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Vrugbare Konferensie in Piesangland 
deur P. U. Bygewoon 

VRUGBARE SAMESPREKINGS is die aEgelope naweek deur afgevaardigdes van vyf 
Studenterade in Durban gevoer oor gemeenskaplike studentesake. 

Ou Hoofstad Word Vanjaar 
Op Horings Geneem 

DIE OU HOOFSTAD van Transvaal sal op Saterdag. 20 
Mei vanjaar in ware feesgewaad gehul wees wanneer die 

Pukke in groot getal V reugdedag vier. 

Vanjaar se Vreugdedag beloof om 
een van die grootstcs in die gc k1cdc· 
nis te wees en grootse verwagtings 
word dan ook dcur d1c komitce onder 
leidmg van mnr. Cassie van der Walt 
in die vooruitsig gcstcl. 

Dertien sierwaeos wat die tcma 
,Titels van Ltedcre" a! uitbccld, 
beloof 'n grootse skouspel. 

VREEMDE GEW AAD 

Pukke-ouhere, oudames en eerste• 
jaars-gekostumeerd en in ,vreemdc" 
gewaad sal dte dorp van hoek tot 
kant op horings neem. 

Dit is voorwaar 'n dag waarop 
die Pukke hul laastc bte't)le encrgie 
eo vreugdc sal uitwoed. 

Die groot vrcugde begm recdo 
Vrydagaand op die bofhalveld agter 
die Fisikalaboratorium waar vlottc 
dwarsdeur die nag gebou sal word. 

D1e vcrngtmge sal opgelu1ster word 
met musiek so na die hart van Johge 
Pukke. 

EETGOED 

Vlc1s. pannckock, wors, ,hot 
dogs", koffie, lwcldrank, em., sal 
voorsicn word om bWocgcndc vlot
boucrs en gc~clsendc omotandcrs aoi'l 

die gang te hou. 
V1r d1c vermomdcs wag daar 'n 

skitterendc gcleenthctd om dtc sale· 
geldjies aan te vul. Dnc prysc. van 
RlO, R4 en R2 word v1r dtc bc•te 
kostuums uitgcloof. 

BEOORDELING 

Dte vlottc en kostuum · word d1e 
Satcrdagoggcnd om agtuur bcoordcel 
en dtc gclukktgc wcnncrs sal d1c aand 
tydens dte konscrt bckroon word. 

dat 
Sake wat o.a. bespreek is, is die samestelling van Studente

rade, eerstejaars. die kafeteria, finansies, verenigingslewe, 
publikasies. sport, jool en verhouding tussen dosente en 
studente. 

D1e konferensie wat op mis1aucf 
van d1e Durbaose Studcnteraad ge• 
skied het. is bygcwoon dcur d1c 
Studcntcradc van Ptclcrmant:burg, 
Durban, Ngoya, U.O.V.S., d1c niC' 

blankc afdehng van d1e Natal~c u,,,. 
vcr>~tcit, en Potchefstroom 

Nuwe Benadering Bepleit 
In Studenteverhoudinge 

HEFTIGE meningsverskil het tussen die president van Nusas, 
mnr. Adrian Leftwich, en die Studenteraad van Durban 

ontstaan tydens 'n onlangse besoek van mnr. Leftwich aan 
Durban, luidens 'n berig in Dome, studentekoerant van Durban. 

Dte verwagtmg IS 

Vrcugdedag·bedryw1ghede 
jaar 'n hoogtepunt Sill 
hierdle groot dag. 

van van· 
berc1k: op 

Dtt.: VreugdcdagkomltCL docn n 
beroep op alma! om hul geesdnf 
en sprankclendc studcntcvreugd~ van· 
jaar ten volle tot Ulllng tc bnng. 

D1c P.U. sc afvaard1gtng hd be· 
staan Ult mnre. ]. ]. de Wet Kri.ig~r. 
en J. M. Els tcrwyl J. M. Boncschan,, 

Mnr. Kruger. 
[Foto: Fotokuns. 

