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U D E N T E K 0 E R A N T V A N D I E P.U. V I R C.H.O. 

EERSTE MINISTER W AARSKU TEEN 
DIE VOORBARIGE WOORD 

~ 

DIT IS EEN VAN DIE TAKE VAN DIE UNIVERSITEIT OM 'N BEHOORLIKE 
BALANS TUSSEN EMOSIE EN VER STAND, TUSSEN KRITIEKLUSTIGHEID 

EN DAADLUSTIGHEID TE HELP SKEP, HET DIE EERSTE MINISTER, DR. H. F. 
VERWOERD SATERDAG VERKLAAR TOE 'N ERE, DOKTORSGRAAD IN DIE 
REGTE AAN HOM TOEGEKEN IS. 

Dr. Verwoerd het 'n beroep op geleerdes gedoen om te 
besin voordat hulle in die openbaar uitspraak oor volksvraag, 
stukke gee. Die daad en die woord is albei nodig, maar albei 
op die regte plek en op die regte tyd. Die daad kan die woord 
ook voorafgaan, het hy gese. 

Die E erste Minister, Dr . H. F . Verwoerd, ontvang 'n 
Pukkie van een van die redaksielede, mej. El'ina van 
der Walt. Die oorhandiging het plaasgevind by 'n ont
haal by die kajeteria na afloop van die gradeplegtig

heid verlede Saterdag. 

Die opvattmg dat geleerdes die 
en igste mcnsc is wat vooruit dink, 
is vcrkcerd, het dr. V erwoerd ver
volg. ,Die leiers van 'n volk wat 
denke in dade omshp, hct dikwels 
reeds verder gcdi nk en hul pb•1ne 
1n meer bcso nd erh edc oorweeg." 

ONDERVINDING 

A kaJ emicse deskundiges is nie die 
cn igste dcnkcrs nie- daar is ook 
mense wat hul ku ndighcid in die 
lccrskool van ond ervinding opdoen . 
Nie ail e leiers dee! die vryhcid om 
te aile tye te se en te din k wat hulk 

wil nic. Die voorbarige woord hct 

die Af rikancrvolk in die verlede reeds 

vee! skade berokken. 

m 

Hicrdeur is hoogs wenslike dade 

die vcrlede a! onmoontlik 

gcmaak. 

'n Universitcit is 'n volk sc beleg· 
ging vir die toeko ms en 'n Universi· 
teit moet lciers vir die toekoms 
kweek, het dr. V erwoerd verklaar. 

BESONDERE T AAK 

'n Besondere taak rus op die Uni· 
versiteit van on tyd . Suid-Afrika 
staan aan die vooraand van 'n nuwe 
tydperk en die wereld as sodanig 
ondergaan verand erin ge. Die blanke 
en die W csterse beskawing taan op 
die grens van die eeue. 

Denkers en navorsers van hier· 
die eeu en die wat vol g, sal besli; 

of die W esterse beskawing sy pick 

in die wereld sal behou. 

, In ons eie volkslewc sal dit van 

ons gccstelike toerustin g afhang. lr. 

die wercld wo rd dit reeds bcscf dat 

die min teen die groat gctalle is. 

Die min wat ons bcskawing vertcen·· 
woordig, moet bewapen word om die 
bcskawing in stand te hou. 

,Die kundigheid van die min 
sal bcslissend wees. Die wapenru · 
ting van die gees sal die oorwin· 
ning bring." 

STOFLIKE 

Ten opsigte van die stoflike voort· 
bcstaan het dr. Verwoerd gese: ,Ons 
plunder die bodem van sy vrugbaar· 
heid, van sy metale, van sy brand· 
stofvoorrade. In die volgende vyftig 
jaar sal die huidige bekende krag· 
bronne van die wereld miskien reeds 
uitgeput wees. Plaasvervangers sal 
gevind moet word. 

,Oneindige ontdekkings wag op 
d1e wetcnskap. Op die wetenskap 
wag oak die oorwinning van die reg 
oor die verkeerde, van die mooie oor 
die lelike. 

,Kennis moet vermecrder en die 
denke V'ln geleerders en wetenskap· 
likes moet verdiep." 

REGTE TYD 

Wanneer uitsprake gedoen word, 
moet gewag word vir die regte 
gelcentheid. 

Soms word uitsprake gedoen wan· 
nccr die tyd en die volk nog nic ryp 
is nie, want altyd moet in gedagte 
gehou word dat die woord wat g.:· 
spreek word, ook in die praktyk uit· 
gcvoer moet kan word.-(Eie berig.) 

KONFERENSIE 
IN DURBAN 

Vier Pukke is deur die 
Studenteraad afgevaardig om 
ek. Vrydag en Saterdag 'n 
konferensie van Studenterade 
in Durban by te woon. 

Die konferensie is byecngerocp 
deur die Durbanse afdeling van .:lie 
N atalse U niversiteit. 

Verteenwoordigers van Piev:r· 
maritzburg, Ngoya, die Indier Koi· 
lege in Durban, en U.O.V.S. is uok 
na die konferensie uitgcnooi. 

Sake van gemeenskaplike student.: 
belang sal bespreek wrd, nl. inlywing, 
jool, die verhouding tussen studente 
en dosente, kafeteria, studentepubli· 

kasies, biblioteke, ens. 

Die versekering is dcur die Dur· 

banse Studenteraad gclewcr ddt gcen 

sake op studentepolitieke terrc1:1 te 

berde gebring sal word nie. 

e Die Puk se afgevaardigdes is mnrc. 

J. J. de Wet Kruger, P. R. P. Pot· 

gieter, J. M . Els en D . Herbst.-(Ei~ 

be rig) 

Rektor Skets ·niversiteit 
Se Reuse Groei 

DIE POTCHEFSTROOMSE UNIVERSITEIT het sedert 
sy selfstandigwording in Maart 1951 met rasse skrede op 

alle terreine vooruitgegaan, het die rektor, prof. J. Chris 
Coetzee, Saterdag tydens die gradeplegtigheid gese. 

Prof. J. Chris Coetzee. 

Altesaam 350 
grade 

Toegeken 
Tydens die gradeplegtig

heid Saterdag op die Oliin
terrein is altesaam 35z grade, 
die grootste aantal wat nag 
ooit deur die Universiteit 
toegeken is, aan suksesvol
le kandidate uitgereik. 

Hieronder tel twee ere
doktorsgrade en ses doktors
grade. 

Aan die Eerste Minister, 
dr. H. F. Verwoerd, is die 
graad L.L.D. honouris causa 
toegeken. Hy word , ge
waardeer en geiier as geleer
de, professor, volksleier en 
gelowige en as promotor van 
ons p1·ivate wet." 

Dr. Jan Steyn, L. V., het 
'n ere-graad in die Ekono
miese Wetenskap (J).Comm. 
han~ cau~a) ontvang. Hy 
word vereer as ,geleerde, as 
promotor van ons private 
wet en as dienskneg van sy 
God en volk.'' 

Nagenoeg 3,000 mense het 
die plegtigheid bygewoon en 
is na die oorhandiging van 
die ere-grade deur dr. Ver
woerd toegspreek. 

N a afloop van die pleg
tigheid op die Park is al die 
gaste by 'n noenmaal ont
haal. - (Eie Berig). 

In hierdie tydperk van tien jaar 
is 2,606 grade toegeken waarvan 7 5 
doktorsgrade, 228 magistergrade, 62 5 
nagraadse B·grade en 1,768 eerste 
B·grade. Ses·en·dertig persent van 
hierdie grade is nagraadse grade. 

Die studentetal het in die tyd· 
perk verdubbel van 862 in 1951 
tot 1,876 vanjaar en die doserendc 
person eel het gestyg van 7 3 tot 
172 va1ijaar van wie 4 2 deeltyds is. 

VERDIEPING 

Prof. Coetzee het verklaar dat die 
doe! van die Universiteit nie is om 
te verbreed nie, maar om te verdiep. 
Daarom het die aantal departemente 
met slegs vier tot 49 vermeerder. 
Tans beskik die Universitcit egter 
oor vier navorsingsinstitute teenoor 
die een van 1951. 

Die biblioteek van die Univ~rsiteit 
is in 1949 geheel deur · n brand ver• 
woes. Tien jaar gelede was daar 
egter reeds weer 43,000 bande 
beskikbaar en 666 lopende tydskrifte. 
Sedertdien is die voorraad met bykans 
10,000 bande elke jaar uitgebrei 
sodat die totaal aan die einde van 
1960 op 142,000 gestel is. Die Uni· 
versiteit ontvang tans 2,07 5 lopende 
tydskrifte. 

H ONDERDE JAAR 

,Die Universiteit beskik oor ge· 
noeg grand vir uitbreiding vir hon
derde jare," het prof. Coetzee gese. 
Die 60 marge wat die Universiteit 
in 19 51 binne die dorpsgebied besit 
het, het intussen uitgebrei tot 72 
marge, danksy hoofsaaklik skenkings 

van die stadsraad. 

Met die hulp van owerheidsteun 

het die U niversiteit 'n pia as van 

288 m0rg aangekoop terwyl 'a 

pia as van 3,160 morg in die dis• 

trik Ventersdorp deur die staat 

aan die Universiteit geskenk is. 

In die tien jaar het die Universi· 

teit nuwe geboue ten bedrae van 

R 1, 500,000 opgerig en het die bates 

tot R2,132,000 gestyg.-(Eie berig.) 

Rekordbedrag 
lngevorder 

'n Eerstejaarstudent, Gerda Loots, 

het 'n pragtige prestasie op die 

gebied van geldinsameling gclewer. 

Een van die kollektelyste vir 

Vreugdedag het 'n bedrag van R153 

(£76/10/·) getoon. Dit is 'n rekord· 

bedrag v1r een _persoon!.-(Eie 

berig.) 

V reugdedag Moet Vanjaar 
Aile Rekords Oortref 

VREUGDEDAG, wat op 20 Mei op Potchefstroom gehou 
word, beloof om alle perke van die verlede te oorskry. Na 

van die voorsitter van die V reugdedagkomitee, mnr. Cassie 
van der Walt, verneem word, beoog die komi tee sommer groat 
dinge vir vanjaar. 

Die kollektelyste het reeds 'n 
bcdrag van R2,336 (£1,168) opge· 
!ewer, maar daar is nog sowat 'n 
honderd lyste uit taande. Van die 
Studenteraad is ook reeds verlof 
gevra vir die gebruik van die Combi 
ten einde voor Vreugdedag op ander 
dorpe by besighede te kollekteer. 

Die tema vir die vlottc is ,Titels 
en Liedere" en dit beloof om 'n 
groat verrassing op te !ewer. Pryse 
word uitgcloof vir die besafge· 
werkte vlot en vir die oorspronk· 
likste individuelc kostuum. 
Met begeleiding van 'n gekombi· 

neerde blaas• en kadctorkes, sal 
Vreugdedag voorwaar 'n vreugde 
wees. Die sierwabouery begin reeds 
Vrydagoggend 19 Mei op die oop 
terrein agter die Fisikalaboratorium. 
Reeds van vroeg die middag is daar 
'n kermis geree! om lafenis aan harde 
werkers en moee toeskoucrs te ver
skaf. 

Aangesien die grootste dee! van 
die opbrengs van Vreugdedag vir 
liefdadigheid aangewend word, word 
alma! se gulhartigc steun gcvra.
(Eie berig.) 



Bladsy twee DIE WAPAD 

A.S.B. TREE TOT INTERNASIONALE 
TERREIN TOE 

MNR. H. J. D. VANDER WALT, President van die A.S .B., het op die openingsaand van 
die sitting van die Beleidsraad in Pretoria verklaar dat die samesnoering van alle AfriJ 

kaner studente binne die geledere van die A.S.B. met daadwerklike optrede die ideaal en 
taak van die A.S.B. sal bestendig en uitbou. 

Mnr. van der Walt het 'n hand van vriendskap aan 
Nusas gereik. Daar is baie terreine van gemeenskaplike belang 
waarop AfrikaansJ en Engelssprekende studente kan saamJ 
werk. Samewerking beteken egter nooit die opheffing van 
beginsels of saamloop sonder 'n doel nie. Vir die voortbestaan 
van die blanke in S.A. is samewerking en weersydse begrip 
noodsaaklik. Daar kan egter nie aan eise teenstrydig aan die 
A.S.B. se beginsels tegegee word nie. 

Mnr. Van der Walt bet voorts 
verklaar dat toekomstige studente· 
samewerkinge die rigting le van 'n 
dric·bonde beleid. Dit is noodsaaklik 
dat 'n Afrikaanstalige, 'n Engels• 
talige en Bantoestudentebond in die 
!ewe gcroep moet word. 

oomblik terugdcins of huiwer vir 
d!e uitdaginge aan hom gestcl nie. 
Die Sekretaris van die A.S.B. , mnr. 

D. A. S. H erbst, bet voorts gewy!i 
op die taak van die Afrikanerstudent 
en verklaar dat hy geestelik tred 
moet hou met die tegniese ontwik· 
kclinge in die wcreld. Kennis '.!n 
studie is die sleotel vir die hand• 
hawing van die christelik·Westcrse 
beskawing . 
e Die Afrikanerstudent mag nie iL 
isolasie of fatalistiese selfbejamme· 
ring verval nie, maar moct die leisels 
van Suid·Afrika stewig in sy hande 
neem en die toekoms met geloof 
binnegaan, bet hy gese.-(Eie beng.) 

Woensdag, 3 Mei 1961 

Studentevaria Slaan Nuwe 
Rigting In 

MNR. FRIKKIE KRAAMWINKEL, die programleier van 
die gereelde studenteprogram Studentevaria wat Woens~ 

dagaande om 10.15 oor die Afrikaanse program van die 
S.A.U.K. uitgesaai word, beoog vanjaar 'n lewendige en 
interessante program wat uitsluitlik vir die genot van studente 
bedoel is. 

Afgesien van 'n gcreclde wed· 
strydprogram wat weekliks aangebied 
word, gaan mnr. Kraamwinkcl van· 
jaar verder en stel 'n wedstryd in 
waarin al die universitcite en kolleges 

kan deelneem. Aan die verskillende 

inrigtings wat deelneem, word puntc 

toegekcn volgens die aantal studente 

wat vir elke wedstryd inskryf. 

TOEKENNING 

Die puntetoekenning geskied vol· 

gens die basis van die studentetalle 

van die betrokkc inrigting en dus 
sal d1c inrigtings alma! 'n ewe groat 
kans he om aan die volgcndc wed· 
stryd decl te neem. 

Aan die eindc van c'kc srs 
maande sal die Universiteit of Kol
lcge wat die mceste en tweede meeste 
punte verwerf bet, in 'n vasvra teen 
mekaar te staan kom wat sal handel 
oor die veld wat in die wedstrydvrae 
gedek is. Die deelncmcrs sal gekics 
word uit die studcnle wat die gerccld· 
ste deelneem.. Op die wenncndc 
span wag daar 'n prysgeld van R30. 

Daar word op konfederatiewe 

grondslag samcsprekings gehou oor 
sake ·van gcmeenskaplike belang ter· 

wyl elke groep met behoud van sy 
eic identiteit en koltuur self oor tecr 

en innige sake besluit. 

gedoen op aile A.S.B. sentra om 
saam met die Hoofbestuor alles in 
hul vennoe te doen vir die vlotte 
organisasie van die A.S.B. om fondse 
te bekom. Aileen dan kan besluit 
word op metodes van bearbeiding 
van die buiteland en van Afrika op 
moontlike religeuse grondslae, indi· 
viduelc kontakte of volkstrotse ter· 
rein. 

Die Afrikaner student is dee! van 
die groot wereld van vandag maar 
hy durf vir geen oomblik sy volkscie, 
sy morele opvattings, kultuur en 
godsdiens ter wille van internasionale 
druk prysgee nie, bet mnr. Van der 
Walt gese. 

A.S.B.-KUNSFEES BlED 
GELEENTHEDE 

Pukke, hier kan ons die uaam 
van ons Universiteit hooghou deCJr 
gesonde kompetisie met ons kolle
gas. Laat die inskrywings roL 

,Die internasionale stodente· 

politick word net soos die breere 
internasionale politick gekenmerk 
deur 'n vryery na die guns van die 
swartman in Arika en Asie," bet 
mnr. Van der Walt gese. In bier· 
die gunssockery werk die Ooste 

en W este teen mekaar. 

INDOKTRINASIE 

Mnr. Van der Walt bet voorts 
gcwys op vorms van politicke indok· 
trinasie deur Rosland op studentc 
uit ander Iande in die Sowjct-Unie. 
,Ek wil die bewering maak dat ook 
die studente uit Afrika wat na die 
V.S.A. en ander ·westerse iand.! 
gaan. gelndoktrineer word-miskien 
nic met 'n spesifieke politieke beleiJ 
nic, maar dan met die humanistiese 
verklaring van menseregtc wat, gesien 
in die Jig van die hooding van di e 
Westcrsc wereld, in hicrdie stadiu r.1 
niks goeds vir Soid·Afrika kan inho:J 

me. 

