar geru glo, Pukke, 
as ek u c dat on 'n studentelewe 
het, of in elk geval kan he, wat, 
vanwce ons redelik klein aantal , 
moeilik op ander universiteite verkry 
kan word. Dte moontlikhede vir 'n 
pragbge, ge>onde studentegee i 
legio; en dit gaan van elkeen van 
on afhang of ons ons ge ontle 
studentegees gaan behou en verbe· 
ter. Met 'n poging om die verei tes 
wat aan ons gestel word, dte hoof 
te bied, gaan on al veel bereik, 
ons gaan nog meer bereik as die 
grondgedagte van ons poging altyd 
gebaseer is op die sleutelwoord wat 
ons studentelewe kan dra, nl. 
SAMEWERKINC. 

Samewerking op aile gebiede sal 
aan on dte studentelewe gee wat 
on verlang. U sal binnekort die 
geleentheid he om die jaarprogram 
aan te hoor, en daar sal u die ge· 
biede vind waarop saamgewerk moet 
word. Laat my egter net een en 
ander hicroor se . On moet altyd 
onthou dat on in n samelewing· 
struktuu r leef. Hierdie struktuur be· 
hels nie net tudentelewe nie , in 

elk geval nie tudcntelewe soos ons 
dit in dte algemeen be.kou nie. 
Nee, ons !ewe in 'n gcmeenskap; 
en, breed gestel: Ons !ewe in 'n 
volk; en, nog belangriker: Ons !ewe 
as 'n Af rikanervolk. 

Kom on verklaar :;tudente ·ewe 
net vir een oomblik as: dte lewe 
van 'n tudent, 'n mem; en dit sal 
vir u duidelik word da t ono moet 
saamwerk: met on medestutlente 1n 
engere kring; met dte owerhede van 
ons Universiteit; met die inwoners 
van ons dorp, en o kan ons verder 
gaan, en on sten dan uiteindelik 
dat ons as 'n volk ook moet saarn· 
wer~. 

Pukke, ek glo nie dtt is te vee! 
gevra as ek u aan die begin van 
hierdie jaar vra om on sleutcl· 
woord SAMEWERKINC te maak 
nie, en laat ons hterdte jaar be· 
ywer vir samewerking op bogenoem · 
de gebiede. 

(Get.) H. }. D. v. d. Walt . 

DIS FEESTYD 

MET 

TURKSTRA 
SE GEBAK 1 



!; 

Vrydag, 6 Maart 19/9 

KUN§BROKKIE§ 

ETIKET BY 
KONSERTUITVOERINGS 

0 
NS OUERE STUDENTE hier op die P.U. weet na~ 

tuurlik al uit ondervinding hoe om na musiek te luister, 

maar ter wille van die verpletterende hordes eerstejaars bied 

ek u 'n bespreking van die probleem. 

Voordat u na d1e kon crtsaal gaan, moet 
gesorg word vir iets om te eet - wdat 
die innerlike mens versterk word om d:e 
musiek tc kan verduur. Koop gcrus daard:c 
soort lekkers waarvan elke lekkergoedj:e met 
'n aparte tukkie selofaanpapier toegedraa1 

is; sodat u die orke wellustighk kan by· 
taan met die kastinetgefrommel van d 1e 

papicrtjies. As u dink dat die ,piannissimo"· 
passasie te yl is, kan u gerus die lemonaclc· 
bottel met 'n hoi geroggel oor die vlocr 
laat galoppeer en ook ommer dan die 
a bak met 'n oorverdowend<! ,fort:ssimo" 

laat neerklettcr. Hierdie bydrae van u sal 
beshs 'n ,bravo" of 'n ,,enco re·· 'crdic .L 

Dan 1 daar d1c kwessie van hoes. D1 
'n baie fyn kun om gedurende ' n Ultvoc· 
nng te hoes . A u nou gaan hoes wanncer 
d1e orkes met volle volume die dak van 
die kon. ertsaal probccr lig, help d1t n:b 
nie .. . niemand gaan weet dat u gchocs 
het nie, en u gaan daar it met 'n vcr• 
ydelde gefrustreerde gevoel in u hart. H oes 
liewer legs gedurende tilpas asies - dis 
effekticwer. U sal ook alle krediet daar· 
voor ontvang as u daardie aambor tige 
hoesie kan omskep in 'n ,pizzicato "·dfek. 

U kan gerus d1e dingent help om tyd 

te hou, hetsy nou met die kop, voete of 
vmgers - sodoende openbaar u dan u goc1e 
mu iekaanvoeling. Neurie geru . aam met 
die orkes: dit toon dat u die orkeswcrk 
deur en deur ken ; en moenie bekommerd 
wee as u va ls klink nie: die menre rondo'Tl 
u al spoedig besef dat u besig i om die 
m1nder belangrike akkoorde te ver terk . 
A an kou dan maar gerus die bewonderin g 
op h ulle gesigte. 

Tydens 'n kon ertu1tvoering moet d1e amp 
van pubheke kommentator nooit ongevul 
bly nie. Indien u enige aanleg in die ngtin r, 
het, het u 'n baie goeie geleentheid o:n u 
talente hier te ontwikkel. Hier hocf 11 

humorsin geen paal of perke ooit te ken 
nie, en su lke aanmerking roos ,haar hare 
lyk soos ons ou vere towwer ... ", worcl 
baie gewaard eer. 

Die deelname aan d1e applous is ook maar 
'n netelige sakie. Met u rypere intellek be· 
hoort u nooit entoesia. ties aan die applou 
dee! te neem nie , want alma! weet mos dat 
lee blikke die grootste geraas maak. Om tn 
die middel van 'n nommer te begin hanclc 
klap i fataal. (Indien die ongeluk u egtcr 
tref en u begin ,encore", ,boo ... ", 

voete stamp of hande klap, moet u maar 

net bloos, baie gepyn ig en veron twaardig 

lyk en ve rerg na u buurman kyk). T yden' 

d1e verskillende ,bewegings" van 'n orkc.· 

werk sal u oplet dat die orkes ophou spcel 

en die mense n1e hande klap nie. D1t is 

dan u kan . U kan vingeralleen vir ' n wyl ~ 

hande klap en aantoon hoe dit einthk gc· 

doen behoort te word . 