P. A. Venter, C. J. H. Venter en 
P. R P. de Bruyn waarncmcrs was. 

KAN BERAADSLAAG 
D1e konferensie het bcwys Jat stu· 

Mnr. Prinsloo Potgieter. 

dente oor bate sake kan bcraadslaag 
en dat Studenteradc oor en weer kan 
baat by stelscls en skemas wat aan 
verEk11lende universiteite toegepas 
word. 

Gcdagtcs i op vriemlskaplikc 
wysc gcwisscl en kontak is langs 
hterdtc weg aangemoedig. 
D1c algemcne bcgccrte is dan ook 

tutgcsprcck dat hierdic soort kcnnis· 
making en kontak sal voortduur en 
d1c wcg sal baan vir ruimcr en hcgtcr 

Mnr. Hannes Els. 
[Foto: Fotokuns. 

~amcwcrktng tus,Ln <tudcnte van dtc 
land. 
e ' ral 1'-a>r kvol \\as dk indiwtdu 
~lc gt:sprekkc ~J<.at butte d1~ konle· 
rcnsiesaal om met studente van ver· 
kdlcndc inrigtings gevoer is.-(Eic 

berig.) 

Mnr. Dave Gordon, voorsitter van 
die Durbanse Studcnteraad, het vcr· 
klaar dat ernstige pogings aangewend 
moet word om 'n versoening, same• 
wcrking en begrip met Afrikaansta· 
ltge Univemteite te bewerkstellig. 

Sodanige begnp kan n6g deur 
Nusas n6g deur die A.S.B. bereik 
word, hct mnr. Gordon gese. 

NEGATIEF 

Hy hct na Nu as se benaderirg 
tot S.A. studcnteverhoud1ngc as nega· 
ucf verwys. Luidens die berig 10 

Dome was mnr. Leftwich sprakeloo•. 
Mnr. Gordon pleit vir 'n ,nuwe 

benadering" in studenteverhoudinge. 

Dome vervolg dat 'n bewys van 
h1crd1e nuwe benadering tot uitmt: 
kom in 'n besluit van die Studentc· 
raad om '"''"g tr- bree" van ·usas 

bt! trddt:,l\.IJh, . .l\.. Lll •.• l~ilJ. Vd.Jl ~l..•.l.UJ dall 

d1e stryd van oorsese studcnte ( bv. 
Algerie en Kuba). 

Luidens die berig is die Studente· 

Pukkie Se V erkope lets 
Ongeewenaards In Ons 

Geskiedenis 
VANJ AAR sc Studenteraadsvoorsilter gaan 'n voorreg smaak 

wat baic min, indicn cnigc van sy voorgangers, nog ge
smaak bet. Hy gaan nl. aan die einde van die jaar in sy jaar
vcr-.lag aankondig dat DIE PUKKIE 'n wins afgeweip. het 

Toe die Pukkie-redaksie onder van 383. 
Ieiding van mnr. Dewald Roode 
verlede jaar aangekondig het 
dal hulle vanjaar 20,000 Pukkies 
gaan druk, was daar mense 
(baie van hulle) wat gelag het. 
Die ondervinding van die ver
lede, toe die oplaag veel min
der was, was nog vars in die 
geheue. 

REED GEDEJ{ 
Maar nou moet die pessimiste 

die feit aanvaar: om-en-by 
15000 Pukkies is reeds verkoop 
en Vreugdedag en die Julie-toer 
Je nog voor; 'n bruto-wins van 
R2200 is reeds aangeteken en 
bale gelde is nog uitstaande ter
wyl die d1·ul<koste reeds llic h<>-:!1 
eerste dag nadat die Pukkle ver
skyn het, volledlg gedek was. 