Hocwel die intcrnasionalc platform 
vir die Af rikanerstudent gesluit is, 
bestaan daar heelwat aanknopings· 
ponte in stamlande en sclfs in Bri t· 
tanje waar die A.S.B. met vrug kan 
arbei. Die A.S.B. moet egter ook 
daadwerklik beplan om nie net in 
Europa en Amerika sy roeping te 
vcrvol nie, maar ook in die studente• 

gelederc van Afrika self. 
Mnr. Van der Walt bet 'n beroep 

TRANSVALIA 
MEUBELS 

BPK. 
KERKSTRAAT 180 

TELEFOON 2157 

POTCHEFSTROOM 

BESOEK ONS 

VIR 
DIENS VRIENDELIKE 

EN 
MEUBELS 

VAN 

GOEIE GEHALTE 

"Ons Meubels worcl Erfstukke" 

Hierna het mnr. H. D. K. van dcr 
Merwe, Onderpresident van die 

Mnr. H. J, D. van der Walt. 

A.S.B., S.A. se huidige internasio· 
nale posisie geskets. Mnr. Van dcr 
Merwe bet verklaar dat ernstige 
bes inning en verantwoordelikheid v!r 
die Afr:kaner student oor die wereld 
waarin hy ]ewe en die magte wat 
hom bedreig, dringend noodsaakltk 

IS. 

UITDAGING 
Die Afrikanerstudent moet bescf 

dat groot cise aan hom gestel sal 
word en opofferinge gevra sal 
word . Vir die voortbestaan van di.: 
blanke beskawing mag hy g<:.!11 

DEUR GESKIKTE KEUSE VAN DIE DATUM vir die 
A.S.B.~kunsfees gedurende die wintervakansie sal dit vir 

die eerste maal sedert die eerste byeenkoms in 1952, deur 
studente van ALdie Afrikaanse hoer opvoedkundige inrigtings 
bygewoon kan word. Die kunsfees vind in Bloemfontein plaas 
tussen 15 en 22 Julie en die organiseerders hoop op 'n groter 
opset as ooit tevore. 

PRESTIGE 
Soos die direkteur vir volks· en 

kulturele aangelecnthede van die 
hoofbcstuur dit in sy otmcndbrief 
aan die A.S.B. ·takke beklemtoon, is 
hierdie byecnkoms die een gclcent· 
heid waarop elke inrigting kan wy 
waartoe sy studente in staat is, en 
watter standaarde daar gchandhaai 
word. Gevolglik rus daar 'n gro(•t 
verantwoordclikheid op clke pcrsoon 
wat sy universiteit op enige wyse 

kan verteenwoordig-want 'n tckort 
aan inskrywings mag die indruk skcp 
van gebrek aan talent. 

Die reelboekie wat die hde kur:s· 
fees dek, gee meer inligting oor die 
wyse van kompetisie in die volgendc 

gebiede: 

Uitstalling van beeldende kunste; 
Uitstalling van fotografie; 
Dramakompetisie; 

Voordrag; 
Volkspcle; 
Redenaarskompctisie; 
Letterkunde; 
Koorkompetisie; 
Kwartct en duet; 
Solosang; 
lnstrumentaal; 
Boere·orkes; 
Skaakkompetisie. 
Van bogenoemde afdelings 

sommige gelukkig gehanteer 

word 
deur 

onderafdelings van die A.B.K.K., 
waar die verantwoordclikhcid rw• op 
die betrokkc besturc. 

Ongelukkig is daar bv. in die 
bevalle van mosiek (afgesien van 
boere·orkestc), voordrag, fotogra ric 
en beeldende kunste, geen koordi· 
neerde bestuur nie, met die gevolg 
dat die inisiatief van die indiwidu 
moct kom. (Die plaaslikc kunsfec> 
hc~p gclokkig in hierdie verband.) 

Wat beeldcnde kunste en fotogra· 
betrcf, moct die tegniek en bcgrip 
ook nog dcur die kunstenaar self 
aangekweek word. Hierin het ons 
dus 'n agterstand by ander universi· 
teite wat oor kunsdcpartemente be· 
skik. Hierdie agterstand bestaan 
cgtcr nie in die geval van sang en 
instrumentale musiek nic. Daarom 
was dit temcer teleurstellend dat daar 
in die verlede so min (voltydse) 
musickstudente opgctree bet. V cr· 
!cdc jaar bv., het die mecste belang· 
stclling gekom van persone wat 
m usiek bloot vir die plesicr bcocfen. 

LIGTE MUSIEK 
Wat ligte musick betref, word 

aileen gcleentheid gebicd aan boerc· 
orkcste, wat m.i. jammer is, aangcsien 
( goeie?) jazz·groepc by sommige 
ander universiteite bcstaan, en nou 
nie gehoor sal kan word nie. Daur 
kan wei geoppcr word dat dit n 
poging is om Afrikaanse musiek Lc 
bevorder, maar hoe Afrikaans is 
sommige musiek wat as bocremusiek 

aangebied word? 

Lepisma Saccharinum Es? 
Verder word alleen sekere instru· 

mente in hierdic afdeling toegelaat 
(nl. die wat in 'n konvensionele 
boere•orkes gebruik word). Kan ons 
Afrikaanse melodiee nie mooier deur 
'n blaas• of strykensemble uitgcvoer 
word nie? (Dit is tog teenslrydig 
dat die Afrikaanse kultuur mag ont· 
wikkel, en bv. skrywers, skilders etl 
komponiste tocgelaat word om 'n 
moderne medium te gebruik, terwyl 
Afrikaanse ligte musiek geen ont· 
wikkeling of nuwe medium gegua 
word nie.) 

Is u 'n Boekwurm?. • • 

KOM KRY U VOEDSEL DAN BY ONS -

Pro Rege Pers Beperk 
, DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Il.ERKSTRAAT 91-95 TEL. 1164 en 4g7 

BORCHERDSTRAAT TELEFOON 3431 

POTCHEFSTROOM 

EIE KEUSE 
Opvallend is die groat mate van 

vryheid wat die deelnemers in die 
meeste afdelings gegun word (bv. 
instrumentale musiek en fotografie) 
wat 'n groot aanmoediging is vir 
voornemende deelnemers. Dit is 
inderdaad die geheelindruk om sovecl 
as moontlik belangstelling te wek. 
e Dit is van belang vir die prestige 
van ons Universiteit dat ons goed 
vertcenwoordig word.-J.M. 

STUDENTEBRIL 

Daar is nog 'n verderc rubriek wat 
twee kcer per maand p!aasvind, rl. 
,Deur die Studentebril". Hicr kan 
studcnte hoi menings uitspt cck uor 
sake van aktuele belang. Die onder· 
werp van bespreking word in die 
program bekend gemaak en d<!n word 
'n prysgcld van RlO aangcbicd vir 
die intcressantstc mening . 

Die program gaan nie meer wus 
in die vcrlede hoofs<.taklik ·n ver· 
soekprogram wecs nic en vcrsockc 
sal slcgs tot vakansies beperk word 

Die program word nou gcwy aan 
studcntenuus van elke inrigtmg, dte 
studcntenuusblaaie se rcdaksionclc 
artikcls en daar sal gelccnthcid wces 
vtr meer studentekunstenaars 

tydens die program op Le tree. 

Ol1l 

lndividuele items van verskillcndc 
studente word aangebied sodat die 
hele program nie mecr soos in die 
verlede deur ecn inrigting in beslag 
gcneem sal word nie. 

Geleentheid word ook gcbicd aan 
promovendi en professore om die 
studente kortliks oor die eter toe lc 
spreek oor hul navorsing of vcrhaw 
delinge. Nuwe rigtings in 'n bcpaaldc 
vakgebied kan ook langs hicrdie 
weg toegelig word asook pub!tkaoic' 
wat reeds daaroor verskyn hct, 
bekendgemaak word sodat stodentc 
met vrug daarvan kan kennis nccm. 

Mnr. Piet Venter is deur die Stu· 
denteraad benoem om Studentevaria 
se bclange op die Puk te bchartig. 
Wenke aangaande Studentevaria kan 
aan mnr. Venter oorgedra word en 
hy sal dit aan mnr. Kraamwinkd 
stel. Die betrokke persone verwd· 
kom gedagtes in hierdie vcrband. 

e Met so 'n interessante progrum vir 
die jaar voor ons, sal die radio's 
Woensdagaande sekerlik toegcpak 
wees van Pukke.-(Eie berig.) 

Redenaars 

Kous Oor 

Kry 

Kop 
Twee Pukredenaars het Saterdag

aand tydens 'n tussenuniversitere 

debat teen Pietermaritzburg die kous 

oor die kop gekry. 

Die Pietermaritzburgers m nre. 

John Lloyd en Neels Coetzce-- het 

gestel dat daar beslis plek vir kuns 

in die hedcndaagse wereld van 

wetcnskaplike ondekkinge is. 

Die Pukke-mnre. Dirk Herbst en 

Jan Boneschans-moes hierdic onder· 

werp-teen hul bcterwcte in!-tee;,• 

staan.-(Eie berig.) 
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A.S.B. Staan Rotsvas agter Regering 
,DIE BELEIDSRAAD van die A.S.B. s:! 3y volmondige steun toe aan die Regering van 

Suid~Afrika t.o.v. die terugtrekking van lidmaatskap uit die Statebond. Die Raad aanvaar 
ten volle die verantwoordelikheid en opoffering in hierdie verband aan die Afrikaanse 
jeug opgele is," lui 'n verklaring wat Saterdagmiddag deur die sekretaris van die Hoofbestuur, 

mnr. D. A. S. Herbst, vrygestel is. .... . ~"~·····~ 
Die A.S.B. verteenwoordig tans sowat 18,000 studente 

van Afrikaanse hoer opvoedkundige inrigtings in S.A. 
ning op aktuele probleme van die 
tyd en 'n doclbewuste daadwerklikc 
strewe om 'n hegter eenheidsoptrede 
onder Afrikaanse stud cnte te smee." Die verklaring lui voorts: 

,Die Raad verklaar dat paralelle 
ontwikkeling die enigste vreedsame 
en regverdige oplossing vir Suid
Afrika se ingewikkelde rassevraag-

stukke bied en bcloof volle stcun aan 

alle instansies wat hul beywcr vir dte 

verwcsenliking van die beleid. 

ROTSVAS 

,Die Raad staan rotsvas agter die 

R cgering indicn hy die beleid van 

afsonderlike ontwikkcling vinniger 

wil uitvoer. 
,Die Raad ncem met waardering 

kennis van die stappe wat ver

skillende inrigtings vir hoer onder

wys reeds gedoen hct t.o.v. die 

uitvoering van se!fwerksaamheid 

deur blanke studente. Aan geaffi

licerde sentra van die A.S.B. ;; 

opdrag gegce om moontlikc t0C' 

Mnr. J. J. de Wet Kruger, Ieier 
van die P.U.-afvaardiging. 

[Foto: Fotokuns. 

steun toe aan die immigrasiebeleid 
van dte Regcring. A.S.B.-sentra sai 
aile pogings in die wcrk stel om 
met dtc immigrantc in aanraking tc 
kom en hul hehulpoaam weco met 
kulturclc aan passtngsprobleme. 

FONDSE 

,Takke 1s vcn;oek om aile f>Ogi~g> 
in die werk te stcl om die A.S.B. 
se finansiele posisie te vcrbcter ter. 
cinde die organisasic van die Bone! 
in hoqgste rat tc laat verloop. 

,Die Raad, ten vollc bewus v,lO 

die huidigc lands en internasionale 
vraagstukke, het vergildt:r tPr. 

einde die A.S.B. se bedrywighede 
vinnig en meer docltreffend .o~ te 
pa>. Wat die buiteland betref, wil 
hy daadwerklik >kouer aan die vJid 
sit en allc stcun bu:d aan instansics 
wat Suid-Afrika sc goeic nnm in 

stand hou. 

,Kenmerkcnd van die vergadcnng 
was die emstige besd van en be-in-

-(Eie bcr ig.) 

Mnr. P. R. P. Potgieter, waar
nemer by die Beleidsraad. 

STUDENTE-HANDBOEKEKSAMEN: 

Eerstejaars Goed V oorberei 
Die jaarlikse Studente~handboekeksamen is vanjaar op 

22 April in die hoofgebousaal van die Universiteit af~eneem. 
'n Groot getal eerstejaarstudente het by hie !::~:::: gelcentheid 'n 
aanslag op bulle kleurpunt gemaak. 

Na wckc 
reiding was 

van mtemiewe voorbe· 
die algemcne gevoel 

PUKI(E NA 
WITS 

onder die ecrstejaars dat die vraestel, 
wat deur mnre. Jan Boneschans en 

Piet Bingle versorg is, as ,redelik" 

bestempel kan word. 

8 Daar sal gcpoog word om die 

uitslae voor volgende maand beskik

baar te stel.-(Eie berig.) 

Bladsy drie 

TAAK VAN DIE JEUG 
IN REPUBLIEK 

, SO LANK DAAR NOG 'N T AAK. IS, kan dit met ons eie 
krag en met hulp van Bo uitgevoer word." Met hierdie 

woorde het Veggeneraal R. C. Hiemstra, adjunk Kommandant~ 
generaal van die Unie se weermag, die jeug van Suid~Afrika 
aangespoor om die uitdaging van ons tyd met geesdrif te aan~ 
vaar, toe hy die plaaslike A.S.B.~tak op Woensdagaand 26 
April toegespreek het. 

Die jeug moet nic ontmoedig word 
deur persone wat die taak wat wag 
as onmoontlik sien nie. Oortuiging 
en moed wat van die jeug uitgaan 
moet aansteeklik wces om mindcr 
geesdriftiges op te wek. 

Kommandant J. S. du Plessis het 
veggeneral Hiemstra aan die gehoor 
voorgestel en het gese dat genl. 
Hiemstra nic net 'n militaris is nie 
maar ook 'n militere denker. In tye 
wat daar vir die Afrikaner nie plek 
in die weermag was nie, het genl. 
Hiemstra . as rotsvaste Afrikaner ge
staan. Hy was dan ook cen van die 
stigterslede van die Afrikaansc Taal 
en Kultuur Vereniging Yolk en Ver
dediging. 

Genl. H iemstra het gese dat Jie 
voortbestaan van enige volk afhank
lik is van sy optrede op cnige terrc111 
en wou daarom die taak van die jeug 
in die Rcpubliek van Suid-Afrika 
skets. Ons is nie slawe van ons 
omstandighedc nie maar moet dtt 
vorm na onsself. Dit het die behec:
sing van die natuur met die wet~n

skap ontwikke'ing bewys. 

Hierna bet genl. Hiemstra kortlib 
die probleme aangetoon wat vir Jte 
huidige en die toekoms opgelos mnct 
word. Die aanwassing van die bla11kc 
bevolking is op die oomblik onbc
vredigend. Die inkomste van die 
land moet verhoog word , waardeur 
die produktiwiteit van die blankes 
sowel as nie-blankes sal moet toe
ncem. Ontwikkeling van die Bantoe
gcbiede sal groot verpligtinge mce
bring. 

UITDAGING 

Ons toekoms sal bepaal word deur 
die kwaliteit en getalsterkte van uno 
landsburgers, het genl. Hiemstra 

gese. Hierdie uitdaging moet dien 
as 'n spoorslag vir die nasie wat nog 
jonk is in sy hart, met die bewuste 
wete dat solank as daar nog 'n taak 
is, dit met ons eie krag en met hulp 
van Bo uitgevoer kan word. 

Met die Republiek wording word 
ons taak vir ons duidelik uitgestippel. 
Die jeug van Suid-Afrika moet besef 
dat om te !ewe beteken om 'n taak 
te he en 'n stryd te stry. Ons taak 
is om 'n nasie te bou en te streef 
na groter en beter eenhcid in ons 
volk. 

NASIONALISME 

Nasionalisme is ek::Jusief en weer 
af. Die Republiek is nou bereik en 
nuwe werelde moet verower word. 
Die geskiedenis het geleer dat as die 
drang na uitbouing verval, die volk 
verval. 'n 'n Twee ledigheidsstrewe 
moet ons in die tocko ms lei: 'n 
gcmeenskaplike roem in die verlede 
waaruit inspirasie geput moet word 
en n gemeenskaplikc strcwe na 
grater eenheid. Hieraan moet albei 
taalgroepe dee! he. 0 . s nasionalisme 
moet dus verbreed. Die Bantoebe
volking moet ook hierdie strewe he 
-die strewe na 'n nasionale staat. 

Vir die bereiking van ons ideaal 
is orde en rus 'n voorvere iste, het 
genl. Hiemstra gese. Ons ganse 
volk moet hom egter daarop tocle 
om slaggereed tc wccs en in kalmte 
moet ons gereed maak om die gevaar 
af te weer. Die jeug moet hierdie 
uitdaging van ons tyd met gee:drif 
aanvaar. 