In u be preking en kriti ek wat na die utt

voering vo lg, moet u sleg die dirigent 

prys indien hy 'n puik gimna tiekvertonin~ 

voor y orke ge lcwer bet Dra scrg d t 

u die so li fyn dophou. Vcronderst, l cl1t 

wa 'n violi : H et hy mooi ntm.es ag:er s; 

viool aangekronkel? En die sanger: H et h1 

y vuiste heftig gebal en met tandekner.ende 

beslistheid ge ing? Wa die pianis se hare 

behoorl ik deurmekaar aan die einde van die 

uitvoering, en het sy mansjetknopies ge· 

breek? Dit alles is natuurlik kenmerke van 

goeie, vurige vertonings. 

Ek hoop dat ek 'n paar van u probleme 

opgelos bet! 

DIE WAPAD 

PROF. SCHULZE 
TREE AF 

Sedert 1915 on 
Potch. 

Prof. dr. H G. Schulze, jarc· 
lan ge hoof van d1e Departement 
Duits, het aan die ctnde van 19 58 
die tUig necrgelc. H y sa l egtcr nog 
gcdurcnclc 1959 hulpdien< in u :c 
Departement ve rleen. 

Prof. 1:chul:e i« .c dcrt 1915 In 
Potchcfstroo m gevc~tlg, ecr~ as on· 
clcrwyEer aan die H oer Gimnasium 
en sedcrt 1920 as lektor en late r 
professor aan d1c Umvcrsttcit. Hicr 
het hy byna 40 Jaar lank on vern • eid 
gcarbei. 

KONVO.KASIE. 
D;c sclfstandigwording van d ,. 

Univcr<Jteit op 1'7 M aart 1951 bet 
die amp ,President van d•c Kon· 
vokasic" mcegebnng. Prof. L. j . dtt 
Pic ~>, UIC eer. te Prestdent, h et 
hierd1c amp 7 Jaar lank beldec Met 
sy vcrkicsm~ tot Deban van clie 
fakulteit Ekonom to c W eten. kappc 
het hy d1t ncergcle. y opvolger is 
prof Schul:e, wat du ; voor.aan 
hierd1c b:uc verantwoodchkc am p i:1 
cl1e l ccl ryw:ghcdc van d 1c Umvcr: i· 

teit sa l bcklee. 

ONTGROENING 
( Veivolg van ko 1. 5) 

in die verlede gelewcr 1s) In die gc· 

hc1mc van doelsfaktore (1) en (2) 
Ingclci kan word. 

Dtt skakel daard1c ak<ILS met die 
liggaamsbeserendc ongerymdhedc en 
claard1c verwaterde ah1c~ met die 
cerstcjaarsvermakendc (wan)· prak· 
tyke van d1e modernc inlywing uit. 
En as d1t op die rcgtc wyse ( wat 
ek nte graag wu woLt voorskryf nic!) 
uitgevocr kan word onder dte no· 
d1ge toesig, mag on moontl ik meer 
wei lac met ons ware ontgrocnings
doel bchaal en mag d1e eerstejaars 
wat dit deurloop, moontlik beter 
ouhere en ·dame wee a· diegenc 
aan w1c e voete hulle ge it het . 

Bladsy vyf 

SIA.NDPUNTE 

EN 

STELLINGE 
ONTGROENING, INLYWING OF 

TOELIGGENDE VERWELI(OMING 
ID. VANDER WALT 

W eer eens het 'n nuwe akademiese jaar aangebreek en 
daaruit voortvloeiende: die koms van n nuwe groep eerste~ 
jaars. 

Dus O NTGROENING! 

En by geleentheid van hierdie tradisionelc aksie hoo r 
ons gereeld die nou a lreeds geykte uitdrukking : .. Dis nie 
ontgroening hierdie n ie. Jy moes in my eerste jaar gesien het!" 

A s hierdie stcllin g waarheid in• 
ho u (en na 'n aa ntal ja rc van noue 
kon tak met ontgrocnings· en inly· 
wingsak ies glo ek dat dit wei so is), 
bcteken dit dat on ontgrocning· 
stc lse l elke jaar meer en meer ver · 
wak en verwater. Dis 'n proses wat 

decls bevorde r word deur die 
strcnger houdmg wat deur die uni · 
ve1 si t,itsowcrhede 1ngenccm word, 
dcc ls deur di e bloed van die ou· 
dames en ·here, wat by cltc dag 
m er in water vcrandcr! Dis 'n 
proses wat d1 c ontgro:ming van 
oucl s vc ra ndcr h et tn · n hedendaag· 
sc inlywing. 

Om 'n l::ehoo~hkc po: t m::::·tem 

oor hi.rd1c :aak tc hou, mo::t ons 
d1e o:1tgroening inlywin~ In sy wesc 
on tlecd . Wat is dtc do::) van ont· 
g roe ning ? \VaJ rcm bc,taan daa r so 

icts aa n umvcr .teitc? 

Myns msicns (om n:c op J.e his· 

toncsc aspck van UIC .aa~> :n te 
gaan me) d.cn on t ; r oe:-~·n;~ 'n vier · 
ledigc doe! - en dan bcra:1l ek 
my by h1crdic ab1c w::> cl.t pesi· 
f tek aan die P.U. vtr C .H .O be· 
>t:lan: ccr,tens, r m die be on 1crc gee· 
en ngt:n : van o:-~s Uni\'erst tcit bj• 
d1 c cc rrt Jaar tu:o t~ l r ng: twccJenJ 
om die ccrstcjalr bck ncl t ~ •tc met 
die mvang en . trckk 'ng v~n ons 

'tudcntelewc; clcrdc .s om be de ou· 
heer ( ·dame) en eerstejaa r ge'cent· 
hcid te bied om mekaar van nader 
te leer ken ; v1c rd en· om daardie 
hooghartige hooding, daardi~ gevocl 
van ,ek i nou ,onaantasbaar' vo!· 
was e", wat ons gewoonl ik die rna· 
triekkompleks noem , by die e. rste· 

Jaa r te verwyder of uit te dryf. 

ou is die kernvraag: Beantwoon! 
ons ontgroenings·/inlywingstelsel aa:1 
hicrdie vierledigc dod? En dan is 

die antwoord: Ja en ee . 

Encr yd beantwoord dit wei daar· 
aan deurdat die gee en rigting van 
ons Universiteit sowel as d!e om· 
vang en strckking van ons studen· 

telewe by die cerstejaar tuis gc· 
bring word. Beide hierdie faktorc 
word cgter gedck deur die voorlig· 
ting le in gs van studentcraadJede, 
wat nie noodwendig deel van 'n 
ontgroeningsaksie hoe£ u it te maak 
nie. 