En saam met die geesdrif van 
die Redaksie en administrasie 
van die Pukkie, het die Pukke 
ook gees gevat. Nel Boshoff loop 
tans lo voor met die indivldu
ele verkope (oor die 500) en net 
om te wys dat die eerstejaars 
ook belangstel het Andre Duven
hage van Dawie Doep reeds 320 
op sy kerfstok, terwyl Dewald 
Stcyn spog met 'n groottotaal 

30,000? 

Mens kan nie anders as om 

die mense wat verantwoordelik 

is vir die puik uitgawe geluk 

te wens nie. Die blad is goed 
versorg en maak in bale gevalle 
'n veel gunstiger indruk as die 
meeste joolblaaie van ander uni
versiteite. Voeg daarby dat die 
versprelding vanjaar puik ver
Joop het, en jy het lets on/ge
ewenaards in ons geskiedenis. 
(Hoor ek iemand se, .,ons druk 
volgende jaar 30,0QO"?). 

Kritiek sal daar altyd wees 
(a! moet dit kom uit sulke 
oorde soos 'n bekende geelpers
orgaan) maar dit ten spyt, sal 
almal erken: vanjaar se Pukkie 
is pulk. Sulke oorspronklikheid 
soos ,Die Sterre", oorspronkli
ke lnkleding van die stof en 
keurig-versorgde tekeninge, maak 
dit 'n lus om te aanskou. En 
daardie middelblad . . . 

Ja-nee, die argief moet keer, 
hulle kry nie vanjaar hulle ek
semplare nie - nle met manne 
aan die roer soos vanjaar se 
Pukkle-kokkedore nle! 

raad besig om sy bele1d teo op igtc 
van ,sekere sake" te formuleer en 

belangrike beslissings sal in d1e nabyc 
toekoms genecm word.-(Etc berig.) 

e Dit kan gedoen word a>: 

Alma! - sondcr Ultoondcnng 
saampsan en d1e publtck >c bcuNe,; 
leegmelk en nie langs d111 st ratc staan 
en lag en net kyk me.-(E1c bcng .) 

• 

Kragtige V eldtog teen 
Polio 

Unieke Kans Vir Pukke 
Q P 1~ M~I gaan Suid-Afrika op gl:son~hcidsgebicd wercldge

skiedenis maak wanneer sy . mees u1lgebreide vckllog om 
6,090,000 .Persone van aile rasse m S.A. teen kindcrvcrlamming 
te munumscer, aangepak word. 

Wanneer de veldtog in Sep
tember ten eir. le loop, sal S.A 
in die Westerse wcreld dil: cer
ate land wees wat hierdie ge-

~ V!PP,de q"plftp 'lff-tl .,;p 'n(4 )ri'"" -

ders nie maar ook volwas:senes 
afmaai of permanent vermink, 
feitlik geheel en al gaan uit
roei, want daar is rede om te 
glo dat dit wei gedoen kan word 
indien alma! wat vatbaar is, 
daarteen ge-immuniseer kan 
word. 

Mnr. S. du Toit. 

SUII\.ERIU.ONTJIE 
Dit is nodig dat elke per

,enting·• is bale eenvoudig want 
dit bestaan uit 'n enkele suiker
klontjie. Geen inspuiting is no
dig nie - ell{e persoon moet 
sl~gs 'n klein suikerklontjie 
neem, dit kou en insluk, en die 
hele ,entproses" is afgehandel. 

soon drie dosisse van die nu
Die hele immunisering of 
we entstof, die Sabin-entstof 

vernoem na die uitvinder 
daarvan - moet ontvang. 
Mnr. S. du Toit, registrateur 

van die Universiteit, verklaar 
dat vir studente spesiale reelings 
deur die Universiteit in same-

werking met die Superintendent 
van Gesondheidsdienste in Pot
ehefstroom gctrcf is sodat die 
immunisering op Woensdag, 17 
Mei vanaf 2 tot 4 nm. 111 die 
Tvli1t ~ t. ... .a.l!\..-Ul .. t.tl I ldasvtnd 

IN EIE BELANG 
Die ouderdomsgroepc vir blan

kes wat hierby belang hct, Ia 

van 3 maande tol 29 jaar. 
Studente wat van hicrd1e grll

tis diens g bruik wit maak word 
versoek om bulle name en ouder
domme by die P.U.-kantoor in 
te dien voor 16 Mei. Mnr. Du 
Toit doen 'n beroep op studen
te om in bulle eie bcian&' van 
hierdie besondere di ns gebruik 
te maak. - (Eie Berig). 