Geen volk kan egtcr sterk wee
sender geloof nie. Daarom moet ons 
op 31 Mei die taak met geloof 
aanpak, en dan sal d1t met ons volk 
en met ons nasie we! wees. 

komstige 

ondcrsoek 

uitbrcidingsplannc te 

en op die volgende 

A.S.B.-kongre verslag te doen. 
,Voorts se die Raad sy voJlc 

Mnre. P. R. P. Potgicter en Jan 
Boneschans is gisteraand deur di 
Studenteraad afgevaardig om 6p 13 
Mei 'n konfcrensic in Johannesburg 
by te woon. 

Algemenc ,tudcntcsakc sal be
sprcek word. 

Toer Saam Met Die A.S.B, 
Na Europa vir R670 

e By diese!fde gelcentheid het die 
plaaslike A.S.B.-tak takbesoek ont
vang deur drie lede van die Hoof
bestuur van die uniale A.S.B., t.w. 
mnre. H. J. D. van der Walt, presi
dent van die A.S.B., Daan van der 
Merwe, onder-president, en Christie 
Kuhn, organiseerdcr.- (Eie berig.) Sterkte! 

Lion Export Ale 
VZ006124/2 

DIE DIREKTEUR van die D epartement Toere van die 
A.S.B., mnr. Pieter Joubert, stel vanjaar weer 'n aangename 

toer deur Engeland en Europa gedurende die somervakansie 
in vooruitsig. Die toer word spesiaal georganiseer vir studente 
wat aan die A.S.B. behoort. Korrespondent 

Vir 
Die toergroep gaan per boot na 

Engeland en daarvandaan word die 
volgende Iande bcsoek: Nederland. 
Belgic, Frankryk, ltalie, Switserland, 
Oostcnryk, Luxemburg en Duitsland. 

Die toer duur van 15 Desember 
1961 tot 22 Februarie 1962 wanneer 
die studente weer aan wal stap in 
Suid-Af rika. 

Hoogtcpunte wat m vooruitsig 
gcstcl word, is die toer per luukse 
bus deur Europa waardeur die toer
groep dan in staat gestel word om 

. die pragtige Europese natuurtonele 
te besigtig. 

WINTERSPORT 

Vir Suid-Afrikaanse studente wat 
gewoond is aan 'n betreklike warm 
winter, sal die vier dae wat by Stein
bach deurgebring word n ware 
ondervinding wees want hier kan hul 

kennis maak met wintersport in 

Europa. 

Die Blou Grot by die romaw 

tiese Capri en die Jungfraujoch 

in Switserland is twee van die 

aantreklike besienswaardighede wat 
die toergroep sal besoek. 

Vir die studente wat meer in die 
ryke Europese kultuur belangstel, is 

daar ook voorsiening gemaak dcurdat 
hullc in staat gestcl sal word om 
operas te besoek. 

FOTOGRAFIE 

Die toer sal 'n ware paradys wces 
vir amateurfotograwe aangesien hullc 
vol!e gcleentheid sal kry om kunste
naarstalent te toon. 

Die koste aan die toer verbonde 
vergelyk skraal met die rykdom van 
kultuur en agtergrond waarmee die 
toerlede na die toer sal terugkom. 
Dit bcdra R.670. 

e Navrae kan gerig word aan: Mnr. 
Piet Joubert, Direkteur vir Toerc, 
Studenteraadskantoor, U niversiteit 
van Pretoria, Pretoria .-(Eie bcrig.) 

Studentevaria 
Mnr. I. J. Lessing, nuusredakteur 

van Die Wapad, is deur die redaksie 

aangewys as korrespondent vir Stu

dcntevaria. 

Mnr. Lessing vcrsorg aile berig•e 

vir die radioprogram en studente Wdt 

wetenswaardighede oor die eter wtl 

laat klink, word gevra om met hom 

in verbinding te tree.-(Eie berig.) 

W. LINDEQUE 
'N SKOENSPESIALIS VAN F AAM ! 

IiERU.STRAAT 6<! TELEFOON 1280 

Ook 'n 

Joubert se 
tak binne u bereik, in 

Fiets- en 
Dienste 

Elektriese 

SPESIALE PRYSE VIR STUDENTE 



Bladsy vier 

Ons waarborg Tevredenheid 
Koro na 

HETTIE SE 
HAARKAPSTERSALON 

Onder persoonlike toesig 
H / v Tom- en Von Wielligstraat 
Telefoon 3054 Potchefstroom 

UNIE-BAKKERYE 
- Bakkers en Banketbakkers -

BROOD. KOEK EN 
P ASTEIT J'IES 

vir aile geleenthede 

* 
Spes ialiseer in 

TROU-, VERJAARDAG- EN 
DOOPKOEKE 

Faqr:.eke te Potch. en Iilerksdorp 

DIE BULT 
DROOGSKOONMAKERS 

(EDMS.) BPK. 

Vir Vinnige en Deeglike Diens 

Tomstraat 90 Telefoon 2237 

,Same Day" 
Droogskoon

makers 
Kerkstraat 196A 

Vir Hoflikheid en Vinnige Diens 

ALLEENLII{ VIR BLANKES 

BULT GARAGE 
(Edms.) Bpk. 

Il/ v Tom- en Von Wiell'ghstraat 

POTCHEFSTIWOM 

vir 

SMERING, PETROL, OLIE, 

REPARASIES en ander be

nodigdhede 

KOM NA 

ASTRA 
MILK BAR 

DIT SAL 'N PLESIER WEES 
OM U TE BEDIEN 

J{ERKSTRAAT 132 TEL. 477 
POTCHEFSTROOM 

Die Arcadia 
Haarkapper 

Vier g ekwa'Jifiseerde haarkap

p ers tot u diens 

, NETHEID EN KW ALITEIT

WERK" IS ONS LEUSE 

J{ERKSTRAAT 77 TEL. 1269 

POTCHEFSTROOM 

Doyle & Pretorius 
DIE ELEKTRIESE 

WINKEL 
vir u 

ELEKTRIESE INST ALLASIES, 

REPARASIES en ELEKTRIESE 

BENODIGDHEDE 

Te~efoon 3168 Kerkstr.aat 83 

DlE WAPAD 

0 
Ons Unive:rsiteit na Tien 

Jaar 
,,'N MERKWAARDIGE EN 
gedenkwaardige dag in die 
geskiedenis van die P.U.K. 
vir C.H.O. is 17 Maart 1951. 
Ons kollege het inderdaad 
mondig geword en die status 
van Universiteit verwerf met 
die naam van Potchefstroomse 
Universiteit vir C.H.O." 

Hierdie woorde is deur die 
destydse rektor van die 
P.U.K., prof. F. Postma , in 
'n gedenkprogram met die 
selfstandigwordingsfees in 
1951 uitgespreek. 

W anneer hierdie afgelope 
tien jaar vergelyk word met 
die feit dat sekere Europese 
universiteite al meer as sewe 
eeue lank bestaan, is dit dui~ 
delik dat die P.U. nog maar 'n 
kind van gister is. 

AI mag hy egter slegs 'n 
kind wees, het hy in die 
bestek van sy bestaan reeds 
vir veral die Afrikaanse deel 
van die Suid ~ Afrikaanse 
bevolking veel beteken . 

In 'n land waar daar twee 
tale en twee kulture is, is dit 
vanselfsprekend dat 'n uni~ 
versiteit hoofsaaklik vir die 
een bevolkingsgroep bedoel 
sal wees. Die Universite1t 
Witwatersrand het byvoor~ 
beeld onomwonde verkies om 
in die eerste plek 'n inrigting 
vir die Engelssprekende te 
word. Dit was sy goeie reg 
en nooit is daarteen beswaar 
gemaak nie. 

MOSTERDSAAD 
Die onlwikkelingsgeskiede

nis van die P .U. is in sekere 
opsigte n Suid~Afrikaanse 
voorbeeld van die gelykenis 
van die mosterdsaad, want 
meer beskeie kon die begin 
nie. gewees het nie. Selfs in 
1951 was hier nog nie 1 ,000 
studente nie; in 1961 is die 
2,000~kerf reeds in sig. 

Dit het 'n inrigting 
geword waarin die polsslag 
van die volkslewe gewaar 
word. Hier word die jeug 
voorberei om nie net kennis 
te versamel nie , maar ook 
om toekomstige leiers van 
hul volk te word . 
Saam met die ander Afri~ 

kaanse universiteite is die 
P.U. 'n brandpunt van Afri
kaanse taal en kultuur. 

V erskeie persone van naam 
het al verklaar dat die W e.s~ 
terse beskawing en kultuur 
alleen genandhaaf sal kan bly 
indien dit op die gebied van 
die wetenskap die Ieiding 
behou. Hierdie stelreel is ook 
van toepassing op die klein 
nasie aan die suidpunt van 
Afrika. Dit het selfs betrek~ 
king op die nog kleiner groep, 
die Afrikaanse volk. 

DIEN EN LEI 
Hierdie volk kan aileen nog 

n toekoms he indien dit 
beskik oor die groot aantal 
manne en vroue wat hul intel~ 
lektuele vermoens so hoog 
moontlik ontwikkel het. Dit 
is sulke mense wat die volk 
moet dien en lei. 

'n Universiteit is 'n plek 
waar kennis beoefen en 

bevorder word. Maar 'n 
universiteit wat hom slegs 

daarop toespits , sal nooit 
aan sy doel beantwoord 
nie, want blote kennis en 
niks meer nie , is eenvoudig 
'n lee clop. In die omstan~ 
dighede van vandag rus 
daar op die universiteit 
naas oordra van kennis ook 
nog ander take. 
Die vernaamste is ongetwy

feld die vorming van 'n e:e 
lewens~ en wereldbeskouing 
van studente- die universiteit 
moet spreek tot die gemoed 
van die mens. Die grootheid 
van 'n universiteit kom juis 
tot openbaring in die wyse 
waarop hy geestelike vorming 
en Ieiding verskaf. 

Nou is dit so dat elke uni
versiteit n grondslag het, 
maar dit beteken nie dat elke 
universiteit dieselfde grond
slag sal he nie. Daar is 'n 
verskeidenheid van grond~ 
slae. So is daar 'n suiwer 
humanistiese of ook 'n suiwer 

,-ehristelike grondslag. 
BESONDERE 

Die besondere van die P .U. 
is juis sy C.H.O.- sy chrbte~ 
like grondslag , wat nie orna~ 
menteel of bykomstig is nie: 
dis 'n fondament waarop d1e 
universiteit berus, hom beroep 
en waarvolgens hy sy taak en 
roeping wil volvoer. 

Hier wil studente gevorm 
word om 'n eie lew ens- en 
wereldbeskouing te ontdek , 
te formuleer en te fundee1 
- en dit in die volkslewe in 
te dra. 
Mag die P.U. vir C.H.O. 

voortgaan om die vaandel van 
die christelike beskawing 
hoog te hou in die doolhoof 
van 'n vervlakkende wereld; 
mag die studente hier steeds 
deurdrenk en bei:nvloed word 
met die strewe van 'n chrisle
like lewens- en wereldbeskou~ 
ing om so hul kragte aan land 
en volk te wy. 

Mag studente van ons Alma 
Mater daardie kosbare begin
sel nooit leeg by hulle verby 
laat gaan nie- want dan doen 
hulle dit skade aan. 

(Vervolg van kolom 5) 

muur van blindheid. U aileen kan 
my weer laat sien. 

By H om wat spreek en dit is 
en bevecl en dit staan daar, is 
redding. ,Gaan, jou gcloo f het 
jou gered." Jesus, hcerlike Mes· 
sias, en tog gekruisig ! 

TYD YERBY 

Jesus gaa n verby. Die tyd van 
genade en redding gaan verby. 

Sal u, liewe Ieser, Jesus van daag 
laat ve rby gaan? Sal u elke gelce nt· 
heid om H om aan te roep laat vc rby 
gaan, totdat daar geen gelccnthcid 
meer is nie? 

N ee, u sal nie, u durf nie U mag 
Jesus nie vc rby laat gaa n nie. Roep 
tot H om ! Kom tot H om ! Stort u 
hart voor H om uit! I n die skemer 
van ons sondeblindheid- hoe sahg 
om te mag hoor: , M y kind , Ek sal 
jou nooit verby gaan nie."-HENK 
DENKEMA. 

II 
MARKUS 10 : 46-52: , En hullc het 
in Jerigo gekom. En toe H y en Sy 
dissipels en ' n aansien like sbre uit 
Jerigo uitgaan, sit die blinde man, 
Bartime i.is, die seun van Ti meiis, 
langs d ie pad en bedcl. 

, En toe hy hoor dat dit Jesus die 
Nasare ner was, begin hy om uit te 
roep en te se: Seun van Dawid, 
Jesus, wees my barmhartig! 

, En baie het hom bcstraf, dat hy 
moet stilbly; maar hy het a! ha rder 
ui tgeroep: Seun van D awid, wees my 
barmhartig! 

Woensdag, 3 Mei 1961 

, T oe gaan Jesus staan en se dat 
hy geroep moes word ; en h ulle roep 
die blindc man en se vir hom: H ou 
goeie mocd, staan op ! Hy roep jou. 

, En hy gooi sy kleed af, staan op 
en kom na Jesus toe. 

, En Jsus antwoord en se vir hom: 
W at wil jy he moct ek vir jou doen? 
En die blinde man se vir H om : 
Rabboni, dat ek mag sien. 

, En Jesus antwoord en se vir hom: 
geloof het jou gered. En dadelik het 
hy gesien en Jesus op die pad 
gevolg." 

DIE EERSTE KWARTAAL van 1961 is reeds verby. 

W eldra sal die tyd van eksamen aanbreek, en dan is nog 

'n aka:!emiese jaar op universiteit verby. En s6 gaan ons 

studiejare verby . • 

N og mcer : O ok Jesus gaan verby! 
O p d ie pad van ] erigo na Jerusalem 
gaan H y verby. Maar, en di t is die 
heerLke: H y gaan Bartimei.is nie 
ve rby nie, en Bartimei.is laat H om 
oo k nie verby gaan nic. 

0 wonder van genade! Jesus het 
gckom om te red en te sock wat 
ve rlo rc is. As Bartimei.is in sy vcr· 
lo renhcid na H om roep, gaan H y 
hom nie verby nie, ondanks die 
bestraffing van die skare. Nee, die 
H eiland gaan staa n en se dat die 
blinde man geroep moet word. Sal 

H y dan -diegenc wat na Ilom roep, 
verby gaan? 

OORGAWE 

Bartimei.is laat die groot D;;wid· 
seun ook nie verby gaan nic. N6u 
is dit die oombli k waarna hy so 
gesmag het. H y kom in vollc oor· 
gawe, gooi sy kl ecd af om nog vin
niger te kom. En dan stort hy sy 
swaar gemoed voor Jesus uit : , Rab
boni, dat ek mag sien." M y M eester, 
ck is blin d. Tussen U en my is ' n 

(Vervolg in kolom 3) 

Afsonderlike U niversiteite 
MET DIE OPENING van 
die Bantoe Universiteitskol
lege van Turfloop, die Kleur
lingkollege in Bellville en 
Zoeloeland se kollege in die 
suide verlede jaar, die lndier
kollege in Durban vanjaar en 
die bestaande Fort Hare is 
die beleid van a fsonderlike 
ontwikkeling op die gebied 
van hoer onderwys deurge
trek. 

Afsonderlike ontwikkeling 
behels twee dinge. Die eers te 
hiervan is afsonderlikheid. 
God, die Groot Skeiding
maker , het dit goed gevind 
om grense te stel tussen mense 
en groepe van mense. Water~ 
digte kompartemente kan en 
mag dit nooit wees n ie. O m 
natuurlike andersheid, onder
linge groepsverbondenheid en 
volkstrou egter te probeer 
vernietig en te veroordeel, is 
om teen die beskikking v an 
die Skepper in opstand tc 
kom . 

Die tweede kenmerk is 
JUIS ontwikkeling - vol
waardige ontwikkeling w at 
aan elke groep volste 
geleentheid hied om sy eie 
aspirasies uit te lewe en 'n 
onbelemmerde bestaan te 
voer. 

LEWENSBELANGRIK 

Afsonderlike ontwikkeling 
is vir die inwoners van Suid~ 
Afrika lewensbelan grik; van 
groter belang as die bran
dende vraagstuk van desegre
gasie in die Suidelike Sta te 
v an Noord-Amerika . W aar 
in Amerika in hoofsaak 'n 
maatskaplike patroon op die 
spel is, is in Suid~Afrika die 
voortbestaan en toekomstige 
ontwikkeling van verskeie 
volke op die spel. 

Teen hierdie bree ag ter~ 
grond van afsonderlike ont~ 
wikkeling moet S.A. se 
afsonderlike un iversiteite 
gesien word. 
Die doel van afsonderhke 

universiteite is om die talle 

nie-blanke volke met hulle eie 
nasionale universiteite te 
voorsien waar hulle na hul 
eie aard en kultuur hulle toe
komstige leiers kan bekwaam; 
om hulle as groep en as 
indiwidue tot voile reg te laat 
kom; en om die huidige Suid~ 
Afrikaanse universiteite op 
die duur te beskerm teen oor
oorweldiging d e u r n i e ~ 
blankes. 