Andersyds mis dit die ware doc! 
geheel en al en werk dit tewens net 
ongerymdhcde en wanpraktyke in 
die hand deurdat d ie uitkennings
parades tot mislukking gedoem is 
ween~ die g roter wordende getal!c 
van die ee rstejaars en deurdat die 
ware docl van die vcrwyd cring van 
die soge naamde matriekkompleks 
vervang word deur 'n nuwe se lf· 
geskape doe!, naamlik prc.t en vcr· 
maak vir ouhere en ·dames in 'n 
liberalistic e gees, wat in werklik· 
heid uitloop op vermaak vir die 
eerstejaars, byvoorbeeld die aksieJ 
wat gedurende die week van ont· 
groening in die tudentcsaal aangc· 
bied word . 

H oe kan ons hierdie ondergaan· 
de stclscl ve rbeter? 

Nou weet ek dat ek my op 'n 
bitter gevaarlike terrein bcwecg, nc : 
soo. wanneer dit kom by d:e dra 
van kortbroek en k'eurbaadjie of 
dirigentskakery . U moet hierdic sie· 
ning egter beskou in die lig van 
kri tiek op die afge lope on tgroening 
(en anJcr) en nie as ' n direkte 
aanbeve lin g vir die toekoms nie. 
Die saak dra immer soveel gewig 
dat ons ons nic blind kan staar 
teen 'n tradisie van sadisme en per· 
soonlikc genot nie! 

Sou ons d1e ontgroening h .cltc· 
mal afskaf, wu dit on niks baat 
nie. Wei sou dit ons 'n geslag van 
ee rstejaars besorg - onkund ig, be· 
dorwe en onwaardig - wat later sal 
word ouhere en ·dames met die· 
sc lfd e eienskappc . 

Sou on die ontgroening beperk 
tot en verdeel onder die. koshuisc 
(met 'n spe. iale program vir dorps· 
ee rstcjaars) , sou dit ongewenste kos· 
huiskompetisie en ·. keiding in die 
hand werk wat skadeliker vir ons 
~udente lewe kan blyk a selfs die 

a· gehele ophcffing van die ontgroe· 
ning. 

Stel o ns egtcr 'n nuwe aksie in 
- noem dit "n toeligtende verwel
koming of nog ontgroening of in · 
lywin g, a u wil - waartydens d ie 
eerste jaars wei deeglik moet be,e r, 
v:maf d ie oombli k dat h uile bier 
aanland, dat hulle hier as mindcr as 
n iks be kou word , en sodoende, op 
heel natuurlike en dfcktiewe wysc 
ontroof word van daard ie matriek· 
kompleks; waartyden s bulle (dore 
en drake) kenni kan maak op 'n 
gelyke maar tog gesegrcgeerde basis 
(hoe wcct ek se: f nog nie du:debk 
nie), om aan die twcede doelsfaktor 

te vo ldoe n ; waartydens hulle deur 
goed gcorgani eerde en interessant 
opgcdiste voorligting lesings ( son· 
der enige kritick op lesings wat 

Baie drake h et Vrydagnag ' n moddcrdood gestcrf. (Vervolg in kol. 3) 
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Ten spyte van n aka demiese tuig wat plek-plek alweer 
begin skaaf, kan die ou-dames en ou-here nie ui tgepraat raak 
oor die resultate van 'n lang vakansie n ie. 'n Paar groot ge
beurtenisse verdi en sekerlik ons aandag. 

Mej. Ester Buirendag het op 'n goeie somerdag met die 
nodige formaliteite sommer mev. De Vos geword. Aan mnr. 
en m~v. Wouter de V os ons gelu kwense met hul huwelik. 
Na verneem word gaan hulle eersdaags in die ,.Shine"-gebou 
hu lle intrek neem. D it is egter nog nie beken d onder watter 
snoekertafel dit sal wees nie. 

Nog twee Pukke het hu lle in die vakansie bewerig voor 
die preekstoel bevind. Flip Linde het daarin geslaag om mej. 
Betsie Kruger om te praat om sy eensaamheid te verlig. 
Hartlik geluk, mnr. en mev. Linde. M nr. Linde meen dat sy 
studie daarby sal baat, aangesien sy eggenote 'n onderwyseres 
is . Ons hoop maar sy spaar die roede 1 

WETTIGE 

DIAMANTSMOKKELARY! 

'n Ver~kynsel wat al 'n paar Jaar 
gelcde sy kop hicr begin uitsteek 
hct, hct die laaste tyd onrusbarend 
toegencem. On verwys na die on
gekende toetrcde tot die diamant
bandel dcur Pukke. Die lang vabn
ie voorsien se kcr die nodige kapi· 

taal vir die ondcrnem ings. 

Tussen 

ONS 

DI E W APAD 

Agter die 
Hoofgebou 

On haal ens hoede af v1r die 
maan wat gedurende die vakansie 
weer 'n hele paar vuurpyle gepyp
kan het om weer op sy pos te wees. 
Maarten van der Walt en Rita 
Vorster het sommcr gou hulle dank
baarheid betoon. 'n Geheim wat neg 
ontrafel moet word, i of hulle weer 
gekys is en of hulle net die status 
quo van die ou kys handhaaf.. 

Japie Claassens h( t verder dtn ge 
by ons bure gaan aanvang wat op 
'n kys geeindig ( ?) het. 

Met genoee maak ons melding van 
die be o nder groot pcrscntasie kystc 
wat die vakansie oorlcef bet. Met 
lcde oe aanskou ens 'n aantal 
.,p l atonie~e vcrhoudings" blykbaar 

tevergeefs. Daarom greet ons u nou 

om volgcnde keer heerlik te skinder 

oor , Goldru h "·hoogtepunte. On; 

hoop die toustaners ~e moeite wa·; 

nie tevergeefs nie. 

(Laat berig: Mej. Coti de Groot 

en mnr. Philip Hennop ken toe nic: 

wag vir die volgendc WAPAD nic. 

Hu!le wen.-Red.) 

1\ R:a Kruo-er het op die manier '1, 
pragtige diamantring bekom. Ammi 
van Wyk het a agent in hierdie 
transaksie opgctree, en nou is hul' e 
vc rloof. 

gese 

Jan van der Scbyff het ook gecn 
.,steen" onaangeroer laat bly nic, 
maar a] y moed en .,dollars" by· 
mckaar geskraap en die Administra
siegebou stormgeloop met die gevolg 
dat die ,regte" vinger van mej. 
Francina van der Walt se linkerhand 
nou .,om ring" is. 

Petro Robbertse het daarin ge
slaag om die ou veteraan, ds. Stoney 
Steenkamp, in Germiston e juwe
liers te laat belan gstel. Hy is glo 
glad nie van plan om die pa torie 
as 'n soort enkelkwartier in te rig 
nie . 