Raadsbesluite 
Gedurende die sitting van die 

Raad van die lJnivcrsiteit in 
Maart is onder andere die vol
gende besluite goedgekeur: 

1. Die selfwerksaamheidsbC!gin
sel wat deur die kosJ:'ang rs 
aanvaar is, sal na 31 Mei 
1961 sover moontlik in die 
praktyk toegepas word. 

2. Die Universiteit sal ineka
kel by die voorgeslelde Uni
versiteit-Sportraad wanneer 
dit tot stand kom. Hierdie 
Raad sal inter-universitcre 
sportaangeleenthede beheer 

3. Prof. dr. J. Lever van diP 
Vrije Universiteit AmstH
dam sal vanaf die aanvang 
van die tweede semester vir 
twee maande aan die P.U 
optree as uitruilprofessor. 
Hy Is aan die Fakulteit Na
tuurwetenskappe verbonde. 

4. 'n Tender is aanvaar vir die 
oprigting van 'n nuw mans
koshuis. Bouwerk moet die 
einde van Januarie 1962 vol
tooi wees. 

5. 'n Bedrag van R200,000 is 
bewillig om in 1962-63 nog 'n 
koshuis op te rig. - (Eie 
Berlg). 



Bladsy twee 

Oor en op die Campus 
SOWAAR AL TIEN Jaar oud! Nie ek nie- nee, die plek 

waar ek is. Ja~nee, mense, vanjaar is die Puk net mooi 
tlen jaar oud. 

Vanaf 17 Maarl 1951 staan ons 
op etc voctpc. en JS ons nog steeds 
bc>Jg om gtulLr tc worJ. So groot 
dat uns nuu al mccr ged strepe en 
f1et~1akk<: mocs kry. So groot dat 
dtc &trill<; al name moes kry en die 
•pykctbanklc" al bmnckort parkcer
mctcts s.1l moct kry. !:iolank hullc 
net me uok gccl gcvcrf word nic, 
want di!n Jua~ 'n mcno ook me c•.ro 
Ja.u p.ukn·• n•c (ck bcdoel nou 
sender 'n mulut). 

'uuJ.1t lien J<lill verby 1s kan ons 
t.bc <wed van uns vuorkoppe afvec 
en teru!jkyk. Tctu6kyk na dtc tien 
pat w.1L vcrby 1 natuurlik. Nouda: 
on a! Ucn J.l.u gcspeen IS kan ono 
sekcr ookal ons bckk1e~ oopmaak, 
d1c tungd)lc Ull>tuut en kkker Ian;; 
bier gee lllsscn u1c antler skapc wat 
vcel uuct •" on' ts. (Vc-rskoon d1~ 
n.1am ,.skapc", maar ck glo 'n mens 
meet so nou·en•t!an grootpraat.) 

As ck nou kla"' d1c owed van my 
vuorkop ,Jfg,·wc hd en omgckyk 
hct na 'n afgdope Jckade dan kan 
ck n1c ant!Lts as um dtc ontw1kkclmg 
',, n l11c rt!te up·,IC'f''lll: t yt! perk 'oos 
'11 nllct lla:k vuut my tc sien v,rby 
vltcg ntc. 