EIENDOMLIKE 

Die blanke is trots op sy 
eiendomlike en wil sy eic 
identiteit behou- soos mense 
oor die hele wereld dit wil 
doen . Net so wil die bla nke 
die Bantoe, die Bruinman en 
die lndier volle geleentheid 
hied om sy eiendomlike en eie 
nasionale status te behou en 
uit te bou. 

Onder hierdie omstan
dighede is dit die taak va n 
die blanke student om die 
nie-blanke student en sy 
inrigting as kollega te aan
vaar. Omdat 'n lang vest i~ 
gingsperiode op die me~ 
blanke student wag en 
omda t sy inrigling uit die 
aard van die saak klein 
begin , is dit goed dat hy nie 
nou by Nusas of die A .S.B. 
kan inskakel nie. 

Die dag sal egter kom dat 
hy bekwaam genoeg sal wees 
om 'n keuse te doen. Daarom 
is dit dan ook die taak van die 
A.S.B. en sy geaffilieerde 
ta kke om voorsiening te maak 
vir wee en geriewe waarbinne 
hy die nie~blanke student a.s 
kollega sal kan aanvaar op 'n 
grondslag van vaderlands~ 
liefde en met behoud van die 
eie identiteit van elke groep. 

Om hierdie rede moet die 
Bonde~beleid van die A.S.B. 
uitgebou word, want dit 
strook ten voile met die vesti~ 
ging van afsonderlike univer~ 
siteite en hied geleentheid vir 
die nie-blanke om as waar~ 
dige kollega aanvaar te word. 
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ATOOMVERSNELLERIS 
GROOTSTE IN LAND 

DIE FISIKA-LABORATORIUM van die Puk besit tans d:e 
grootste atoomversneller van al die univcrs"tcite in Suid

Afrika, het prof. P. H. Stoker, hoof van die departcmcnt Fisika, 
in 'n onderhoud aan Die Wapad verklaar. 

'n Cockroft-Waton atoomver- Die apparaat self bestaan 
sneller wat alles inbegrepe die 
Universiteit van Cambridge oor
spronklik R80,000 gekos het, is 
deur die Fisika-departement 
teen 'n kleiner bedrag aange

koop. 

Dr. M. Meyer, senior lektor 
van die departement, het toe(_5e
sien by die verpakking van die 
versneller in Enge!and en die 
102 kiste het reeds 'n maand 
gelede hier aangekom. Die kiste 
word gestoor totdat die versnel
lergebou voltooi is. 

DEE'LTJIES 

Die versneller wat teoreties 

kan versnel tot 'n energie van 
2 miljoen elektron volt sal twee
ledig gebruik word. Eerstens sal 
nagraadse studente vertroud kan 
raak met kern fisiese apparaat 
en tweedens sal basiese navor
sing hiermee gedoen kan word. 

uit tien stadiums waarvan d 2e 
hoogste 30 voet van die grond 
is. Om ontlad,: ngs van die 
geweldige hoe s p an n i n g s 
waarby die ver~:>neller opereer 
te voorkom, moet die n\laste 
mure minstens 20 voet van 
d_ie apparaat self af wees. Om 
h ierdie rede sal die versn eLer
gebou die hoogste op d:c Uni
versite;tsterrein wees. Die ge
bou sal 60 voet hoog wees. 

GEBOU 

Die gebou wat tans in aan-

bou is, het R52,000 bedra by vol

tooiing. In hierdie gebou word 

ook voorsiening gemaak vir 'n 

lesingsaal en kantore vir die 

departement Statistick wat tans 

in die Fisikalaboratorium gesta

sioneer is. 

By die voltooiing van die ge

bou teen die einde van Oktober, 

sal die versneller gemonteer 
word. 

DIE WAPAD 

Hoofartikels 
Word 

Uitgeruil 
Die W a pad en Varsity, 

studentekoerant van Kaap
stad, het besluit om hoof
artikels uit te ruil. 

'n Hoofartikel van Die 
W apad wat betrekking het 
o p tussenunive1•sitere gebeu
re sal gereeld onveranderd 
in Varsity geplaas word ter
wyl 'n hoofartikel van Var
sity_ voortaan gereeld in elke 
uitgawe van Die W apad sal 
verskyn . 

Die doel van die skema is 
om studente aan die twee 
universiteite insae te gee in 
die heersende denkrigtings 
van die twee inrigtings en 
om tussenuniversitere kon
tak te bewerkstellig. 

Die gedagte het by die 
1•edakteur van Die W a pad 
ontstaan en is geskoei op 'n 
soortgelyke uitruiling van 
hoof artikels tussen Die Bur
ger en The Cape Times in 
Kaapstarf:. (Eie Berig) 

Rassevraagstuk 
Deeglik 

Bespreek 
Die departement rasse- Prof. Fourie se Indrukke 

aangeleenthede van die plaas
like A.S.B.-tak het begin met 
n nuwe aksie waarvolgens 
aspekte van die rassevraag
stuk op intensiewe wyse 
bespreek word. 

van Oeganda 
PROF. I. J. VAN H. FOURIE, hoof van die departement Engels 

aan die P.U. vir C.H.O., het in Januarie 'n konferensie aan 
die Makarere Universiteit jn Oeganda bygewoon. 

Die konfercnsie is gebou dcur die Aan die hoof van O r--.:. J:l staan 

Scminaar·grocpe vergader van tyd 
tot tyd onder voorsittcrskap van die 
direktcur vir rasse·aangelcenthcde, 
mnr. D . A. S. Herb~t. om vraag· 
stukke te beswdecr. 

British Council, 'n organisasie vir die Prins of Y.:abaka. Hierd:e vors 

Die doel daarvan is om studente 
deeglik te laat bes:n oor aktuele 
vraagstukke van die tyd. 

AKTUEEL 

Tydens die eerste seminaar bet 
mnr. Eddie de Jager 'n referaat 
gelcwer oor ,Die ontwikkcling van 
die denke oor die beg rip ras''. 
Lcwend ige en prikke:ende bespreking 
het daarna gevolg . 

Onderwerpe wat in die nabye to .~· 

koms aan die beurt sal kom, is 
,Nasionalisme en sy verskynings· 
vorme" (met die oog op die A.S.B. · 
kongres), , Die posisie van die 
Kleurling", en , S.A. sc internasio· 
nalc regsposisie met spesiale verwy· 
sing na S.W.A." 

KLEIN 

Omdat d:e scminaar·groepe klein 

is, word persone wat dit graag wil 

bywoon gevra om met die dircktcur 

vir rassc·aangelcenthede in vcrbiw 

ding te tree. 

e Na vcrwagting sal al die rcferate 

wat gclewer word aan die einde van 

die jaar in afgcrolde vorm beskikbaar 

gestel word.-(Eie berig.) 

Kulture~c· en Ondcrwysfake, en is 
bygewoon dcur afgevaardigdes uit 23 
Iande. Daar was mecstal vcrtcen
woordigcrs u1t Statebondslandc en 
Afrikaslate, asook waarnemcrs uit 
Egiptc en raadgewers uit die V.S.A. 

Die besprekings het gegaan oor 
Engels as 'n twccde taal. 

OUD-PUKKE 

Saam met prof. Founc was nog 
twee oud·Pukke, dr. J. L. du Ploo;· 
inspckteur van skole in die Ume· 
Onderwysdepartcment, en prof. J. L. 
Venter, voormaligc hoof van Fort 
H are en tars onderboof van N.K.P. 

Volgens prof. Fouric is die algc· 
mene standaard Yan o ·1 derwys laer 
as die van die BJ ntoc in die Unie. 
Dit kan grootl k' toe~cskryf word 
aan die tckort aan onderwysers, 
vera! onderwysers in Engels. 
Engels bet vir die betrokkc Jande 
onontbeerbk geword as taal vir 
boer opleiding. 

Prof. Fouric en sy makkcrs moes 
vir 14 dac op gelyke sosiale voet ver· 
keer met aile rasse onder die son, vol· 
gens hom iets besonders. 

NETTER 

D:e Bantoekinders is oor die alge· 
meen netter as die Bantockindcrs in 
Suid·Afrika. Ook die vrouc in 
Oeganda bet 'n netjiese eenvormige 
drag, afkomstig van vroeere nonne. 
Dit is 'n lang rok, byna in Viktori· 

aansc style. 

Serfies laat gehnor skater 
van die lag 

Donderdagaand, die 21 ste April, was 'n besondere a and 
op Ottosdal se plaaslike skou. Op uitnodiging bet die 
Alabama Studente-orkes en Thalia Toneelvereniging voor 'n 
groot skare 'n puik program aangebied wat weer eens die 
Universiteit se naam hoog gehou het. 

Ongelukkig hct beide groepe in 
die opelug opgetree op die skou· 
arena sodat die gchoor party kee:r 
nie allcs kon volg nic. Johan Ser
fontein het egter daarvoor vcrgoed 
dcur die gehoor tc laat skater van 
die lag terwyl hy as sercmonie' 

mcester opgctrce het. 
,Die Dicnder en die Daggaboom", 

wat dcur n' cerstejaarsgroep onccr 
spelleiding van mej. Trudi Gey van 
Pittius aangebicd is, het groot byval 
by die gchoor gchad.-(Eie berig.) 

stem baic oorcen met t!_c vors van 

Prof. Fourie. 
Engeland. Hy staan bo die Parle· 
ment en woon in 'n paleis. Sy poli· 
tieke invloed is baie groot. 

Tydens die konfercnsic is min 
gcmcrk van gcvoclens van nic·blank 
tccnoor blank. Daar is egter onder· 
lingc gcvoelens tussen die nie-blankes 
self. Die magtigste en hoogsontwik· 
kclde stam is die Buganda. Hierdie 
stam vrees oorhcersing deur ander 
en mindcr ontwikkclde stamme by 
toekomstigc onafhanklikheid.-(Eie 
be rig.) 

U VOLGENDE HAARSNY: 

Kom na 

POTCH. 
HAARKAPPERS 

(Langs President Teater) 

J<:erltstraat 104 

B1adsy vyf 

N oodsaaklikheid van 'n 
Oud-Studentebond 

QP VERSKILLENDE PLEKKE in die Unie bestaan daar 
lank reeds liggame van Oud-Pukke. ,Tog is gevoel dat 

daar meer en grootser samekomste gehou moet word, waarop 
demonstrasie gegee kan word van ons liefde vir ons Universi
teit," verklaar prof. S. P . v. d. Walt in die jongste Veteraan. 

Die Oudstudentcbond, waarvan jaarliks met gradcdag gehou moet 
prof. Van dcr Walt voorsitter is, word. 
bcstaan reeds, maar die 2,000 oud· TAKE VAN BOND 
studentc bet nog nooit die gelcent· 
hcid gehad om 'n groot bycenkoms 
te hou nic weens verantwoordclikc 
posisics wat bulle bcklee. 

Tydens gradcdag in Mei 1936, is 
'n vergadering van Oud·Pukke gehou 
waarop bcsluit is om 'n blad, Die 
Veteraan, uit te gee om tc dicn as 
skakel tussen oudstudente. Die gc· 
dagte is nou dat so 'n vergadering 

Ondersoek Na 
Kultuursake 

'n Unieke ondersoek word tans 
onderneem deur die pas benoemde 
skakelkomitee van die A.B.K.K. 

Die konvenor van die komitee, 
mnr. Casper Venter, verklaar dat 
hulle bcsig is met 'n ondersoek om 
vas te stel wat reeds gcdoen is aan 
die Suid·Afrikaansc Universitclte e.1 
Kollegcs ten opsigte van kulturcle 
aangelccntbedc. 

Vraclyste sal aan al d!e bc:co!:ke 
instansics gestuur word en hien:J 
kan die kultuurliggamc van elkc 
univcrsiteit en kollege uitccn sit op 
watter wyse kultuursake bestuur 
word. 

Die doc! van hierdic ondersock i• 
om eers 'n oorsig tc kry van kultuur· 
bedrywighede van die student in die 
algemcen. Hieruit kan dan vasgestel 
word of daar enigc ba>is van oame· 
werking en skakeling tussen student~· 
kultuurorganisasies ondcrhng nodig 
is. Indien so 'n basis bestaan, kan u1t 
die bevindinge van die ondersoek die 
saak op die regtc wyse aangcvocr 
word. 

Die bevindingc van die ondcrs0ek 
sal bekend gcmaak word en aan al 
die instansies wat behulpsaam was 
met die ondersock, gestuur word.-

Probeer ons eerste vir 

In sy artikel noem prof. Van dcr 
Walt die volgende bclankrike sake 
i.v.m. die Bond: 

Die Bond moet 'n taak he: ,,!.1 
'n wercld wat druk bcsig is-, moet jy 
nic maar sommcr saamkom om saam 
tc kom nie." 

Elke vcteraan moct voel dat >Y 

Universiteit hom nodig het. D :t 
moet 'n verantwoordelikc taak wees. 

Vertecnwoordigcrs van oudstu· 
dente by die Univcrsiteit moet seker 
so geleentheid vcrkry om aan die 
oudstudentc vcrslag te doen oor die 
doen en late en oor ideale wat bereik 
moet word teen dreigenc!c gcvarc wat 
die wcsc van die U .iversiteit kan 
benadcel. 

BAN DE 

Prof. Van dcr Walt sock bande 
van die Univcrsiteit met oudstudentc 
en oudstudentc met U nivcrsiteit. 
Daar moct wedersydse agting en 
bclangstclling wees. 

Ten slottc verklaar die skrywer 
dat 'n band cers ste rk sal wees wan· 
neer ,n storm sou opstcck oor die 
bcstaan van die univcrsitcit."-(Eie 
bcrig.) 

LUC 
AISSING 

KLEREMAKER 

li:{erkstraat 82 Tel. 3249 

POTCHEFSTB('Ol'.l 

AL U BOEKE, SKRYFBEHOEFTES EN ANDER 
BENODIGDHEDE 

OPEN 'N REKENING BY 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 

:KERRSTRAAT 159 TELEFOON 3458 

ONDERSTEUN STAATMAKERS! 

APTEKERS 

J. P. VAN DER WALT 
(EDMS.) BPK. 

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
I<:et·kstraat 118 POTCHEFSTROOl\1 Telefoon 929 

A • ,II 
II 1tsa. 
As die DAMES so se 
moet jy weet die J onge
heer koop sy klere by: 

J. TOO SUTTlE 
Kerkstraat 177 - T elefoon 

POTCHEFSTROOM 
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Lettere en Wysbegeerte Aan 

Die P.U. • 
VIr 

J N DI E FAKULTEIT Lettere en W ysbegeerte was daar 
verlede jaar 665 studente en 53 dosente. 

·-·-= ..... ~ 
In d1e fakulteit word tans onderrig 

gcgce in die vakkc Afrikaans-Neder
lands, Bantoetalc, Biblioteekkunde, 
Duits, Engels, Frans, Geskicdenis, 
Grieks, Latyn, Maatskaplike Sorg, 
Musiek, Regte Staatsleer, Semitiese 
tale, Sosiologie, Volkekunde en Natu
relleadministrasie en Wysbegeerte. 

Vier dosente bchartig die werk in 
die departement Afrikaans-Neder
lands, waarvan prof. G. D ekker die 
hoof is . In die plek van prof. F. J. 
Labuschagne wat aan die einde "Ja,l 

verlede jaar herbcnoem is as cme1;LU~ 
professor, is dr. H . Venter as pro
fessor benoem. 

BANTOETALE 

Drie lektore is vcrantwoordelik v1r 
die de!Jartement Bantoetale. I n die 
departcment word twee Bantoetale 
vollcdig onderrig: Tswana en Z oeloc. 
Klem word in hicrdie departement 
vera! gele op die praktiese behzcr 
van die tale. Vir hierdie dod beskik 
die departement oor al die nodigc 
hulpmiddcls: motorvoertuig, 'n band
opnemer, kampgcrecdskap, proj ekto~ 

en draaitafel. Ook die biblioteek van 

die departement is deeglik toegerus. 

In die departement Bibliotcek

kunde word opleiding gcgee aan 

studente vir die U.D.B., U.L.D.B. , 

U.L.O.D., U.O.D. en B.Sc. 

REBA 
KAFEE 

NOU ON D ER NUWE DESTUUR 

(Vosloo en Croueam p) 

Is u dors? 
Koe1drank is d ie ding w a t h e1p! 

Besoek ons vir : 

* BETER DTEN S 

Asook 

* SIGARETTE 

* L EKKERS 

* VLEI SPASTEITJIES 

Ons spo3ialiseer in aile 
Studentebenodigdhede 

(Huis). Var:af die begin van die 
jaar is 'n graadkursus in bibliot ~ek· 
kunde ingestel en studente worJ 
ook opgelei vir nagraadse studic. 

DUITS 

Prof. P. A. Brandt, hoof van die 
departement, en emeritus professor 
H . G. Sch ul ze behartig al die wetk 
in die departement Duits. Spcsi1k 
aandag word gewy aan skripsies, ver
handelinge en proefskrifte en necm 
ook die mctodiek van Duits vir die 
U .O.D. waar. 