Verlede Jaar se hoofredakteur van 
DIE WAPAD het aansoek gedoen 
om 'n permanente onder·redakteur
skap elder . D ries Myburg se aan
soek i glo gunstig oorweeg deur 
Susan Viljoen, en hy moet nou net 
die ,proeftydpcrk" deurmaak om sy 
permanente aanstelling te kry . 

So het die helde gcval. Nam ens 
ons lescrs (ook die wat net prentjies 
kyk) wil ons die genoemde pare 
hartlik gel ukwens met h ul onder
skcie verlowings. 

HET U GE WEET ...•• 

Dat meer as twee ton papic r ver
bruik word vir die volgcnde uitgawe 
van .,D1c Pukkie"? 

Mnr . H ans van Z yl, van die 
staatsdiens, is met 11 maande tu· 
dieverlof om sy studie aan die 
Ekonomiese Fakulteit van die P.U. 
vir C.H.O. voort te ·it. 

Mnr. Dries Yssel moes ween die 
knellende droogte en dreigende roes 
al y baard af keer. Hy het aldric 
glo aan die Puk se navorsing , 
instituut bemaak. 

Mnr. H erman Venter, wat ' n in
tensiewe ekonomies- osiologiese stu
die van die onderwerp gemaak het, 
het die verrassende onthulling ge
doen dat dje Puk een van die 
duurste vakansieoorde in die land is . 

Mnr. Lood van der M erwe, wat 
onlang die po , Pa van Vleuel" 
aanvaar het, verklaar dat hy intus
~e n nog sy tudie vir emiritu predi· 
kant al voort it. 

Mnr. D e Wet Venter, ' n afgetre· 
de onderwyser, is nou weer verbon
de aan die Fakulteit Opvoedkunde 
van die P .U . vir C .H.O. In 'n 
onderhoud het hy sy lang onderwy -
loopbaan kernagtig getipeer in die 
woorde van 'n ou Griekse filosoof: 

, Seven pupils I have who list 
to my lore, 

For the benches are three and the 
wall are four." 

Mnr. Frans de Bruyn, die plaas-
like voetbalkaptein, het die afge-

lope vakansie onverhoeds op die 
bofbal veld aan die brand geslaan. 
Die spel is vertraag, en mnr. De 
Bruyn het ligte skok opgedoen; 
origens is net geringe skade aan sy 
klere aangerig . Die oorsaak van die 
brand i me bekend nie . 

Mnr. Van der Wateren het na 
drie maande intensiewe navorsin g op 
'n pluimveeplaas met 'n volbaard 
teruggekeer om sy studie voort tc 
it. 

Mnr. H ennie Coetzee moes twec 
weke gelede tevrede wee met n 
tweede plek op 'n skoonheid wed· 
stryd . Na verneem word, het 'n 
ligte windjie een van sy hare net 
voor die beoordelin g uit posi ie ge
waat. 

Mnr. Ben Potgieter (B.A ., 
U.O.D.) is van plan om vanjaar die 
Universiteitsdiploma jn Biblioteek
kunde te verwerf. Die drastiese be
sluit het hy geneem nadat hy na 
verlede jaar se eindeksamen die 
Biblioteek op die Puk·gronde ontdek 
het. 

Daar wa 'n konferensie vir keel
spesialiste. Die be preking was naas
tenby afge handel, en die voorsitter 
het op sy voet gekom: 

,U het die mo ie gehoor, M enere. 
Sal alma! ten gun te daarvan a se
blief se ,aaa . . .... 
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hieroor ~en 
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GEGROET! 

Soos ek verlede jaar beloof het , gesels ons weer. Die 
H oofredakteur het nie verskriklik entoesiasties gelyk nie, 
maar ek het nog nooit vee! waarde aan 'n negatief geheg 
n ie 

Maar dit lyk tog asoof hy dink dat u en ek goed oor 
die weg kom - en 'n Hoofredakteur is mos 'n spesie van 
'n ding wat nooit entoesiasties mag lyk nie ... dis glo nie 
tradisioneel nie! 

O f is ek nou besig om myself moed in te praat? 

, U ITVIND E RS" 

Ek wd onder meer graag in d1 " 
vcrvolg in ens gesel ie hulde bring 
aan 'n klein, geniale groepie mannc 
en vroue waaraan die mensdom vcel 
vcr kuldig i maar wat gedurende 
hul:e leeftyd baie bespotting, ver
ned ering en elf ontberings moes 
verduur - om die blote feit dat 
hulle hulle tydgenote ver voorUit 

was. 

Die uitvinders: pwniere op die 
gebied van kenm en ontwikkelin g; 
mcnse wat d1e durf had om w~g te 
brcek van die luier van bygclowig
heid en wanbegrip van hulle tyd. 

Ek dink dat u met my sal saam
-:em dat vee! ge leer kan word uit 
die gedrag van die massas en van 
die ,geleerdes" van die tyd. 

Want die toekoms le nog voor. 

U en ek gaan die ,massas" en 
die ,gelce rd es" van more wee . 

* * * 
P ISCIS - DIE VIS. 

'n Vi is nou maar eenmaal me 
vir my 'n mooi ding nie. Di mos 
mo al of hy jou met so 'n galsterig· 
misnoegde uitdrukking op y bak
kies le en bekyk. Die ding het mos 
so 'n lied erlike bek. En kyk hoe 
misnoegd vreet die ding a JY jou 
ocr hom ontferm en 'n stukkie voed
sel in sy habitat indoen. 

Maar die liederlikste dierasie bet 
ck nou die dag in 'n bock raak
geloop: sy onderste kaak is byna 
drie en 'n half-maal so lank a die 
liggaam en vel van ulke krom 
haaktande. Sy oe i twee lo aan
hang cis heel voor. Die hele ver
skyn el is swart met heldergroen 
en rooi kolle op. 

Sy naam is glo M alacosteus lndi

cus Gunther. 

En ek dink hy verdien dit. 

Vu eenmaal het ek geen klagte 
teen die weten kap!ikcs se naam

geery nie. 

* * * 
Die verkeer inspekteur het in sy 

kantoor ver kyn met 'n stuk of 
sewe, agt groot plei ters op sy gesig. 

As antwoord op die vraende uit
drukking op die gesigte van sy 
kantoorpersoneel het hy verduidelik: 

,,'n Kereltjie van die barbierskool 
moe vandag sy finale ek,amen op 
my gesig afle. 

H y het gedruip." 

PITKOS. 