Dll kont1a" 1"' omtllnl F-u ~r1oL 

<n>< 'n vkuclklavJL r en 'n boerc 
kon<ct Una. Ek mccn, 111 t!a.trdi, 
Jac, tits nou 'n t!t.k..t!c ;.:Lid., 
moe< t!tc tcgntcSL tic p.ulclllL nt nog 
d11 camp11s nH.:t "n c:p\tn o .. ._ en "n 

ccnsku.ll•pluq: ornplocg suJ.1t dJL 

netjtes kon lyk. Vandag JS d1e 
plek vol gras geplant omdat d1c 
esse dood IS. 
In daard1e dac, dis nou 'n dekaJc 

gclede, moes dte arme f1s1ka·labora· 
tonum sc naturclle net vmmg hcca· 
en-weer hardloop met die klein 
atoompics. Daardie dae bet hulle 
nog probeer om d1e atoom met 'n 
kntpmes tc split. Nou i dit egter 
nie mecr [auk me, t!an sal hullc 'u 

mas)lcnt)tc he wat htcrdte em tc 
atoompies half mal sal jaag. Ek dink 
ons moct 'n paar van hterdtc ou 
trapsuutp e·mans ook in daat ma>JILn· 
tjie se keelgat afgooi, odat dte sic· 
pcrstal kan u1tbrct. 

ln daardie dac, d1 nou 'n dckad" 
gelct!e, mocs dte stelkunde-depart~· 

ment nog al hul snaaks1ghede op WIV 

rotte en veldmuise tocpas. D ccsdac 
word studente glo gcbruik. Ont;c· 
lukk1g necm dtc proefncming net 'n 
bictjic Ianger, want hterdte nuwe 
spestes leer stadigcr as dt c tradt,llr 
nele proefkonyne. 

ln daardie dae, ook 'n dekat!e 
terug, het die B.Comm.-studente nog 
van sulke anllekc gocd soos ponde, 
sjichngs en pennies geleer. Nou hct 
hullc al so geed gcvo rdcr dat ltulie 
met rande en scnte begin werk het. 
Dit getuig van 'n merkwaardige vc>or· 
u1tgang. 

In t!aJ.rdie dac, natuurlik diesel f de 
tkkade terug. moes die studerendcs 
meL vodc en ftctsc hulself rondb.r· 

W. J. SPAVINS & SEUN 
VHt 

* ELEKTRIESE REPARASIES en TOE
BEHORE 

* ORNAMENT£ 

* DRAKENGAS 

RERI !'TRAAT 101 TELEFOON 185 

Trap vas met Dixi • • • 

IJi~i-Cola 
Potch. Mineral Waters (Pty.) Ltd. 

SHERR & SHAKINOVSKY 

FOON 16 en 11-l-1 POSBUS 134 

U het volop keuse m ONS groot verskeiden
heid 

Boeke 
. 

VIr Studie en 

vir Ontspanning 

PRO REGE-PERS BE·PERK 

"DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

KERKSTRAAT 91 - 95 

BORCHERDSTRAAT 

TELEFOON 1164 & 497 

TELEFOON 3431 

POTCHEFSTROOM 
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wei. Vandag lyk dit vir die toe
skouers hopcloos anders as wat ::Itt 
toe gelyk het. Destyds het dit soo · 
die Groot Trek gclyk as die ouen• 
klas toe gegaan het, vandag lyk dit 
soos 'n Grand Prix, want t!1t is 
profftcs op fictse en nat·agter·::lie· 
ore•studentjies in sulkc lang, blink, 
slap motors, of asters op mobiele, 
twcewielige stofies wat meer geraas 
maak as die etcklok in die ore van 
'n honger student. 

Nasionale Universiteite 
DIT KOM MY VOOR ASOF daar in die eerste plek baie 

sterk praktiese gronde bestaan v ir my uitgangspunt. Hoe
wei die mens die tyd en ruimte in al hoe groter mate beheers, 
het hy dit nog nie tot niet gemaak nie. H Yi kan ook nie. 