Na die dood van prof. R. E. 
Davies verlede jaar, is prof. I. J. 
van H. Fourie as hoof van die 
departement Enge!s aangcstcl. Dric 
voltydse lektore staan hom in sy 
werk by. Belangrike werk wat in 
hie rdie departcment gcdoen word 1s 
die sg. ,tutorials" waar spesiale aan
dag aan studente se probleme ge
skenk word. 

NUWE DEPARTEMENTE 

In September vcrlede jaar is oor
gegaan tot die stigting van twee 
nuwe sclfstandigc dcpartemente. Al
bei is afstigtinge van bestaandc dub
bel departcment. Mnr. C. P. van Jet 
W alt is hoof van die departcmcnt 

Staatslcer. M nr. G. J. Picnaar beh~r

tig J oernalistiek. 

OORLEDE 

Die hoof van die dcpartcr.'•<.:nt 

Sosiologie, prof. D . C. S. du Prccz, 

is aan die begin van die jaar oorlcJe 

en ds . S. ]. Eloff is hulp m die 
departement benoem. 

T ien jaar gelede was hier slcgs 

twce dosente en twce stuJ.:ntc in 

die departemer.t regte. Sec;crtdicn 

het die departement egter ~ d.IC u:t· 

gebrei en sedert 1950 het drie-cn

dertig studente die LI.B. ·graad v~r

werf. Die twee dosente van 1951 

het vc rmeerder tot ses volty:lso3 en 

twee deeltydse dosente vanjaar. 

Prof. H . L. Swanepoel, hoof van 

die departemen t verklaar dat die 

departemcnt hopelik nog 'n volwaar· 

dige fakulteit sal word. Intusscn dtcn 

dit eg ter diesc lfde doc! en bcre.k 

die dieselfde gocie rcsultate. ,On,:; 

strewc is dat die land ons produk 

sal vc rwelkom, nie noodwcndig in 

vecl grote r getalle nic, maar in ge

halte," vcrklaar prof. Swanepoel. 

(EDMS.) BPK. 
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Rokmateriaal 
veral roklengtes 

NOMOTTA-WOL 
in voorraad 

P.U. Tien 
Oud 

Jaar Fakulteit Opvoedkunde 
-- Groei In Tien Jaar 

-PROF. H. J. }.BINGLE Met die oogop die tien
jarige selfstandigheid van die 
P.U. vtr C.H.O., wil Die 
W apad graag op h ierdie bladsy 
'n beeld hied van die ontw:k. 
keling binne die vyf fa kulteite 
oor die afgelope tien jaar. 

GEDURENDE DIE EERSTE dekade van die selfstandige 

D ie redaksie spreek sy dank 
uit teenoor die personee:Ieoe 
wat op baie kort ken nisgewing 
bereid was om bydraes in die 
verband te !ewer. - (Red. , 
D.W.) 

bestaan van ons U niversiteit het die Fakulteit O pvoed
kunde 'n sterk afdeling van die werk beharti g. U it die aard 
van die saak gaan dit hier om studentonderwysers in hulle 
professionele voorbereiding vir diplomas of grade enersyds 
en opleiding vir nagraadse grade andersyds. 

VANAAND 
KORPS 

Mnr. A. Egan, voorsitter van dtc 

Rasionalisticse vcrcniging van 

Witwatersrandse U nivcrsiteit, tree 

vanaand in die studentcsaal tydens 

'n programvergadering van Korps op. 

Hy sal praat oor n' liberate lcwcns

beskouing.-(Eie berig.) 

Ondcrwysdiplomas is m hicrdie 
tydperk bchaal deur 42 5 studente 
versprci oor die verskillende kursusse 
soos volg: 

U.O.D. 
Diploma 
Diploma 
ding l. 

lll 

in 

288; U .L.O.D. 74; 
Huishoudkunde 62; 
Liggaamlike Opvoe-

Eerste onderwysgradc is behaal 
deur 50 studente versprei oor die 
verskillende kursussc soos volg: 

B.P. Ed. (Liggaamlike Opvoeding) 
22; B.D. Ed. (Huishoudkunde) en 
B.Sc. (Huishoudkunde) (Onderwys· 
kcuse) 28. 

MUSIEK 
Onderwysdiplomas in Musick is 

behaal deur 26 studcnte versprci soos 
volg: 

Diploma in Skoolmusiek 8; Pot
chefstroomse U nivcrsitcit Liscnsiaat 

Fenomenale Groei In 
Natuurwetenskappe 

.. DIE LABORATORIA SAL MOET uitgebrei word en so 
gou doenlik sal hieraan aandag gegee moet word. Daar 

is 'n behoefte aan 'n Fisiologie- laboratorium, en uitbreiding aaa 
die Skeikunde- en Plantkunde laboratoria sal moet plaasvind." 
H ierdie woorde is in 1949 deur die destydse rektor, prof. dr. 
F . Postma, gebesig met verwysing na die Fakulteit van Natuur
wetenskappe. 

In hoeverrc hierdic woorde van Cockroft-Walton vcrsneller wat dcur 
prof. Postma reeds vervul is, kan die univcrsiteit van die Umvcrsiteit 
gesicn word indien teruggekyk word Cambridge gekoop is. Waardevolle 
op die groei en ontwikkeling wat cksperimcntcle wcrk sal deur na-
daar in die afgelope lien jaar in d:e graadFc studcnte hicr vcrrig kan 
Fakulteit van Natuurwclenskappe word. In die gcbou is ook voorsic:· 
was. ning gemaak vir ruimte wat aan :Lc 

Die hoofvakkc vir Jic Fakultcil dcpartcmcnt Statistiek afgestaan sui 

van Natuurwctcnskappe is Aardryks· 
kundc, Chemic, Dierkunde, Parma
sic, Fisika, Fisiologie, Gco!ogic, 
H igiene, Plantkunde, Siclkunde, Toe
gepaste Wiskundc, Wiskunde en 
Statistiek. Tot 1960 bet die Fakul
teit bestaan uit 12 departemente, wat 
egtcr in 1961 uitgebrc i bet tot 13 
met die toevoeging van H igienc J.s 
'n af onderlike dcpartcment. 

LABORATORIA 

Scdert 1950 is die volgende Iabo
ratoria reeds opgcrig: 'n Laborato
rium vir Fisika, Chemic, Plantkunde 
en Huishoudkundc. Die laboratoria 
is modern en goed toegerus maar 
ruimtc ontbrcck in die mecstc gcvalle 

reeds weens die snelle groei. 'n Aan

vang is ook reeds gemaak met die 

oprigting van nuwe laboratoria vtr 

Dicrkunde, Sielkunde en Fisiologie . 

Benoorde die Fisika laboratorium vor

der werk ook aan 'n gebou vir die 

Kwaliteit? 

lnderdoad, my 

vriend! 

BY 

H.& H. 
JUWELIERS 
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word. 
Die dcpartcment Chemic het in 

die afgclope ticn Jaar gcgroct tot 
die grootstc dcpartement aan dte 
Universiteit met 'n studcntctal van 
419 in 1960. Ondersoek word nog 
ingestel deur die Scnaat na <.lie 
moonthke instelling van ':1 sra,,J 
in Toegcpastc Chemie. 
Met die voltooiing van dJC nuv.:c 

laboratorium vir Dierkundc, sal J.~ 
ou Dicrkunde lokaal gevul word deur 
die nuwc dcpartemcnt Higtene. Hier
die jong departcment het li1 1960 
reeds 'n studentetal van 118 gctel. 

FARMASIE 
'n Graadkursus in die farmasie hzt 

die getal studente wat jaarliks a.
aptekcrs kwalifisecr, gewcldig laat 
tocneem. In 1960 is 'n profcssoraat 
in hierdie departement gcskep en 
prof. K. W . Gerritsma word as ho:Jf 
van die dcpartcment die eerste pro· 
fessor in Farmasie. 'n Groot Jabord
torium word vir die bockjaar 1962/ 
63 voorsien. 

Hocwcl die plantkundc laborato
rium modern, gericflik en gr>e.:l toe
gerus is, word die behocftc aan 'n 
glashuis, klimaatkamcrs en plantctUJn 
gevoel. Met die oprigting van 'n 
glashuis sal eersdaags begin word. 

Onder die Fakultcit van N atuut · 
wetenskappe resortcer ook dric 
navorsingsinstitute. Prof. P. 
Botha is direkteur van die instituut 
vir plantkundige navorsing, ur . P. A. 
J. Ryke van die instituut vir dicr
kundige navorsing en prof. P. H. 
Stoker van die instituut vir Fisies~ 

navorsing. 

Onderrig in die fakulteit is Jus 
hoofsaaklik beperk tot die basiese 
wetenskappe. Opleiding vir enkele 
professies word egter ook verskaf, 
t.w. aptckers en huishoudkundigcs.
(Ass. Red ., D.W.) 

in Musiek 18. Party van hicrd1e 
studente doseer m usiek in skole tcr · 
wyl ander as privaat musiekondcr
wyser/esse praktisecr. 

Saam is daar dus gedurcndc Jtc 
afgelopc ticn jaar 501 onderwyscr; 
afgelewer versprei oor al vyf di~ 

onderwysdepartcmente van ons 
land en die van S.W.A. en Rho
desie. 
Nagraadse opvoedkund'egradc ts 

verwerf soos volg: 
B.Ed. 188; M.Ed. 55; D .Ed. 39. 

H O E POSTE 
Onder hierdie graduandi tel daar 

'n rektor, dekanc, professorc, lcktocc, 
skoolinspekteurs, skoolhoofde, assis
tente, predikante en pcrsonc wat Jie 
onderwys vaarwcl gese bet en in 'n 
verskeidenhe1d betrckkings staan van 
boer tot fabrickseicnaar. 

Uit die bostaandc gegcwcns is d1t 
duidclik dat bcnewem su1wcr 
Opvoedvundc in h1erdie faku!tcll 
ook vir diplomas en/of grade in 
Liggaamhke Opvoedmg, Huisho ud
kundc en Musick voorberci word. 

In die loop van die tien jaar is 
die graad B.P. Ed. vervang dcur Jie 
voorbereiding vir Liggaamlikc Opvcc
ding in die B.A.- en B.Sc.-kursussc, 
B.D. Ed. deur B.Sc. (Huishoud
kunde) (Onderwyskeuse), die· Ondcr
wysdiploma in Musick deur die 
P.U.L.M., en die Diploma in Lig
gaamlike Opvoeding het verval. 

In 19 51 was daar slegs twce pro· 
fcssore in die suiwcr Opvoedkunu.: 
werksaam: proff. J. Chr. Coctz.cc 
(Dckaan) en H. J. J. Bingle. Nadat 
prof. Coctz.ee ondervoorsitter van die 
Senaat geword bet, het prof. Bingle 
in 1952 dekaan geword, en in di~ 

begin van 1953 is 'n bykomend'! 
professoraat in die Fakulteit ingestd 
en prof. J. ]. Snyman is benoem. 
Toe prof. Coetz.ec aan die end van 
1953 Rektor gcword bet en <.Ius uit 
die Fakultcit getrce hct, is prof. B. 
C. Schutte begin 1954 in sy pick 
benoem. 

PERSO NEEL 
Die pcrsoncel van <.lie Fakult<:lt 

Opvocdkundc is nog nic op voile 
sterkte nie, en daar word gehoop 
dat die noodsaaklike vierde profcs,o
raat mettertyd ingestel sal woru. 
Daarmec sal die nodige verdeling 
van kursusse vir middelbare skool- en 
laer skoolopleiding in die basicsc 
vakke gemaak kan word en voorsie· 
ning vir kliniese werk moo:.tlik word. 

Hiermee hang ten nouste saam 
die huisvestingprobleem. Wannecr 
daar in al die behocftcs voorsi~u 

moct word, sal daar gcwis 'n gcbou 
met die nodige toeru ting voorsien 
moct word. Die Universitcit kan 
in hicrdie saak, soos troucns in 
alle gavalle. nic hoer vlic as wat 
sy vlerke lank is nie. 
Samevattcnd so u ck graag wil stel 

dat sonder twyfel tot die slotsom 
gekom kan word dat die P.U. vir 
C.H.O. in die ticn jaar van sy sclf
standige bestaan deur sy Fakultcit 
Opvoedkunde beslis bclangrike in
vloed in die Suid-Afrikaanse onder
wyswereld gehad bet en selfs buite 
ons grensc, want afgesicn van die stu
dente wat gclewer is vir die professie 
is belangrike navorsingswerk ten bate 
van die wetenskap Opvoedkunde ge
doen. Hierby is nog nie in berckc
ning gebring die bydrae van die 
professore op allerlei terreine van die 
maatskappy, kerk en volkslcwe nie. 

e Ons gaan die nuwe dekade-cn 
die Republiek!-met goeie moed in 
want ons wect in Wie ons ons ver
troue stcl. 



Woensdag, 3 Mei 1961 

Ekonomiese W etenskap 
Sedert 1951 

-- Prof. D. J. Viljoen 
DIE OPLEIDING VIR die grade B.Comm. en B.Econ. het 

gedurende die laat twintigerjare aan die Suid-Afrikaanse 
universiteite en universiteitskolleges ontstaan. Die Potchef
stroomse Universiteitskollege het die B.Econ.-graad in 1928 
in die Fakulteit van Lettere en W ysbegeerte ingestel. Hierdie 
rigting het egter nie veel lewensvatbaarheid getoon nie. 

Maar in 1939 is, vera! op aan
drang van prof£. J.P . van der M erwe 
en L. J. du Plessis, miskien ook as 
gevolg van die Afrikaner se bewus· 
wording op ekonomiese gebied, die 
B.Comm·graad ingestel en n' agttal 
studente het daarvoor ingeskrywe. 
Hierdie studierigting het meer lewens· 
vatbaarheid getoon en in 1940 en 
1941 moes die eerste twee nuwe 
benoemings gemaak word om die 
departement van Handel en Indus· 
triele Organisasie en Bestuur en dit> 
departemenf van Rekeningkunde en 
Ouditkunde te behartig. 

In 1941 is die Fakulteit van 
Handel en Administrasie in die 
!ewe geroep, en aan die end van 
daardie jaar het ook die eerste drie 
studente die B.Comm•graad behaal. 
Gedurende die tydperk 1941 tot 
1950 is 196 B.Comm.-, 4 B.Econ.-, 
9 Honns.·B.Comm.-, 2 H ones.• 
B.Econ·grade en 1 M.Econ.·graad 
toegeken. 

Met selfstandigwording van die 
Universiteit in 1951 is 'n paar ver• 
anderinge in die Fakulteit aangebring. 
Eerstens is die naam van die Fakul· 
teit verander na 'n meer verteenwoor• 
digende naam, naamlik die Fakulteit 
van Ekonomiese Wetenskappe. Ver· 
der is die vakke Handel en Indus· 
Lriele Organisasie en Bestuur gckon· 
solidcer tot een vak genoem Bedryfs· 
ekonomie. Ook is die B.Ekon.·kursus 
afgeskaf, maar 'n B.Comm. (Regte) 
ingestel. 

VERANDERING 

In 1953 is weer 'n paar belangrike 
veranderinge aangebring. Vera! van 
belang is die besluit om vanaf 19 53 
ook na·uurse lesings vir die B.Comm. 
te gee. Uiteraard kan verwag word 
dat hierdie na•uurse afdeling nie 
baic groot sal word nie, want Pot· 
chcfstroom se werkende blanke bevol· 
king is nog klein. Die stadigc maar 
bestendige groei van hierdie afdelin g 
oor die afgelope agt jaar bewys 
egtcr dat dit in 'n behoefte voorsien. 

H eelwat studente van omliggende 
dorpe, veral Klerksdorp, woon ook 
die lesing by. 

Om die vervoerprobleem van 
die studente van Klerksdorp en 
Stilfontein te verlig, het die Raad 
van die P.U. vanaf 1961 'n bus· 
diens tussen Klerksdorp en Pot· 
ehefstroom ingestel. Tans is daar 
ongeveer 70 na·uurse studente . 

Verder is daar na onderhandeling 
met verteenwoordigers van die Suid· 
Afrikaanse Landbou-unie besluit om 
in die leerplan van Bedryfsekonomie 
aansienlik voorsiening te maak vir 
die onderrig in kooperasiewese om 
sodoende te help voorsien in die 
groot behoefte aan opgeleide perso
neel in koi:iperasies. 

lik as navorser bcnoem is, moes ook 
die lesings in Kosteberekening waar
neem. 

In 1957 is die Honns.·B.Comm.· 
kursus in Kosteberekening ingeotcl 
om as voorbereiding te dien vir die 
professioncle eksamen v1r die 
C.W.A.·diploma. Ondervinding het 
getoon dat 'n aansienlike aantal stu
dente, wat hierdie Honns.·graad 
afgele het, hulle studie vir die 
meesters· en late doktorsgraad voor· 
sit. Mettertyd is ook 'n Laer- en 'n 
H oersertifikaat m Kosteberckening 
ingestc1 vir diegene wat nie ,n 
B.Comm.-graad besit nie, maar tog 
'n mate van kennis van kostebereke· 
ning en 'n paar aanverwante vakke 
wil opdoen. 