Som m1ge ou minder dwaas ge
wees het as hullc minder gelcer het. 

- Paul Brulat . 
Daar Is baie meer miskende wol

koppe as mi kende geniec. 
- Otto We1s:;. 

'n H onger man is 'n humeungc 

man! 

Uit die mond van die 
Suigeling 

.) 
Dameth 'en Heerge 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 Tel. 3091 

-............ 

JANET says: 
for: e SWEETS 

e GRILLS 
e COOLDRINKS 

Take me to the -

President Cafe~ 
Grand Cafe, 

or Van Rieheeck 
Cafe. 



Vrydag, 6 Maart 1949 

0 
v 
D 
l 

5 
T 
u 
D 
E 
N 
T 
E 

' • 
Daar is gese dat ien1and wat eemnaal 111 

sy lewe student was - ware student was 
in sy hart altyd die gees van student-wee 1n 
hon1 sal on1dra. 

In der waarheid i so 'n persoon nog 'n 
student - die enigste verskil is dat hy nou 
vir hon1self sorg en 'n verandering van tatus 
ondergaan: hy word 'n ,nonnale n1ens" en, 
in uiterste gevalle, 'n ,geleerde." 

Ons kan en wil nog 'n studentegenleen
skap wees n1et die eingste ver kil tussen ,u" 
en ,ons" dan die verskil in status (quo!) 

Daar is ongetwyfeld P.U .-studente in die 
lewe ,daarbuite" wat nog n1et die oog en 
gee van 'n student sien en waarneem. Wat 
het van die ,helmop" geword? Behoort die 
Kultus van die ,Gaipe" dan nou aan 'n era 
wat nooit was nie? 

Ons hier stel belang in u soos ons hOO!) u 
belano· stel in ons en in alles rakende u Ahna 
Mater. 

Hierdie uit<rawe van DIE WAPAD word 
gratis gestuur aan alle oudstudente van wie 
ons hier duskant iets kon agterkom. Ons ver
wag u intekeno·eld vir di res van die jaar p~r 
kerende pos. 

Ja, ons weet van DIE VETERAAN! Nee, 
dis net u wat DIE VETERAAN ontvan<r -
ons kry die blad nie hier nie. 

Nee. Hierdie is nie 'n Klein Veteraantjie 
nie. Dis 'n rubriek in DIE W APAD. 

Rig u geskrifte en bydraes aan: Die Redak
sie, per adres die Studenteraad, en wat daar
op volg. 

Onthou - dit is u en on rubriek , maar 
veral u rubriek. 

Ons sal u persklaar n1aak ... nee, ek be
doel eintlik klaar vir die pers 

- Lees die sin dan n1aar tot by vir u reg 
klink .... ! 

SKYFSKIET 
Tydens 'n onderhoud met mnr. 

Johan van der Walt, lektor in Ap· 
tekerswese, bet die WAPAD te 
hore gekom dat daar pogings is 
om 'n skietklub aan die P .U. vir 
C H.O. tot stand te bring. Daar 
vind elke jaar 'n Skiet-intervarsity 
plaas, en dit sal die Puk in staat 
tel om ook bier sy kleure te wys. 

Die inisiatief van hierdie onder· 
neming gaan uit van mnr. Johan 
van der Walt. 

H y het reed met die Kamp-
owerhede geskakel in verband met 
die gebruik van die Dirkie Uys
skietbaan, terwyl voile steun ook 
ontvang i van kapt. G. ] . J. van 
Deventer en sy mense. A s die nuwe 
klub die skuts kan voorsien, sal 
bogenoemde instansies en persone 
vir die n<;>dige fasiliteite sorg. 

Volgens mnr. Van der Walt i 
die plan om die klub so vroeg 

rooontlik in die !ewe te roep, aan· 
gesien by die ideaal tel om vanjaar, 
gedurende April, reeds aan die in
tervarsity te Bloemfontein (skyf
skiet) dee! te neem. Belangstellen
des in hierdie rigting moet maar die 
kennisgewingbord in die verband 
dophou. 

Die klub sal voorlopig elf tan
dig die mas probeer opkom maar 
is we! ver eker van die Studenteraad 
se morele teun Die stigter is blyk
baar ook nie aan die slaap nie, 
want die baanbespreking is reed 
gedoen, en sodra die Aktiewe Bur
germag die baan ontruim, sal die 
klub aan die werk kan spr ing . 

Ook hierdie klub is oop vir per
soneel en studente. 

Van die kant van DIE WAPAD· 
sportredaksie wens ons hierdie nuwe 
onderneming in ons sportlcwc 
alie sukses toe. 

DIE WAPAD 

Lektor in 
Plantkunde 

DIE WAPAD dra graag sy hart· 
like gelukwen e oor aan mnr. ]. ] . 
P . van Wyk, wat vanjaar benoem 
is as lcktor in die Plantkunde aan 
die P.U. vir C.H.O. 

Mnr. Van Wyk is gebore te 
Rustenburg op 1 Mei 193 4 en bet 
in 1952 aan die Rustenburgse H oer· 
skool gematrikuleer. H y bebaal die 
B.Sc.·graad aan die P .U. in 1955 
en Honneurs•B.Sc. in die daarop
volgende jaar. 

In 1957 do eer by deeltyds in die 
afwesigheid van dr. Papendorf, wat 
in Holiand was vir verdere studie in 
d ie Mikrobiologie. 

In 1958 is hy weer deeltyds op 
die per oneel en handel M .Sc. af. 
H y is tans besig met die finale 
verwerking van die verbandeling. 
DIE WAPAD verneem dat 'n 
Uniebcur in 1957 aan hom toege
ken is om 'n nuwe vak - Bodem· 
kunde - in Europa te gaan bestu · 
deer, en ook in 1958 'n Nederland· 
e stud iebeurs om in Plantkunde te 

gaan doktoreer. 

Mn r. Van Wyk se voorneme om 
die begin van hicrdie jaar aan 
Groningen en Utrecht te begin stu· 
deer, tesame met nagenoeg £1,000 
aan bcur e, moes as gevolg van d1e 
lektoraat op die lange baan geskuif 
word. 

r/3Piewe 

van 

• • • 

R eitz.straat 55 , 
2 M aart 1959. 

Geagte Redakteur, 
M et die onlangse 

aksies bet daar dinge 
wat die naam van on 
beslis nie waardig is 

Waar die fout le , 
duidelik nie. Dit kan 
toesig oor die aksies 

in'ywin gs· 
voorgekom 

Alma Mater 
me . 
is nie baie 
le by wak 
of op die 

terrein van die gewete van die in· 
diwidue wat bulle daaraan skuld ig 
gemaak bet. Ons oordeel dat dit by 
lg. le . Van die Studenteraad kan 
nie verwag word om oor e'ke be· 
so nderbeid toesig te bou nie. 