Lui tcr bictjie wat se 'n wysgeer 
van hierdie einstc bogenoemde ver
skynscl: 

N etsoos kennet)te en bok·boil: op 
skool periodiek sy kop uitsteek, het 
'n nuwe cuwel op die Puk sy ver· 
skyning gcmaak 1n die vorm van 
1aagduiwel op bromponies en duiwel· 
vulletjics. Die aanleg van die Puk· 
terrein en die Jigging en vorm van 
paaie !ewer vir hierdic avonturicrs 'n 
uitstckende renbaan. Die baanre~ies 

om die campus vind nie baie byval 
by die deelnemers nie, en vertoe sal 
tot d1e owerbede gerig word om ::l1c 
draaic rend te maak. 

Hterdtc edel en opwindende sptll'l 
het egter by besoekers aan dte Pu:.
nie 'n goeie indruk gemaak nie. Een 
het afkcurend gevra of die jaery 'n 
gereelde gebeurtenis is. 

INDIVIDUALISME 
Ek hoop regtig dat ons hierd1e 

wcdrenne gereeld kan hou en so· 
docnde aan persone wat nic die indi
vJdualisme bet om geed in die klas 
tc vaar nie, maar nogtans 'n ryding 
het, die kans te gee om te wys waar· 
toe hulle in staat i . Langs bierdie 
weg kan daar in die toekoms selfs 
georganisecrde wedrenne gereet word. 
e 0 ja, en deesdae is daar nog 
manne soos Tom van V uuren wat 
vir Lagonda van Z yl-Smit aangekeer 
het om hom in bierdie komendc 
winter by te staan. 'n Verwarmer 
kos glo te duur. 

Francois Malan het sy eerstejaars
nederigheid een aand in sy kas toe• 
gesluit en diplomasie by 'n maat 
gelccn. Met hierdie wapen en sy eie 
gesig het by vir Johanna Pretorius 
die weerlose prooi van sy liefdc 
gemaak. 

Frik Buys het ook besluit dat hy 
moeg gc ord bet vir sy askett.:oc 
leclwysc. Dit is Ida Fourie se lot 
om die ccnsaamheid met hom tc dcel. 
Nout!at bulle twee is, verkies h ullc 
glo om aileen te wees. 

VERLOOF 
Casper Lessing is hierdie andcr 

verltcfdes egtcr hceltemal voor, wauL 
hy sing nou al die twcede versic van 
d1c licdjtc . Ja•nec, d1amantc is mos 
me net gcmaak om mcc tc 5mokkcl 
nic, 'n ou kan daarmce mos ook 
vcrloof raak. A s Casper nie mel Ria 
Jacobs gcslecp hct nic, oOU ck rcgtig 
nie gcwcet het met vie hy verloof IS 

nie. 
Nou-j.t, dan greet ek julie voor

lopig ecrs, want ons sal mckaar mas 
tog weer Vrydag 12 Met hier op t!1e 
campus ~ic n. Dtc langnaweek begin 
Dondct t!agoggcnd en daardie a and 
is hy ook alwe r vcrby. 
e A woman is as olt! as she look ; a 
man is old when he stops looking. 

ONZE OOM LOKOMOTIEF. 

Die tocnemcnde eenwoording en 
eenderswording in die wereld sal ook 
nie daarin slaag om aile verskeiden· 
heid op te los nie. Die sal ingedra 

Hiermee verskyn die tweede 
art ike! in die reeks deur prof. 
J. H. Coetzee. 

word in die nuwe aarde na d1e her
skepping. Universiteite meet iewers 
gesetel wees. 

Dit moet bereik kan word deur 
die studcnte, die naskoolse jeug van 
'n gegewe samelewing. Die nood· 
saaklikhetd van groter omvang en 
intensiteit van univcrsitere onderrig 
en vorming in n' steeds toenemende 
natuurbehecrsing, vereis ook groter 
bcreikbaarheid en toegankl1kheid van 
sodanige sentra. 

FINANSIEEL 

Verder: Universiteite ko5 geld . 
Iemand meet daarvoor betaal. Dte 
doseer- en navorsingswerk, verblyf· 
en studiegeriewe meet bekostig wort!. 
Dit is 'n bekende feit dat oral tcr 
wereld die staat 'n aansienlike finan· 
siele verantwoordelikheid hiervoor 
meet aanvaar: in S.A. selfs 'n oor· 
wegende verantwoordelikheid. 