Die departemcnt Rekcningkunde 
en Ouditkunde het net soos die 
ander departemente groot vooruit
gang getoon. Sy honneurskursus is 
in 195'7 so gewysig dat dit 'n uit· 
stekende voorbereiding hied vir die 
kwalifiserende eksamen vir die C.A.· 
diploma. Dit het meegebring dat 'n 
aansicnlike aantal studente tans hicr· 
die nagraadse kurusus volg. D aar 
word ook voorsiening vir die hoer 
grade in hierdie rigting gemaak. 'n 
Kursus vir die Scrtifikaat in die 
Teorie van Rekeningkunde is ook 
ingestel. 

Die studierigtings B.Comm. (Be• 
d1yfsiclkundc) en B.Comm (Statis
tiese Wiskunde) het eweneens voor• 
uitgang getoon. 

STATISTIEK 

Die vooruitgang van die fakulteit 
blyk ook uit die volgende gegewens: 
Die fakulteit het in 1951 begin me' 
'n personecl van ,twee professore, 
twee senior lektore en twee lektore 
in die departementc Ekonomie, 
Bedryfsekonomie en Rekeningkunde, 
af gesien van die personeel van die 
ander fakulteite wat bepaalde ander 
vakkc in die Fakulteit van Ekono
miese Wetenskappe behartig het. In 
1960 was daar in die drie genoemde 
departemente drie professore, vier 
senior lektore, drie lektore, drie dee!· 
tyds·tydelike dosente en 'n aantal 
senior studente wat hulp verleen. 

In 19 51 was daar 10 3 studente vir 
B.Comm., drie vir H onns.-B.Comm 
en ecn vir M.Comm. Hulle het in 
1960 vermeerder tot 244 vir 
B.Comm., 22 vir Honns.-B.Comm., 
14 vir M.Comm., tjen vir D .Comm. 
en agt vir die verskeie diplomas, 
altesaam 298. 

Gedurende die 10 jaar vanaf 1951 
tot 1960 is aan 301 studente die 
B.Comm., aan 46 die Honns.
B.Comm•., aan 39 die M.Comm.- en 
aan vier die D.·Comm.-graad toege
ken. Nagraadse opleiding het dus 
in hierdie tydperk 'n besonder belang· 

rike plek ingeneem. 

DIE WAPAD 

(Vervolg van kolom 5) 
later tydstip weer 'n geleentheid ge· 
gee; eksamens word deur die vakpro• 
fessor en 'n ander professor deur die 
Senaat en Raad benoem as eksterne 
eksaminator, afgeneem; sowel by 
tentamen as by eksamen word punte 
toegeken en albei word mondeliks 
afgeneem; in die geval van eenjarige 
vakke word die tentamen beskou as 
die eksamen en in die geval van drie
en vierjarige hoofvakke moet die 
kandidaat in elke vak wat aan die 
end van die derde of die vierde jaar 
respektiewelik afgeneem word, eers 'n 
tentamen afle en daarna kan hy hom 
aanmeld vir eksamen. 

BYBELSTUDIE 

Met die invoering van Bybelstudie 

as 'n hoofvak vir die B.A.-graad het 

die teologiese professore die doseer· 

werk vir hulle rekening geneem . Die 

vak as sodan ig hct eintlik onder die 

Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte 

geval, maar dit is toe oorgedra aan 

T eologie met die reeling dat die 

hoof van die departement Bybcl

studie sitting sou he op die Fakul

teit van Lettere en Wysbegeerte en 

verder aangesien Bybelstudie ook 'n 

skoolvak is, die dekaan van dh! 

Fakulteit van Opvoedkunde op die 

Teologiese Fakulteit sitting sou neem. 

Hierdie departement het so gegroei 

dat die hulp van dr. S. J. du Plessis 

en ds. A. L. Aucamp ingeroep moe.; 

word sodat hulle vandag saam met 

die teologiese professore die doseer· 

wcrk behartig. Die Raad het ook 

laas jaar een van die teologiese pro

fessore benoem as die vaste hoof 

van hierdie depar~:::1ent a::ngesien 

die driejaarlikse wisseling sa::n met 

die dekaanc~::p te nadelig was vir 

die departcment. 

In die afgeelope tien jaar het die 

geta lle van die studcnte wat vir 

Th .B., Th.M. en Th.D .-grade inge

skryf het, sterk vermeerder. 

J. P. JOOSTE, 
Waarnemende dekaan. 

Vir daardie hoi gevoel 

op die maag .•• 

Ons bak die 

HEERLIKSTE 

Vleispaste·itj ies 

(EDMS.) BPK. 

1\:erkstraat 61 Potchefstroom 

Ook is besluit om in rotasie met 
die Universiteit Stellenbosch kort 
kursusse in Koperasieleer te hou. 
Hierdie kursusse is in die verlede 
goed bygewoon deur vera! amptenare 
van die kooperasies. 

BREER TEORETIES W. J. SPAVINS & SEUN 
Die nagraadse opleiding in Ekono· 

mie en Bedryfsekonomie is meer 
gelntegreer en die metode van onder
rig is verander met die doe! om die 
student 'n veel breer teoretiese oplei
ding te gee. 

Melding moet ook gemaak wod 
van die stigting van die Instituut vir 
Ekonomiese Navorsing in 1953. Mnr. 
A. J. E. Sorgdrager, wat oorspronk· 

VIR 

* ELEKTRIESE REPARASIES en TOE
BEHORE 

* ORNAMENTE 

* DRAKENGAS 
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B1adsy sew~ 

Teologiese Faku/teit: 

GROEI GEDURENDE 
TIEN JAAR 

TEN TYDE VAN SELFSTANDIGWORDING van die 
Universiteit was daar vier voltydse teologiese professore 

wat die volgende departemente behartig het: 
Prof. S. du Toit: Ou Testamen· sy dood deur prof. S. P . van der 

tiese vakke; as 'n kandidaat Sendinggeskiedenis 
Prof. W. ]. Snyman: Nuwe Testa· A neem moet hy Kerkgeskiedenis B 

mentiese vakke; neem en so ook met Etiek A en B 
Prof. J. P. Jooste: Kerkrcg en of Sendingleer A en B. 

Kerkgeskied enis tesame met die 
Prakties•teologiese vakke; 

Prof. P. ]. S. de Klerk: Dogmato
logiese vakke. 

H ierby moct nog gevoeg word 
prof. ]. H. Kroese wat belas was met 
Argeologie in deeltydse hocdanig· 
heid. 

In die afgelope tien jaar hct daar 
egter heelwat verandering ingetree 
sodat daar vandag ses voltydse pro• 
fessore in die Teologie is. 

NUWE LEERSTOEL 

In 1952 is daar 'n vyfdc leerstoel 
in hierdie Fakulteit ingestel nl. die 
van Apologetiek·Etiek wat deur wyle 
prof. B. J. de Klerk gevul is en na 
Walt. 

In 1958 is die moontlikheid oor• 
weeg om 'n sesde leerstocl in te stel 
en hoewel in daardie jaar daartoe 
besluit is, is dit eers in 1959 gevul 
met die benoeming van prof. H. dL 
Plessis. Hierdie leerstoel, die van 
Sendingvakke, het dit noodsaaklik 
gemaak om ernstige aandag te skcnk 
aan die vakke vir die Th .B.·graad 
aangesien dit nie moontlik was om 
by die bestaande vakke vir die graaJ 
eenvoudig nog 'n paar by te voeg 
nie. Na rype beraad is besluit om 
keuse·vakke in te voer wat deur 
middel van A en B aangedui is. Bv 

Elke Sigaret 

In die loop van die jare is ook 
ernstige aandag geskcnk aan die 
doseermctode Ill hierdie Fakulteit 
vera! waar a! die kandidate wat tot 
Teologie toegelaat word, reeds in 
besit is van 'n B.A.-graad. Met ver
lof van Senaat en Raad is die vol-
gende doseermetode ingevoer: Pro
fessore laat na eie diskresie die 
metodes van lesings, diktate, referate 
en diskussie varieer; die werkopgawe 
(ingeslote bibliografie) vir elke vak 
word aan die begin van die kursus 
aan studente verstrek en in die kol
leges gaan die professore gewoon 
deur met hul werk en dek nie nood
wendig die lccrplan nie; professore 
sal in hul doseerwerk vera! die groot 
lyne trek en Ieiding gee in verban,l 
met prinsipiele sake. 

EKSAMEN 
Die stelsel van afnecm van eksa

mens is insgelyks verander om hierby 
aan te pas en kom kortliks hierop 
neer: 

Daar word onderskei tussen tenta
men en eksarnen; in die geval van 
tentamcn tree slegs die vakprofessor 
op en hy reel die tyd daarvoor; as 
die vakprofessor by 'n tentamen oor
tuig is dat die kennis onvoldoende 
is, word aan die kandidaat op 'n 

(Vervolg in kolom 3) 

'n Meesterstuk 
Die tegniese vaardigheid van die ou meesters en hulle strewe 

na die beste, leef voort in die vervaardiging van Rembrandt 

VAN RIJN sigarette. 'n Volmaakte pakkie sigarette is die saam

gestelde resultaat van talle klein verbeterings. In Rembrandt 

VAN RIJN is hierdie doe! verwesenlik. Dit is gemaak vir diegene 

wat liewer rook vir .genot as bloot uit gewoonte ... en vir wie 

prys sekonder is. As u 'n kieskeurige roker is, weet on§ dat u 

meer genot uit VAN RIJN sal kry. Koop gerus nog vandag 

'n pakkie VAN RUN . Die wereld se eerste lang sigaret 

met filtermondstuk ... en die beste. 

~ • • 

VANRIJN 
FILTER DE LUXE 

DIE W£RELD SE EERSTE LANG SIGARET MET FILTERMONDSTUK 

VRFA 57 



Bladsy agt 

, Ek het so lank gewag vir my graad dat ek hom nou 
maar self sal vans." 

Briewe van 
Dank Aan Ons 

Tweedejaars 
Gcagte Redaksic, 

Hoewcl in 'n ietwat laat stadium 

is dit tog die behoeftc van die hart 

om 'n bedanking te doen namem 

myself en die helc Studenteraad. So 

dikwels is ons maar geneig om dingc 

vanselfsprekend aan te neem asof dit 

nou maar moes gedoen gewces hct 

en asof dit sonder moeite gepaard 
gegaan hct. 

In ons sakboekie by die datum 
9 September staan die volgendc aan · 
haling: ,Goeic werk verdien 'n 
pluimpie. Moenic vergeet om dit •c 
gee nie," 

Ons oprcgte dank aan die tweed~ · 

jaars en by name mnr. Chris Putter 
en sy komitce wat vcrantwoorcleiik 
was-reeds verlede kwartaal-om vir 
die studcnte 'n uiters geslaagde pick· 
nick op die wallc van die Vaalrivier 

le reel. 

Elkcen van die tien ledc van d1c 
komitce, nl. Chris Putter, Roelf du 
Plessis, Pect van Vuurcn, Louis Tal· 
jaard en die dames Irene RumpH, 
Hcrmicn lc Roux, Linda van ce1 
Smit, Greta Pietersc en Bets Coet~ce 
verdien ons studentemassa se oprcgte 
dank vir die groot taak wat hulle o;.1 
baie kort kennisgewing met die 
grootslc sukses volvoer het. 

Ek is daarvan oortuig dat a!ic 
studente die uitstappie terdee geni<t 

hct. 
Ons hartlikc dank!-J. J. DE WE1 

KROGER (S.R . .Voorsitter). 

VERSKONING 
Die redaksie wil verskoning 

vra aan Turkstra bakkery dat 
die blok ,Turkstra Bakkery" 
weens onverklaarbare rede uit 
die advertensie op bladsy 7 
gelaat is.-(Red., D.W.) 

Dames! 

ons Lesers 
Oud-Redakteur 

Skater van 
die Lag 

Gcagtc Redaktcur, - Vanoggcnd 
hct ck die uitgawe van Die Wapad 
van 8 Maart 1961 ontvang. Die galg· 
tou·foto bet my laat skater want ck 
kon my baie goed indink wat in 
daardie drcl se gedagtcs omgcgaan 
hct. Die anne kereltjie. 

Maar toe ck vir Okkie Kruger op 
bladsy 7 sicn, dreigend, moordbla· 
send, en die ccrstcjaars met hul 
bcteuterdheid, roep ck die so bckcnde 
cliche uit : ,Segge!" En ek hoor 
in my vabeclding die protokol·uiv 
rocp: ,Ja ek menecr, van gansc 
harte, mcneer" ... Wonderlikc dac 
gcwees daardie. 

Baie dankic vir die uitgawc. Ek 
waardccr dit cmdat ck na a! die jare 
nog so naby a~n die ou Puk lccf. 
Die Wapad sc inhoud was interessant. 
Die foto 's hct alma! stories vertcl, 
maar daardie een van ,Botterbul 
Junior" Rassie Smit is hcclwa<mkyw 
lik 'n dckadc oud.-DANIE ERAS· 
MUS, S.A.U .K., Bloemfontein, 14 

Maart 1961. 

Van ons kant af ba1e dankie , 
Danie, \'ir die mooi woorc.lc en 
belangstelling. Min dinge is vir 'n 
rcdaksic so aangcnaam as briewe van 
bemoediging-veral ook om lc wect 
dat oud·studcnte nog in ons gewocl 
en gewcrskaf bclangstel. 

Omdat jyself redakteur van Die 
Wapad was (vir drie jaar?) sal jy 
verstaan dat die foto van Rassic Smit 
'n dekade of mecr oud is as gcvolg 
van finansicle problcme. 

Hoewcl die bricfie mecr pcrsoonlik 
van aard as vir publikasie bedocl was, 
het ons tog die vrymoedighcid 
gcneem om bostaandc dccl tc plaas. 

- (Red., D.W.) 

PROTEA APTEEK 
Spesialiseer m SKOONHEIDSMIDDELS: 
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* HELENA RUBENSTEIN 
* Dr. PAYOT 
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Nasionale Universiteite 
-PROF. J. H. COETZEE 

Hoewel die redakteur my versoek het om te skryf oor die 
.. prinsipiele grondslae van aparte universiteite", verkies ek om 
die onderwerp te verandcr na nasionale universiteite. 

Dit Sal Eerste 
Kongres In 
Republiek 

Wees 
Jl.lnr. H. ]. D. van der 

Walt het tydens die sitting 
van die Beleidsraad van die 
A .S .B. 'n besondere beroep 
gedoen op alle A.S.B. sen
tra om die aanstaande Kon
gres die grootste en 'n groot
se monstering ooit van Afri
kanerstudente te maak. 

Jl.lnr. Van der Walt vcr
klaar dat dit die eerste kon
gres in die R epubliek Suid
Afrika sal wees en in hierdie 
opsig 'n historiese geleent
heid. 

Hy het voorts 'n hartlike 
welkomswoord gerig tot die 
Goudstadse Onderwyserskol
lege se toetrede tot die ge
ledere van die A.S .B. en die 
hoop uitgespreek dat die 
kollege 'n vesting van die 
A .S .B. in die Goudstad sal 
word. 

* Die A .S.B. -kongrcs vind 
vanaf IS tot 22 Julie in 
Bloemfontein plaas en alte
saa·m 12 refe1'ale sal geleuer 
word rpndo.m die begrip na
sionalisme. - (Eie Berig) 

Die redaksie van Die Wapad 
wil dit graag duidelik stel dat 
hy nie verantwoordelikheid aan
vaar vir menings in die artikel 
nic. Die artikel is die persoon
like mening van prof. Coetzce. 

Terselfdertyd wil die redak· 
sic prof. Coetzee bedank vir 'n 
gedagteprikkelende artikel. -
Red., D.W. 

Dit lyk vir my na n positicwcr 
benaming en a! mag dit in ons land, 
waarin alma! nie dicselfde verstaan 
onder die be:;rip nasionaal nic, ook 
nog aanleiding gee tot misverstand, 
kan die betekcnislas wat op die woord 
,apart" rus darem cnigsins afgeskud 
word. 

BESWAAR 
D1t was trouens reeds my beswaar 

ten tyde van die ecrste pub!ikasie van 
die oospronklikeWetontswerp op A£
sonderlike Universiteitsopleiding. Die 
kommissic wat daarna aangestel is 
om te rapportccr oor gcnoemdc wets· 
ontwcrp het blykbaar ook die pro· 
bleem aangcvocl en het aanbevecl dat 
dit wu heet Wet op Uitbreiding van 
Universiteitsopleiding, 1958·. 

Afgesien daarvan dat dit ontakt· 
vol was om met die oorspronkhkc 
benaming te kom onder omstandig· 
hedc van spanning, agtcrdog en 
tc vcrwagtc tcenkanting, is wat 
bysaak of newe·produk moes wces 
eintlik vcrhcf tot hoofsaak. 
Soos ck dit bcgryp, moet die houf· 

saak, prirsipieel gcsien, tog wecs om 
voorsicning te maak vir nasionalc 

Steurnis by die 
musiekprogram 

Gcagtc Rcdabic, - Icls wat ons 
al mal baie naby aan die hart lc, is 
die platcprogrammc wat clke Son· 
dagaand in die Studcntesaa[ aangc· 
bied word. 