Hierdie mense wat bulle aan 
swak gedrag kuldig gemaak bet, is 

MNR. VAN WYK. 

PLUIMBAL 
Eerskomende Maandag, 9 M aart, 

om 1.30 nm. sal daar in d1e Stu· 
dentesaal oorgegaan word tot d ic 
st1gting van 'n pluimbalklub aan die 
P .U. v1r C.H.O. Die aksie gaan uit 
van mnr. Koos van Wyk, lektor in 
Plantkunde, en mej. Irma Scbocman. 

D aar be taan reeds 'n We ·Tran · 
vaalse Pluimballiga, waaraan ver· 
skeie Potcbefstroomse klubs dee!· 
neem, t w. Potch.-Dorp, Proefplaas 
en so mcer. In 'n onderboud met 
mnr. Van Wyk is verneem dat daar 
reeds met b1erdic klubs geskakel is 
en dat die nuwe stap verwelkom 
word. Daar sal dadelik by die W.T.· 
hga ingeskakcl word, en die P.U .' 
klub sal poog om ook vanjaar reed ~ 

aan die kampioenskappe dee! te 
ncem. 

H oewel daar dwar. deur die jaar, 

BESOEK 

somcr en winter, oefeninge sa l p laas· 
vind en aan wed tryde deelgeneem 
sal word, is die hoofdoel van die 
nuwe klub om 'n sport,oort te 
hied wat ontspanning aan sy lcde 
sa l ver kaf. Dit is 'n binnenshuise 
sport wat beslis daartoe kan hydra 
om die gees tussen die mans en 
die dames grotendeels te verbeter, 
aldus mnr Van Wyk. 

Op die tigtingsvergadering, waar 
aile belang tellendes hartlik welkom 
i,, sal 'n voorlopige be tuur of ree· 
lmgskomitee saarnge tel word, wat 
'n kon epkonstitusie sal saamste l. 
Die stigters bet reeds met die S.R. 
onderhandel, en sodra die klub be
wys kan !ewer dat dit sterk genoeg 
is, sal daar gepoog word om dit 
onder patronaat van die Studente· 
raad te stel. 

, UEWE INGRAM, EK VERLANG" 

Bladsy ewe 

en a nJ er lesers 
van ons semor studente, wat weet 
watter standaarde ons voor oe stel 
met die inlywingsaksies, d.w.s. s'egs 
geestelike ontgroening en geen Jig· 
gaamlike leed nie. Dit is egter per· 
one wat heel waar kynlik aan een 

of ander psigie e afwyking ly en wat 
gecn beheer oor h ulleself het om 
bulle sadistiese drange en drifte in 
bedwang te bou nie. 

Indien hierdie mens bulle nie self 
in bedwang kan hou en nog strenger 
beheer op diesulkes toegepas kan 
word nie, dan moet die inlywings
aksies liewer in die ban gedoen 
word. 

Dit is geensins die doe] van ons 
skrywe om te pleit vir die afskaifing 
van die inlywingsaksies nie; inteen· 
deel, ons i groot voorstanders daar· 
van. Maar as die toestande nie ver· 
beter nie, wei 

Meneer, 

Die uwe, 
Gert van der Walt . 
Kobus Schutte. 

27/2/195') 

Graag wens ek die Studente · 
raad van harte geluk te wens met 
hulle uitstekende c ntgroc ningspro· 
gram. Hulle oorspronklike idees e 1 

varia ie in die aksies het die ont· 
groening periode 'n werklik aange· 
nlme tyd gemaak. A s een van die 
,ou" oubere kan ek bull e meedccl 
dat episodes soos die t reinry, d e 
gracleplegtigheid en die dinee op ro 

'n realistiece wyse deurgevoer is clat 
ek bierdie inlywingsprogram as d ie 
beste bcskou waarvan ek kennis 
dra. 

Ek dank u v1r p:asing 
'n Ouhcer. 

DIENS! 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

Mooirivier
Apteek 

Kerkstraat 
205. 

Telefoon 
380. 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Allerlei 

asook 

• WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

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

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 



Bladsy agt 

,,Atletiek MOET Ontslae raak van 
Minderwaardige P osisie" 

- Dr. TALJAARD. 

Oplewing . 
van1aar baie Below end 

UIT ONDERHOUDE MET DR. JAN TALJAARD. 
AFRIGTER, EN MNR. KOTIE DE JAGER. KAP

TEIN VAN DIE P .U.-ATLETIEKKLUB. BLYK OAT 
DIE MATE VAN OPLEWING WAT VERLEDE JAAR 
IN HIERDIE SPORTSOORT W AARNEEMBAAR WAS. 
VANJAAR DUI OP DIE BEREIKING VAN ONGE-

KENDE HOOGTES. 
Dr. T aljaard het gese dat a tletiek nog altyd 'n sukkel

bes taan moes voer weens 'n gebrek aan belangstelling , beide 
van student en dosent. V anjaar, met die nuwe talent onder 
die eerstejaars en die verrassende ontluiking van latente ta
lent onder die oudames en -here, moet a tletiek die posisie 
inneem wat hom waard ig is onder die ander klubs van die 
S.S.B. 

As mens met mnr. Katie de Jager 
gcsels, bcwe by so van opgewon• 
dcnheid dat jy skaarts 'n woord uit 
hom kan uitkry! H ierdie klub bet 
vanjaar be li groat planne ; en met 
die ywer en entoesiasme waarmee 
die bestuur sy taak aanpak, behoort 
die nodige sukses behaal te word . 
PUKREKORD SPAT! 

Twee weke gelede bet P.U. 'n 
tweede plek behaal (52 punte) na 
P .O.K., tydens 'n atletiekbyeenkoms 
te Lichtenburg. D ie voortreflike 
prestasies wat op 'n baie wak baan 
be haal is, is soveel dat all es on· 
moon tl ik gemeld kan word. 

Christo Thuynsma, 'n jong atleet 
wat met die regte af rigting nog die 
Groen en Goud kan dra, het sy 
tecnstander oor die 2 20 tree met 
bykans 20 tree die loef afgesteek 
in 'n tyd van 23 ekondes (op 'n 
swak baan)! Tydens die eerstejaars· 
byeenkoms het hy hierdie afstand 
in 22.4 sek. afgenael en die bon · 
derd tree in 10.0 sekonde, te rwyl hy 
ook die 440 tree en die verspring 
gebuit het. 