Dit is ondenkbaar dat cen staat 
so 'n taak gaan onderneem binnc 
die grcnse van n' ander staat be· 
halwe by wyse van hoe wtsondc· 
ring en tydelik 500S in die geval 
van onderontwikkelde gebiede. 
Sel£5 dan bly die strewe nog dat 
die begiftigde staat self die ver· 
antwoordelikheid sal oorneem so
dra hy daartoe in staat is. 

Die oorgrote meerderheid studentc 
is nie in staat om hulle universitere 
opleiding ten volle te bekostig nie
miskien is bulle ook al so gewent! 
aan staatsteun dat daar nie tot die 
uiter5te opgeoffer en ingespan word 
vir die doel nie. 

GEBONDENHEID 

In elk geval sien ek geen moont· 
likheid van totale onafhankltkhcit! 
van die universiteitswese, in wclke 
land ter wereld ookal , van die slaat 
nie. Dit bcteken derhalwe ook gc· 
bondenheid aan die gebied en die 
burgers van daardie staat: nasionalc 
universiteite dus. 

Nog mccr: 'n Universitcit hct 
ook 'n funksie en taak, hier en 
nou. Dit is geen ivore tonng nie. 
Dit staan nie los van die tyd, plek 
of gemeenskap nie. lndien wei, 
sou dit ' n werel dvreemde, werklik 
abstrakte wetenskap moes bcoefcn 
wat gecn wetenskap mecr so u wecs 
nie. 
Hoewcl bogcnoemde miskicn decls 

waar kan wecs van navorsing in 
enkelc natuurwetenskappe-wiskunde, 
fis1ka, chemic, c.a.-gcld dtc tyds·, 
pick· en ~amclew111gsverbondcnhc1d 

, LIEWE INGRAM, EK VERLANG" ... 

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

JJcsoek 

INGRAM 
SE DRANKWINKEL 

Allellei 

* WYNSOORTE, RIER en STERKDRA K 

* DlWIWESAP, CYDER, LE IOE AP 
TAMA TIESAP en KOEJ A WELSAP 111 ltottcb 
en blikkies 

• 

van die universiteit vera! van sy op• 
voedende taak. 

T AAK EN GEBIED 

Universiteite, oral ter wereld, mt•· 
kien tot n · groter mate 111 S.A., beslt. 
in oorwegende mate in onderontwtk· 
kelde gebiede, is 111 _die eerste plek 
onderrig• en opvoedingsumgungs. 
D aarvan t5 d1e voorgraadse afdeltng 
wat oral die grootste aantal studente 
insluit, die duidelikstc bcwys. 

Of ons nou daarvan bou of nte, 
jong mensc gaan na hterd te mng · 
tings om vir iets tc leer en 111e net 
van 'iets nie. J uis hierdte opvoed· 
kundige aspek, sy taak om in dte 
graadoplcit!ing 'n grondslag te le vtr 
wetenskapsbeoefemng-waaraan maar 
'n bcperkte persentas1e van dte stu• 
dente uiteindclik gaan dee lneem
bind die universiteit aan 'n bepaalde 
samelewing. 
e H y dra kenms oor aan dte lede 
van daardie gcmecnskap en beret 
bulle voor vir lewcnsberoepe. H1er 
vind die universiteit sy werkltke 
nasionale binding. 

(Word vervolg) 

....................................................... . 
Adv. Swart Is 

Eerste 
President 

Mnr. Charles Robberts 
wart is om / 2.02 v andag 

tot die eerste Staatspresidcnt 
van die R epubliek Suid
Afrika vcrkies. 