Nou is daar cgter iets wat my 
baic pla. Dit is die steurcnde lawaai 
in die jongste tyd by die programme. 
Mense wat laat kom, terwyl 'n plaat 
gcdraai word, die gerondskuiwcry wat 
die banke op die galery laat kraak 
en die ergste nog, die ondcrlingc 
geselsery en gcgiggcl, vcrsteur wcrk· 
lik die atmosfcer baie. 

Kan pcrsonc wat laat kom nic 
maar wag totdat 'n plaat klaar• 
gespecl is, voordat bulle die saal 
binnekom nic? 
Ons gaan alma! daarhecn om na 

die plate te luistcr en nic om tc 
gaan sit en gcscls nie. Laat ons a! mal 
mckaar in ag neem en w die vcr· 
langde stilte bewaar. Dit sal dcur 
a! ons musieklicfhcbbcrs waardeer 
word. Baie dankie.-JAKKALS. 

BEGINSEL EN PRAKTYK 
-PROF. S. P. v. d. WALT 

,Predestinasie is die beginsel waarin die hele Reformasic 
verstaan kan word," het prof. S. P. van der Walt, hoogleraar 
aan die T eologiese Skoo1, op V rydagaand 17 Maart voor die 
eerste ledevergadering van Korps van die jaar, gese. 

Prof. Van dcr Walt hct Korps dan die mens twccdens daartoe om 
toegcsprcek oor die onderwerp self·vcrkiesend in sy [ewe op re 
Beginsel en praktyk. Die uitverkic· tree. Derdens bring die verkiesing 
singsbeginsel was verantwoordelik vir verantwoordelikheid tcenoor die 
die lewenskrag en hcro·isme van wereld in die algemeen. 
geloofshelde. Hicrdeur het hullc VERANTWOORDELIKHEID 
gcnoeg staal in hul bloed gehac.l om Hierdie verantwoordclikheid lei 
met Gods hulp hul sake deur te veg. dan verder daartoe dat die Christen 

BEGINSEL 
Op grond. va~ hlerdie beginscl het 

spreker n paar gevolgtrekkings 
getrek met bctrekking tot die prak· 
tyk. In sy wese is predestinasie die 
diepste bcginscl waarop God die 
mens verkies en waarop die mcnslike 
!ewe in vyf opsigte bepaal word. 

Eerstens is die mens se !ewe 
partikulier deurdat hy as individu 
deur God self op aardc gcplaas is. 
Hierdie verkicsingsgcdagte bring 

in 'n gees van selfvcrloendc diens· 
willighcid hom~elf vcrryk dcur te 
gee. In die laastc pick moet die ·een 
die andcr uitnemcnder ag as hom· 
self. 

In die Jig hicrvan moct die studen· 
tcgemcenskap bomsclf dan orientecr 
want tccnoor die selfverloendc mens 
staan die sg. ,vierde mens"-die ver· 
veeldc mens. Hicrlecn moet ons 
waak, het prof. Van dcr Walt opge· 
mcrk.-(Eic berig.) 

universitcitsgcriewe-soos die twcedc 
bcnaming dan ook suggerccr-vir 'n 
volk wat besig is om hom tc ontruk 
aan sy kulturclc en bcskawingsagtcr· 
likhcid. 

BYSAAK 

'n Bclangrike bysaak en rcsultaat 
daarvan sou o.a. ook wees dat die 
univcrsitere onderrig dan ook oor· 
wegend ,.afsonderlik" sou wccs. 

Psigologies beskou, het ons wet· 
gewcrs miskien die aap uit die mou 
gclaat en onbcwus uiting gcgcc aan 
'n swakheid in die algemenc blankc 
kiescr sc pnmere bcnadcring van en 
houding tussen die Bantoes en anc.lcr 
nie·blankcs, nl. die ncgaticwc hou· 
ding oorstcur gcwoonlik die wcrklik 
geregvcrd1gde en positicwc moticf 
van nasionale ontwikkcling, hoc harc.l 
daar in die parlement en elders ook a! 
gepraat is oor die positiewc moticwc 
agter hicrdic en ander wetgewing. 

STANDPUNT 

In die bctitcling van die oncler· 
wcrp het ck cintlik reeds 'n stand· 
punt ingenccm ten gur.ste van die 
verkicsbkhcid v;:n nasionale univcrsi· 
teite bo blotc ,a parte" univcrsitcitc. 
Die vraag is dcrhalwc of daar ',, 
saak uit te maak is \'ir d;c oprigtin:~ 

van naswnalc umvcrsitcitc, wat sou,; 
ck reed;; crken hct, uit die aard van 
die saak in sckere mate van afsondc· 
ring inhou. 

Is daar vera! vandag nog n 
saak uit tc maak vir ;g. naswnak 
inrigtings vir hocr onderwys en 
vir wctenskapsbcocfcning? Aile> 
dui tog cintlik op 'n grotcr inecn· 
skakeling van bclangc: grcnsc 
verdwyn, afstand en tyd krimp. 
die intcr·nasionalc kontakte necn• 
toe 111 omvang en intensilcll. 

Spreck die bcgccrte na interum• 
versitere uitruil van studcnte en 
doscntc nie juis van 'n bchocftc 
111 tcenoorgcstcldc rigting nic? 
Moct die universiteit van die 
twecdc helftc van die 20ste ceu 

nie lcttcrlik weer 'n universitas in 
algemenc sin word nic? 

(Word vcrvolg) 

eerste V.C.O. se 
Skool Ill 

Pretoria 
Dr. K. S. van Wyk de Vries, 

voorsitter van die Vereniging vir 
Christelike Onderwys, het tydens die 
jaarkongres van die vereniging in 
Pretoria tydens die vakans:e verklaar 
dat die eerste skool van die vereni
ging reeds aanstaande jaar in Pre
toria geopen sal word. 

Hy het vcrklaar dat die vercniging 
nog nooit enige dec! van sy stcu·1 
aan die staatskolc tcruggctrck hct I•ic. 

Die Adjunk ·mmister van Ontlcr· 
wy:;, Kuns en Wetenskap, mnr. John 
Vorster, het in n' toespraak tyc.lcns 
die vcrgadcring gese dat die 01:dcr· 
wys in enige land gckleur word dcur 
d1e Staatsfilosofie van daardic Janel. 

GRONDWET 

Hy het na die aanhcf van die nu ·.,.·c 
Republikcinsc Grondwct verwys a:o 
bewys van wat die Regering se bcleid 
ten opsigte van die Christelike god;· 
diens is. 

,Met d1e opstcl daarvan het ons 
uiting probcer gee aan die rigting 
van die Staatsfilosofie in Suid· 
Afrika," hct hy gese. 
Prof. W. J. Snyman en dr. J. A. L. 

Taljaard is ondcrskcidelik hcrkies as 
ondcrvoorsittcr en sekrctaris van d1e 
vcreniging. Die Studcnteraad is up 
die vcrgadcring verlccnwoordig deur 
mnrc. P . W. Bingle en D. A. S. 
Herbst.- ( Eic berig.) 
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Tien jaar sport aan die 
P.U. vir C.H.O. 

AS 'N MENS 'N TERUGBLIK werp op sport soos dit 
die afgelope tien jaar aan ons Universiteit beoefen is, dan is 
daar rede om trots te voel. N ie alleen is ons trots oor die 
prestasies wat op die verskillende terreine behaal is nie. maar 
vera! omdat die beoefening van sport in die alg emeen aan sy 
doe! voldoen het, nl. as middel tot karaktervorming, tot fisiese 
en liggaamlike ontwikkeling en as middel tot ontspanning . 

Die goeie sportmanne en sport· RUGBY 
vrouc wat die Puk die afgelope tien Ons nasionale sport is die afgclopc 
jaar opgelcwer het, was dan oak dekade met groat sukses aan die 
byna sander uitsondering goeic stu· P.U. vir C.H .O. bcocfen. Vera! in 
dente en staan oak vandag hul plek die eerste vyf of ses jaar na d1c 
val in die samelewing . selfstand igwording van die U nivcrsi· 

Dis onmoontlik en oak nie nodig teit was die Puk cen van die toon· 
om 'n volledige oorsig te gee oor aangewende Universitcitspannc in die 
elkc sportklub se geskiedenis die afge· land toe oorwinnings oor Tukki,·s, 
lope tien jaar nie; ons wil volstaan Wits en U.O.V.S. nie iets snaaks 
deur slegs enkele hoogtepunte aar. was nie. 
te dui. OXFORD EN CAMBRIDGE 

HOKKIE 

Die gchalte van hokkic aan die 
P.U. is nog altyd hoog en in klub· 

'· '~ t 
Selma van Schouwenburg. 

sowel as in intervarsitywedstryde moct 
altyd deeglik met P .U.·spannc rckc· 
ning gehou word. 

Dames soos Selma van Schouwen
burg, Jo Schoeman en Albcrtha 
H owell moet hier genoem word, ter· 
wyl onder die mans dit vera! P. de 
Wet, H. Wiese, E. Meyer, P. van 
Wyk, B. Pithey en H . Dykstra wat 
uitgeblink het. 

TENNIS 
Die T ennisklub het ontwikkcl tot 

ccn van die grootste sportklubs aan 
die U nivcrsiteit en hied dwarsdeur die 
jaar aangename ontspanning vir ;o· 
wei studente as dosente. Die name 
van Dawie du Plessis, Andrew 
Makkink en Eddie de Jager sal altyd 
met die klub vereenselwig word. 

KORFBAL 
Die dames het hul knap gedra die 

afgelope tien jaar en altesaam 12 
spelers vir W es·Transvaal gc!cwcr. 
'n Groot struikelblok bly steeds d!e 
feit dat die Puk korfbal speel terwyl 
a] die ander Universiteite netba: 

speel. 

BOFBAL 
Met die selfstandigwording van die 

U nivcrsiteit het bofbal sy intredc in 
die sportlewe van die studcntc ge· 
maak. Faktore soos klein ledetal, 
vakansies en gebrek aan 'n goeie 
veld het die vooruitgang van die 
klub gestrem, dog die afgclope paar 
jaar het bofbal 'n gewilde sport aan 
die Univcrsiteit geword en 'n hele 
paar spelers het al vir Wes·Transvaal 
opgedraf. 

STOEI 
As 'n mens aan stoei dink, dan 

dink jy vera! aan drie persone, n! . 
Wynand Putter en Dokkics Coetzee, 
S.A. interuniversitere stoeikampioene, 
en Petrus Kruger, wat die stoeitonecl 
die afgelope aantal jare oorheers hct. 
Die stoeiklub het in 1954 die ou 
Boks· en Stoeiklub vervang en kon 
nag altyd goed rekenskap gee van 
sy bestaan, dog in die laaste tyd 
dreig dit om dood te loop weens 
beserings en gebrek aan belangstcl· 
ling. Onthou u nie dalk dog daardic 
rubberbal, Proppie Steyn, nie? 

Die Puk het ook daarin gcslaag c.m 
die sterk toerspan van Oxford en 
Cambridge te klop, terwyl die Matie; 
slegs 'n naelskraap oorwinning oar 
die Pukke kon behaal. 

Die jaar 19)1 bet ook die Puk >e 
eerste Springbok opgelcwer in di,· 
persoon van Basic van Wyk, oud· 
Thcos kaptein. 

In 1952 hct Johan Claassen, latcre 
Springbokkaptein en sekcr die beste 
Springbokslot ooit, vir die Puk op 
die veld gedraf. Ander spelcrs wat 
miskicn ongelukkig was om nie hul 
land te vertecnwoordig nie ( misktcn 
kom party se kansc nog . . . ) is ds. 
,Fires" van Vuurcn, Dick Putter, 
C. Roclofsc en Jan van der Schy[f. 

Stoney Stecnkamp was onderkap· 
tein van die S.A. Univcrsiteitspan in 
1956, tcrwyl ook J. C. Strydom en 
S. de Lange lede van die S.A.U .· 
spanne was. Verskcie Pukkc hct oak 
al vir die Noordelike Universiteitc 
dicns gedocn terwyl baie oak al hul 
provinsiale kleure verwcrf hct. Ek 
wens ek kon hul alma] noem. 

ATLETIEK 

Nadat atletiek aan d1e beginprc 
maar gesukkel hct, hct daar d1c afge· 
lope jaar of twce 'n herlcwing gckor:1 

Hannes Liebenberg. 

en begin dit nou sy rcgmatige pick 
in die studentelcwe inncem. 

Springbokkc soos Willie en Pa~:l 

Nel en Willem van Heerden en S.A. 
kampiocne soos J. Liebenbcrg, Alta 
de Kock en P. Botha het baic vir 
die sportsoort beteken. Ook dink 
ons aan manne soos As Burger, Ken 
Boon:aaier en die huidige H cntic 
Joubert en Jurg van der Walt. 

Aan prof. D. P. J. Smith is Sprin!(• 
bok·erekleurc toegeken in atletick
'n besondcre eer wat hom te bcurt 
geval het. 

KRIEKET 

Hierdie sportsoort het nog noo1t 
juis wonderlike sukses gehad nie, wat 
deels te wyte is aan die feit dat daar 
al die afgelope tien jaar 'n tevcr• 
gcefsc vraag na bcter gcriewc op
klink. In die jongste tyd hct die 
klub nuwe oplewing getoon, soos hul 
vertoning verlede jaar in Kaapstad 
bcwys. Bekende name hicr is B. 
Firth, Ben Potgicter, Davi~, H cs;cl 
Dykstra, Christie Coetzce en Barry 
Pi they. 

DIE WAPAD Bladsy nege 

Drie voormalige voetbalkapteins van die Puk. V.l.n.r. ver skyn Frans de Bruyn, Toy D annhauser en Bussie Bothma. 

JUKSKEI 

Jukskci was vanaf 1951 reeds 'n 
gevcsttgde sportsoort en het in 1955 
nuwc bane gekry vera! a.g.v. d1e 
ywer van prof. D. J . van Rooy. 

J ukbkci hct miskien gesorg vir een 
van die grootste prestasies van die 
Puk deur in die persoon van A nna 
Struwig die kaptcine te !ewer vir 
die Springbok damespan in 1956. 

SWEM 

D JC P.U.·swemklub is in 19i'c 
gcstig en aanvanklik was die belan;;· 
stell ing groot. Daar het egter vcr· 
rtouing in getrec dog in die Jongste 
tyd is daar nuwe !ewe te bcspcur. 'n 
Uitstaandc gcbcurtcnis was die be· 
oock van die Amcrikaanse duikkam· 
piocn, mej. Ross. 

TAFEL TENNIS 

DJC klub i :n 1957 gcsl.~ en het 
scdert sy tntredc 'n val :;;;.;.rdige be· 
staan gevc_, onder die Ieiding van 
mnr. Johan van der Walt, Rossicr 
de Vlllc en Faan Oosthuizcn. 

Verdcr word Judo en Pluimbal oak 
aan die P.U. beoefen terwyl Gim· 
na,tick ook dcur die studentc o.l.v. 
mnr. Wynand Putter beoefen word. 

• Dit blyk dus dat daar 'n groat 
verskeidenheid sportsoorte aan die 
P.U. heoefcn word. Mag ons stu
dcnte die voorbecld van die vcrlede 
volg en ywcrig ook aan hierdic sy 
van die studentelewe meedoen, en so 
vir hullcsclf kwcek ,,'n gesondc gees 
in 'n gesonde liggaam". 

Geleentheid Vir 

Hannes Els 
Aan mnr. J. M. Els, M.A.·student 

in die departement Grieks, is 'n bcurs 

wat die Raad beskikbaar stel vir 

nagraadse sudic, toegeken. Mnr. Els 

hoop om aan die Vrijc Universitctt, 

Am sterdam, te promovccr in D.Litt. 

in die departement Cricks met prof. 

De Vries as promotor. 

Mnr. Els het reeds dicp spore 

getrap op akademiese gebied. I n 

19 59 bchaal hy sy B.A.·graad met 

hoofvakkc Grieks en Wysbegee rtc 

met lof. In 1960 het hy die B.A.· 

Honn. met ewe goeie gevolg afgelc. 

Ook op die terrein van die ;;tu

dcntclewc hct hy hom onderskci-hy 

hct gcdurendc sy studentejare vecl 

gcdoen aan die handhawing c11 

bcvordering van 'n gesonde studentc· 

lewe; het op vcrskeie besturc en 

liggame gedien en is vanjaar oak a' 

vcrtcenwoordiger van die A.S.B. op 

die Studenteraad. Hy is ook 'n 

bclowcnde rugbyspeler. 

Oor en op die Campus 
V riende, Romeine en Katrynmanne, leen my julie ore! 
Hier is ons nou weer alma! saam na 'n lekker vakc.nsietjie. 