DIE WAPA D 

Dalrymple 
Vanjaar Hier 

Dat 1959 'n bate belangrike jaar 
1n uie annale van P .U.·atletiek gaan 
wee , ly geen twyfel nie. Die Klein 
Dalrymple (byeenkom van noorde· 
like universiteite) word op Pretoria 
gehou - heeltemal b1nne ons be· 
rcik, terwy! d1e eintlike Dalrymple, 
wat in wcrklikheid d1e Suid·Afri· 
kaanse U niversitelte·Atletiekkampi· 
ocnskappe if, in April bier by on 
op Potchef troom plaasvind . 

Dit bied geleenthcid aan ons 
atlete om d1e naam van die P.U. 
op d1e atletleklanukaart te plaas. 
Natuurlik kan ons nie verwag dat 
hulle moet loop voo rdat bulle kruip 
nie, maar as in aanmcrking geneem 
word dat P.O.K. ons verlede jaar 
met sestig punte geklop bet, terwyl 
die verskd twee weke gelede slegs 
elf wa5, kan P.U. e Dalrymple· 
punte heel moonthk boer styg as die 

vorige een (punt). 

Nog 'n eer tejaar, J. van der W alt, 
het die myl op Lichtenburg in 
4 min. 41 sek. afgedraf - 11 ek. 
vinniger as die bestaande Puk• 
rekord. Met die eerstejaarsbyeen · 
kom het hy dan ook die rekcrd laat 
spat met 'n ietwat stadiger tyd - 4 

minute 44.4 sekonde, dog in hierdie 
wedloop het hy geen kompetisie 
gehad nie. 

]. VAN DER WALT, 

Ook die dame lyk baie belowend 
(oak op die baan!). Alta de Kock 
het op Lichtenburg die skryfwerp 
gewen met 'n warp van 102' 9", 
terwyl sy ook die gewigstoot gebuit 
het. Op die eerstejaarsbyeenkoms 
het sy die kryf 106' gewerp en 
die gewig oor die 32' gestoot! 

Verdere vermelding verdien ou· 
beer Jack van Niekerk, wat na drie 
jaar se rus 10' 3" in die paalspring 
behaal het. Wanneer hy fiks is, be· 
hoort Jack dit op te skuif na 12' . 

Ander uitblinkers was: Kaptein 
Katie de Jager ( 440 tree, 53 sek.), 
Margarethe Bingle ( 100 tree, 11.8 
sek.), D. du Preez (verspring), 
A. H eydenreich ('n junior wat sy 
cer te senior spiesgooi op Lichten· 
burg gebuit bet), Lionel Philips 
(skyfwerp), Schutte ( driesprong), 
Van Vuuren en H eystek (myl), 
hckkiesatlete Wena de Lang en mej. 
H owell , P iet van der Bank, Van 
Zyl en Fido Barnard. 

Waarlik, die Puk se eerstejaars is 
'n ware atletiek·,oes" in 1959. Dit 
is ook soo dit moet wees, want 
op hierdie wy e word die atletiek· 
klub vir die toekoms gebou. 

Daar i darem egter nog ouhere 
ook op die plek! Katie de Jager, 
Mic Moolman, Dominee Els en Mar• 
tiens du Plessis het die standaard 
aflo op die eerstejaarsbyeenkoms 
gewen in die goeie tyd van 3 min. 

5 sek. 

W ie se nou daar 's nte Pukke 
wat die myl onder 4 minute kan 
hardloop nie! 

ld. w. 

wat 'n Pukrekord oor die een myl opgestel h~t. 

SPORT 

Boodskap van die 
Ons is weer terug in lekker ou 

Pukland na 'n lang vakansie, en 
alma! is uitgerus. Pukke, wat hou 
1959 vir ons in op d1e , portveld? 
Hierdie vraag moet elkeen van ons 
vir bomself beantwoord. Vanjaar is 
die lntervar ity bier by on , asook 
die Dalrymple en moonthk die S.A. 
U niver iteite•tenni toernooi. V crder 
gaan ons deelneem aan die S.A.U.· 
toernooie in man • en dameshokkie, 
tafeltennis en toei en is daar d1c 
Wes·Transvaalse liga wat wag 
Maar ons kan nie met welslae aan 
al die wedstryde en toernooic dccl · 
neem a u, die sportman en toc
skouer, nie ons sport steun nic . 

Kom, Pukke, laat l959 'n hohaas· 
jaar wee in die sportgc kicdenis 
van ons U niversiteit. Daar is elf 
sportklubs aan ons Univer iteit, en 
dit i die plig van elke opregte 
P.U.·kaner om min tens ecn van 
hierdie klubs te ondersteun. Moenie 
die sport in die hande van 'n paar 
persone laat nie, maar laat ons die 
tyd maak om dee! te neem. Ont• 
hou, hierdie klubs het ons alma! 
se hulp nodig, want geen sportklub 
kan groei a dit nie lede het nie. 

On moct du sorg dat ons krag 
aan ons klub gee en sodoende help 

EN 1959 

S.S.B.-Voorsitter 
dat hullc die naam van on Aim;, 
Mater waardig is. 

In al ons handel, SPEL en werk, 

Hoor ons jou rocpstem, magtig 

sterk 

]a, on Univer 1tcit roep nie net in 
ons WERK nic maar ook in on 
SPEL; en a_ on~ hierd1e Universi· 
teit waardig wil wee~. moet ons oak 
aan die roepstem in on sport ant· 
woord gee. Oak in on sport kan 
ons die naam van hierdic Universi· 
teit, met sy bcsondere roeping en 
wereldbeskoumg, aan die buitewe• 
reid toon; toon dat bier 'n ge· 
conde h~gaam gebou word om 'n 
gesonde gee te huisve . Laat ons 
op d1c •portveld leer wat kameraad· 
skap is, sodat d1c buitewereld kan 
>e: Die P.U.·studentegemeenskap is 
kerngesond! 

'n Besondere woord van welkom 
aan ons nuwelinge, die eerstejaars. 
Mag JUlie verblyf aan die P.U. aaw 
genaam wees, en mag julie sport· 
dae van die teerste herinneringe bly. 
Daar is geleentheid om aan elf ver• 
ski llcnde sportsoorte deel te neem 

(Vervolg volgende kolom) 

Vrydag, 6 Maart 1959 

SOMERSPORTSOORTE 
WEESKINDERS? 

Skerper Afhakening N oodsaaklik! 
- ID. VAN DER WALT. 

As ons die geskiedenis van sport aan ons Universiteit 
na gaan, sien ons - en di t is herhaaldelik bewys - dat die 
sukses van somersport aan ons Universiteit so skaars is soos 
eerstejaarmans aan die tafels van die ontheffingsdinee. Die 
verslae van toernooie en ander byeenkomste toon dat hier
die sportsoorte, sover dit die P . U .-spanne aangaan, uit die 
staanspoor tot mislukking gedoem was. Die siekte is dus 
daar, en die koors is gevaarlik hoog; dog om hierdie simptome 
te diagnoseer, is 'n perd van gans 'n ander kleur! 
LANG SO MERVAKANSIE. on juis 'n paging aanwend om d1e 

Vra on on af waarom rugby 
(a goeic voorbeeld van die winter· 
sportsoorte ) feitlik die emgste sport 
is waarin die P.U.·studente bulle in 
'n mate KAN onder kci en d:e 
afgelope jare onder ke1 HET, is 
daar in die eer te pick d1e voordeel 
van 'n aaneenskakelende seisocn. 
Daar is weliswaar die kloof van die 
J u!ie·vakansie, maar die kan maklik 
oorbrug word, soos bewy. deur ver· 
lede Jaar se toer deur oord· 
T ran vaal. Troucns, hierdie toer het 
hom a 'n ab olute noodwendigheid 
vir ons spelkwa litcit geopenbaar. 

Om egter 'n kloof van drie 
maande, soos tn die gcval van die 
somerspo rt , te oorbrug. is 'n bykam 
on moontlike taak . Vera! as daardie 
drie maande vooraf gegaan word dcur 
eksamcnnagmerries en gevolg word 
deur ontgroeningskoors! Daar is net 
een oplossing, myns in, icn - 'n 
oplossing wat ongekende ywer, op· 
offering en toewyding van die sport· 
man gaan verg. 

Hierdie clemente moet voor:,pruit 
uit 'n intense belangstelling en toe· 
gewyde liefde vir die betrokkc sport· 
oort. En hierdie op!o sing is gele ~ 

in akttvering van die sportman ge· 
durcnde die lang somervakan ie, 
wat gro tendecl sal ncerkom op self. 
aktive ring! 

GEBREK AAN 
BELANGSTELLING. 

Die vraag IS egter nou ho2 om 
hierdie belangsteUing te wek! Dit 

iets wat on graag sowel by 
student (a sportman) en dosent 
(as afrigter) wil sien. 

Dit is tog so dat die af rigter 
graag help waar daar matcriaal is 
om mee te bou, tcrwyl die portman 
graag deelneem waar daar afrigting 
is wat sy vaardighetd op die sport· 
veld tot grater hoogtes kan lei . 

Tog stuit ons weer op 'n dooie· 
punt. Die materiaal i daar en die 
afrigting i daar, maar ons somer· 
sportsoorte start nogtan in duie
vanwee 'n gebrek aan belangstclling! 

SKERPER AFBAKENI N G 
T USSEN WINTER-
EN SO MERSPORT. 

Nou vra ek my af: Moet ons 
dan maar die somersport aan on 
U niver iteit laat vaar omdat die be· 
langstelling te kort kiet, of moet 

(Vervolg vonge kolom.) 

of daaruit te kies, en elkeen van 
hierdie klubs bet ook julie nuwe 
bloed nodig. Op universiteit is daar 
tyd vir WERK en SPEL, en nie 
cen van die twee mag verwaarloos 
word nie! 

Dit is ook waar u u medestudente 
kan leer ken, want op die sportveld 
leer 'n mens bulle ken oo op 
geen ander plek nie. Vir 'n eerste· 
jaar om hom aan port te onttrek, 

om hom tc isoleer - en dit 
mag nie! 
student i 

Soos van elke senior· 
dit die plig van elke 

eer tejaar om aan sport deel te neem. 
Laat ons dan, Pukke, die sport· 

bane in 1959 oorstroom en daarvan 
ook oop d ie gebied 'n groot jaar 
maak. Laat d ie Kovsies voel: Pukland 
was ons BOBAAS! 

E. J de Jager. 

belangstelling in bierdie spo rt oorte 
te wek? 

Myns insiens kan nie een van 
sportman of afrigter mekaar vir die 
wedersydse gebrek aan belangstelling 
blameer nic . Vee! eerder is 'n tyd · 
gebrek die oorsaak vir hierdie ver· 
skynsel. 

Selfaktiwiteit by die sportman i 
nie voldoende nie: dit bet finale 
afronding nodig, wat moet geskied 
deur geskikte afrigting. Om so 'n 
oefenplan tot sy valle reg te laat 
kom, is aile moontlik beskikbare tyd 
nodig. Hierdie tydsfaktor i egter 
juis die kiem van ons iek somer· 
sport. 

Ontleed gerus die volgende stuk· 
kie statistiek : 

(Somersport vind plaas tussen 
Oktober en Maart): 

Oktober: Eksarn envoorbereidmg 
en eksamen. 

November: Eksamen en 
van Univer iteit. 

De ember: Vakan ie. 
Januarie : Vakansie. 

slu1t1n g 

Februarie : Vakansie en ontgroc· 
ning. 

Maart: Rugby-pelers begin oefen 
(amptelik) , want daar word alrccds 
'n wed tryd of twee in bierdie maand 
gespeel. 

Sien u nou waaronder ons so mer· 
sportsoorte moet ly? 

Tog i dit nie nodtg om daaroor 
moedeloos te word en die somer· 
port te laat vaar nie . ee, h1erd1e 

terugslae moet juis on portmanne 
tot grater aktiwiteit aanwakker, so· 
dat bulle bulle valle gewig kan in• 
werp. 

Maar meer as dit. Ook van ons 
sportowerhede moet hulp kom tn 
die vorm van 'n skerper afbake· 
n ing tussen die somer· en winter· 
seisoene. Dit sa l a) ons somersport· 
oorte in taat stel om intensiewer 

te oefen en sodoende beter re ultate 
te behaal , terwyl dit andersyds on< 
winter port oorte nag geen skadc 
berokken nie. Eerder gaan dit v1r 
bulle oak voordeel inhou, deurdat 
bulle sportmanne in taat gcstcl 
word om ten valle deel te neem 
aan somersport en sodoende dwars· 
deur die jaar fiks te bly. 

Mag hierdie verbetering gou in· 
tree, en mag die naam van d1e 
P.U. vir C.H.O. dan oak sy plek 
inneem onder die grate van atle· 
tiek, swem, bofbal en krieket! 

IN DERDAAD. 
MY VRIEND ! 
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