Ek se dit was 'n lekker vakansie omdat ons nou weer almal op 
datum is met die werk, en wonderlik voorbereid is vir die 
tydjie van probeer en fouteer wat voorle. 

Oak gccn wonder dat 'n mens vir beide volstruis en ruitcr. 
deesdae voor die biblioteek moct Daar het hullc oak 'n wcdsuyd 
toustaan om pick tc kry nic. gespecl. 

W ag! Nctnou word ek dalk kwalik WILD GEWORD 
gcncem vir die klomp snert wat ek 
hierbo vcrkoop. Laat ons dus nou 
liewcr afdaal tot 'n mens verhewe 

peil. 

RONDRY EN RUGBY 
Soos ck vcrstaan, was daar mus 

hicrd1c vakansi..: 22 ouens wat beslutt 
het om rond tc ry. Tocvallig hLt 
party hullc rugby·uitrusting oak saam 
gcncem en nou moet ek hoar dit 
was 'n rugbytocr. 

Daar was so min van hullc 
wat iets van rugby af gcwcet hct 
dat ons licwer oor die ander dtngc 
gcsels. 
Die eerstc wcdstryd was teen 

Ammazol. Ammazol le op ecn of 
ander brecdtcgraad 36 myl noord van 
Po:;tmasburg. Met dinamict hct dh· 
men:;c gate in die koppics gcskiet. 
Toe hulle daarmee klaar was sicn 
hulle dat daar mangaan in die gate 
le en daarom ts Ammazol vandag ·n 
groat mangaanmyn. 

SETLAARS 

Vandaar is d1c k.~rcls tOL na Gra· 
hamstad, die setcl van die 1820 
Sctlaars. Soos rcgtc sctlaars hct d:c 
22 man die pick ingevaar en dit 
was nic lank nie of baic was 
,gcscttle", want daar ts mas 'n 
Rhodes U niversitcit. 

0 ja, hulle hct daar ook 'n wcJ· 
stryd gcspeel. Hulle se dit was 
teen Albanie. 
Sommer sk1clik cen Maandag· 

oggend sit die manne toe af Oudts· 
hoorn toe. Almal was gcwapcn ro:ct 
pynappcls omdat daar baie pynappcl
bosse by Grahamstad staan. 

Die bus het so baie gcskud Ja1 

hullc glo op Oudtshoorn net pyn
appclkonfyt oor gehad hct. N<t d:c 
oordosis pynappcls was daar ook ni~ 

n' tekort aan pync nic. 

·GROTBEWONERS 
Op Oudtshoorn het 22 heldc dtc 

Kan go·grotte gaan ontdek. As hier· 
die mannc nou mense was, sou ek 
vas geglo hct dat ons voorva Jcr.; 
grotbcwoners was want daar was die 
spul nou rcgtig in hu'lc elem ent. 
Ongclukkig was daar nie vir clke 
ou 'n grot nic, en moes alma! ma1r 
deur dict:elfdc plekkc bcur. Soos ck 
verstaan, hct dit glo stoot·en·trek 
gckos om van die groterigc gevaartco 
deur d1c klcincrigc gaatjics te help. 

Ongelukkig v1r d1c volstruise is 
daar op Oudtshoorn oak volstruis· 
plasc. Van grotkru1pers vcrandcr die 
grocp toe mo' na vo'struisjokkies. 
Ek kon r ou vtr julie die name gcgee 
bet van die jokkics wat probccr hct 
om op dtc , Yolstrcke" tc ry, maar 
as jldlc hulk gcs1cn het sou julie 
\·crst.,an Jat d1t ccr,kcnding sou wccs 

Omdat daar op George ook 'n 
rughyveld is, sit die hc'e spul toe mos 
a[ soontoc. Die houtbosse wat die 
oucns daar om ring hct, het am per 
vcroorsaak dat party van die goed 
weer wild geword hct. Ek bedocl 
nou die toerlcdc. 

Dit was vir die oucns vcrrasserd 
om te ontdek dat stinkhout sy na:tm 
baic onwaardig is, en dat 'n mens nic 
aan hom ruik om hom tc ken nic, 
maar na hom kyk. Die feit dat stin k· 
hout du meer kleur as geur het, hct 
party laat bcsluit om sclfs stin khout• 
voorwcrpics vir ,rughywcduwees'' 
saam te bring. 

Uitcindelik het dw mannc wat so 
lekkcr gckuier hct weer op die Puk. 
aangeland na 'n lekkcr en intc• 
rcs;;antc toer. Omdat ck so min van 
die ,ball game'' wcct, laat ek bespre· 
king van die rugby oar a:l" ander. 

* * • 
KYSTE SKRAAL 

e Dtt lyk vir my of die kyEtc dces
dae so skaars is soos vrcde in Kuba 
of Suid·Afrika in die Statcbond. Nou 
so van Statebond gcpraat: dit lyk of 
ons tans 'n goeic kans hct otn aan 
tc sluit by C.O.B. (Commonwealth 
Old Boys). 

Die kyste word sckcr maar net dig 
gehou uit vrccs vir pu!)ikasie. T oe• 
maar, a! moct ek dan ook die slepcrs 
voorle, ek sal hullc uitvind. Ek meen 
te se : sulke spcurwerk is in my 
bloed, want ek hct 'n aangctroudc 
kleinneef wie sc broertjie juis nou 
vir speurder leer. 

Haai, as ck so aanhou gescls sal 
nie cen van julie betyds wees vir die 
lang tou voor die biblioteck nie ... 

Intussen bet ek darem vcrneem 
dat oud·S.R.·voorsitter, H ennie van 
dcr Walt, op 6 Mei a[hak met Rita 
van der Watcren-ons hoop hy sal 
daar net sulke wclslae behaal as in 
die studcntclewe. 

e Ons sit baie kec:· en dink aan 
die baie tyd wat verlore gaan omdat 
ons so baie sit en dink. - ONZE 
OOM LOKOMOTIEF. 

IHEIDEMA 
DIE ADRES VIR: 

FIETSE 
TIKMASJIENE 
BROMFIETSE 

Iierkstraat 48 Telefoon 364 

POTCHEFSTROOM 



Bladsy tien 
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Rugbytoer in aile opsigte 
'n groot sukses 

DIE RUGBYTOERSPAN het gedurende die Aprilvakansie 
'n geslaagde toer deur Kaapland onderneem. Vier wed

stryde is gespeel en hoewel net twee daarvan gewen is, is die 
waarde van die toer gelee in die mate. van fiksheid en in die 
ondervinding wat die spelers opgedoen he t. 

Die eerste en laaste wedstryde, 
teen Ammosal in Griekwaland-Wcs 
en teen George, bet baic goeie rugby 
opgelcwcr. In die cerstc wedstryd 
bet die Pukke hul handc vol gehad 
met Kierietjies Roelofse, 'n oud-Puk 
en n sterk aanspraakmaker op 
Springbokklere. Die ligte pak voor
spelers bet hul swaarder teenstanders 
goed vasgehou en vera! i:-~ die tweede 
hcl fte bet die Pukke knaend in 
Ammosal se gebied geboer. Deur
komkans was daar egtcr nie en hulk 
oes die aftong blaas 3-11. 

SPEEL SWAK 

Teen Albany en teen Oudtshoorn 
het die Pukkc swak gespeel. Die 
voorspclers was geneig om los ~e 

sped terwyl die agterlyn nie slaankrar, 

gehad bet me. Ook is daar in albci 

wedstryde te dikwels en doclloos 

geskop. 

weer vlamgevat, hoewcl ecrs in die 

twecde helfte, en met 11-3 gewen. 

Dis moeilik om uitblinkers in 'n 

span wie sc sukses afhang van die 

mate waarin hulle as 'n span saam

specl, uit tc sander. Tog kan nie 

nagelaat word om te noem die g0eie 

vertonings wat deur die rese rwes 

gclcwer is nie. Vera! Hannes Sauer

man en Tamatic Boshoff het hul 

nog in 'n gedugte kombina,ie kan 
stemme dik gemaak om inslUiting in 
die eerstc span. 

Die tocr bet geleer dat die Pukki~.::o 

ontwikkcl. Die voorspelers is Jig dog 
beweeglik en klim in, terwyl cJe 
agterlyn tot groat dinge in staat kan 
wees, vera! as die Thorn-Van J~r 

Sehyff kombinas:e op senter weer 
oorneem, en as die skrumskakel eers 
sy voetc kan vind.-(Eic berig.) 
sy voetc kan vind .-(Sportrcd., 
D.W.) 

Judomanne Vaar 
Puik 

'n Baie geslaagde tocrnooi is up 

27 Maart in die Totiussaal teen 
Landboukollege gehou. Hoewel die 
Pukke die onderspit gedelf het, is 
nogtans judo van 'n hoogstaandc 
gehalte gelewer. 

Chris Maritz ( wat sy teenstandcr 
met twee valle teen nul geklop het) 
en Andre GrecH (gclykop) was die 
uitblinkers onder die Pukke. 

Die span-kompetisie is ook dcur 
Landbou kollegc gebuit. 

Die afrigter van die Landbou-span 
was vol lof vir die wysc waarop die 
Pukke hul man gcstaan het teen meer 
ervare manne.-( Eie berig.) 

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

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

S U I D • A FR I K A S E U ITS 0 E K 8 I E R 

DIE WAPAD 

Die rugbytoerspan van die Uni

versitcit het op hulle toer nie net 

rugby gespeel nie soos duidclik 

blyk uit hierdic foto. 

Uitslae van Rugby 
Op 22 April 

NAVY: Navy het gesukkel om 

Goldfields met 10-5 te klop. Die 

voon,pelcrs het hulle ou kwaal om 

te los te speel herhaal en skrumskakcl 

De Beer het swaar gelecf. T amatie 

Boshoff het op senter die bestc van 

die agtcrspelers vertoon. 

0/19: Die 0/19A-span bet hul 

goeie vertonings die seisoen voortge

sit en die stcrk span van Strathvaal 

met 13-0 geklop . H ullc hct die 

wcdstryd voel-vocl afgesit, dog na 

rustyd het hulle vlam gcvat. Die 

voorspclers was weer eens woclig 

tcrwyl die agterlyn, met Johan van 

dcr Schyff terug, nou vorm begin 

kry. 

Die B-span het by tye mooi voet

bal gcspcel en hul tcenstandcrs 11-0 

geklop. Die C-span kon egter n:c 

die mas opkom teen Klerksdorp nic 

en is met 33-0 die kous oor die kop 

huistoe gestuur. 

4de Span: In 'n baie harde wed· 

stryd kon Tekkies net-net daarin 

slaag om Fochville 6-5 te klop. 

Daantjie du Prcez en Naas Rauben

heimer was vera! die uitblinkers.-

( Eie berig.) 

Grant 345/58n-2A 

Woensdag, 3 Mei 1961 

Blou Span Eet Stof Teen 
. Die Pukke 

JN DIE AFWESIGHEID van die meeste staatmakers aan 
albei kante, met Strathvaal effens swaarder getref. het die 

Pukke daarin geslaag om hul teenstaanders Saterdag met 11 -·5 
te klop. Die wedstryd as sodanig was nie juis 'n skouspel nie, 
dog albei spanne het by tye die bal lug gegee. 

Die ligte voorhoede van die Pukke 
het swaar gcleef teen hul vee! swaar
der tcenstaanders, dog hulle het end
uit met mening gespook. Dit hct 
weer gcblyk dat die Pukkc se groot 
bate is hul vasberade jag op die lo.; 
ball e. 

Die uitblinkers was H . B. van der 
Walt en H annes Sauerman. Van der 

Atlete Vaar 
Goed 

M et die verskuiwing van 
die twee interuniversitere atle
tiekbyeenkomste, die Dal
rymple- en die Mat Maree
byeenkoms, na September
maand, het die atletiekseisoen 
voorlopig ten einde geloop. 

Ten spytc hiervan bchoort die 
Pukke beter te vaar as enige vorige 
jaar aangesien hullc hierdie jaar oor 
bcter atlete beskik, soos reeds bcwys 
op die Suid-Transvaalsc, Wes-Trans
vaalse en Vrystaatse kampioenskappe. 

VAAR GOED 

Die drie P.U. atlete wat Wcs
Transvaal op die S.A. kampioew 
skappe op die Paarl vertccnwoordig 
hct, hct alma! daarin geslaag o:n 
plekke te verowcr. 

I n die 220-tree hekkies onder 
negentien, het Pietman Botha die lint 
gebreek met Johan van der Schyff 
kort op sy hakke. Van dcr Schyff 
was ook derde in die vcrspring 0/19. 

J urg van der Walt het derde in 
die myl gekom. P. van der Linde, 
'n P.O.K.-student wat ook op die 
P.U. ingcskryf is, het twcede in die 
120 tree hekkies gecindig. 

H entie Joubert is ook verkies, 
maar moes hom van die kampiocn
skappe onttrek. Daar word uitf;esicn 
na sy vertonings oor die 440 tr :~ 

vo'gcnde seisoen aangesien hy dit 
nog ver in die Suid-Afrikaanse atk· 
tiekwercld bchoort te bring.-(Eic 

bcrig.) 

Plaat Eersdaags 
V erkrygbaar 

V ir die Pukke is daar n 
oulike ,.souvenir" in die voor
uitsig . 

Mnr. Charlie Williams en 34 koor
ledc (van die P.U. Musiekvcreni
ging is besig met die aanvoorwerk 
vir die vervaardiging van 'n plaat 
met ons eie studcnteliedjies daarop. 

As alles vlot verloop, sal die 
plaat gcdurcndc die J ulievakansic 
vrygcstel word. Die hoeveelheid 
plate sal bepaal word deur die 
hocvcelheid studentc wat plaaslik. 
of elders daarvan vooraf bcstcl. 
T ot dusver is nog geen bestellings 
geplaas nie . 

STEFAANS GROVE 
Die 14 licdJies, o.a. Puk-studcnte, 

Lustig ist das Zigeunerlebcn, Ingram, 
Opdraande Pad, Es steht cine Mi:Ihle, 
Going up to beat them, Kamerad, 
Gaudiamus Igitur en die Alma M ater, 
is gcorkestrccr dcur mnr. Stefaans 
Grove. 

'n Gedcelte van die S .A.U.K.
Orkes word gehuur om die musiek 
tc verskaf en mnr. Anton H artman 
van die S.A.U.K. sal as dirigcnt 
optree. 

'n Bckende Afrikaanse platemaat
skappy sal die plate vervaardig.
(Eie berig.) 

Gedruk deur Enslins, Potchefsroom, 

en uitgegee deur die P.U. vir 

C .H .O . Studenteraad. 

Walt het vasberade genae! en 'Y 
gcdugte tecnstaandcr Chris Botha 
goed dopgehou, terwyl Sauerman, na 
'n onsekere begin, gaandeweg sy 
voete gevind het en teen die einde 
onverbeterlik gcspccl het. Op die 
oomblik hou hy 'n groat gevaar in 
vir Schalk H oogenboczcm in op 
hcclagter. 

Die res van die agtcrlyn, meL n 
verbetcrde verstandhouding tus>en 
die skakels Van dcr Schyff en 
Grundlingh en met Lionel Phillips 
wat stadig begin vorm kry, was altyd 
Ius om tc hardloop en tclkcns gcvaar
lik. Net jammer dat Grund'~ngh 

Carl Grundlingh wat die Pukkc 
aangevoer het. 

teen die einde verkics hct ;Jill te 
skop in plaas van die bal tc laat loop. 

NAVY 
Die twcedc span hct Satcrda~ 

gelykop gespeel teen Strathvaal met 
ses punte elk. Die wedstryd is ont· 
sier deurdat die Strath vaalsc lo~

skakcl gedurig die voet ingelc. het 
Die Pukke hct blocdweinig van die 
bal gesien uit die skrums en die lyn
stane, dog in die los was hullc ee;1 
te vee! vir hulle teenstaanders. Teen 
die einde het Navy stcrk aangev~l, 

dog kon net nic die wcnpuntc k:y 

nie. 

FIRES 

In 'n wedstryd wat by tye mooi 
voetbal opgelcwcr het, het Fires met 
13-3 oor Strath vaal gcseevicr. 

TEKKIES 

Ten spyle van die aanwc::-ighcid 
van mannc soos De Wet Kruger en 
Arnie van Wyk hct Normaal IV neg 
daarin geslaag om Tekkies tc k!op 
met 9-5. 

0 /19 

Die kuikcns hct hul reeks oorwiw 
nings van die seisoen voortgc~it deur 
Klcrksdorp 12-0 te klop; dit het 
ten spyte van die feit dat ses van 
hul spclers vir Wcs-Transvaal dicns 
gedoen het. 

Ses Dames In 
Hokkieproewe 

Ses dames van Puk is na af!oop 
van n voorlopige proefwcdstryd 
gekies om op 13 Mei aan die finale 
proewc vir die kies van 'n Wes
Transvaalse span deC! te neem. Hullc 
is A. H owell, J. Venter, A. Viljoen, 
M. Bruyns, M. Bingle en B. Sphor. 

Altesaam 44 dames sal aan die 
proewe deelneem. (Eie bcrig.) 