Net twee kandidate 1s 
v oorgestel. Adv. Swart 1s 
deur die Eerste Minister, dr. 
H . F. Verwoerd voorgestel 
en gesekondeer dcur rnin. 
P. 0. aucr. Oud-Hoofreg· 
ter H. A. Fagan is deur d!e 
gesamentlike opposisie voor
gestel. 

Altesaam 210 lede van die 
kieskollege van Senatore en 
Volksraadslede het geslcm. 
Adv. wart het 139 stemmc 
en oud-hoofregter Fagan 7 I 
stemme ontvang. 

Die verrigtittge het plaas· 
gevind onder voorsitterskap 
van waamentende hoofreg· 
ter 0. A. H oexter. 

Die president sal o p 3 1 
il1 ei in sy kcrk in Pretoria 
ingehuldig word. (Eie 
Berig). 

. ............................................. 1" •• !1 .... 1" - .. ~· 

BUITEMUURSE 

STUDENTE 
Die Universiteite Natal en 

U. O.V .S. sit met die probleem 
opgeskeep dat buitemuurse stu
dente vir aile praktlese doelein
des hoegenaamd nie deelneem 

aan georganiseerde studentelewe 

nie. 

Hierdie toedrag van sake be

staan blykbaar op grond daar

van dat buitem uurse stude nte, 

wat voltyds werl!l. nie die lyd hct 

om hul aandag en kragte ook 

aan die studentelewe te wy nie. 
Geen bevredigende oplossing 

k on tot dusver vi r hie rdie pro

bleem gevind word n ie. (Eie De

rig) . 
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Munchense Kamerorkes 
Sal Byval Vind 

ONS PLAASLIKE M U SIEKHOOGTEPU N T van die jaar 
sal seker bereik word met die optrede van die Mtinchense 

~amerorkes op 23 Mei in die studentesaal. Die groep onder
Deem tans 'n toer deur Suid-Afrika en word die hoogste lof 
toegeswaai waar bulle ookal optree. 

D1e orkes bestaan uit 13 strykers 

en sohste (ses viole, drie altviole, 

dne tjcllo's en bas). Die dirigent 

Is Hans Stadl mair wat saam met die 

orkes bckendhe1d verwerf het in al 

d1e Europesc Iande 

Sentraal·Amenka. 

en Suid· en 

D1e volgende is onder andere m 

oorsese koerante geskryf : ... . . the 

appearance of the Mumch 

Chamber Orchestra was a complete 

VICtory. The mus1c makmg of the>e 

I i musicians of virtuoso stan dad 

impressed as full of marvellous youth 

and f1re."' ,Unequalled tendcrne~s 

intuition led to highest musical cui· 
ture. All these virtues place the 
Munich Chamber Orchestra in the 
front rank of the chamber orchestras 
on the international concert plat· 
form." 

Die program bestaan uit werkc 
wat alma! die kwaliteite van die orke> 
u1tmuntcnd bcnut. Die konsert open 
met die altyd·gewilde derde Branden
burg·konsert van Bach, gevolg deur 
vier fugas uit ,Kunst der Fuga". 
Twee violiste tree dan saam met die 
orkes op in die D·mincur dubbel· 
konsert, eeri van Bach te treffendstc 

DIE WAPAD 

Besorgdheid 
Oor 

Deelname 
Besorgdheid is tydens die 

ajgelope Studenteraadskon
ferensie in Durban uitge
spreek oar die feit dat so 'n 
groat persentasie studente 
glad nie of weinig belang 
m die georganiseerde stu
dentelewe stel. 

Alle Universiteite het blyk
baar met hierdie probleem 
te kampe. 

Dit wou egter voorkom 
asof die P.U. vir C.H.O. 'n 
doeltreffende teenwig hier
teen het. 

Potchefstroom se inly-

I i of sound, ternfic volume in the forte 

pa. sages, perfect phras1ng and musical 

mstrumentale werke. Na pouse volg 

n Moz.art·divertimento en Stravinski 

se Konsert in re. Dit is skynbaar n 

program wat sowel leek as kenner 

tevrede sal stel. 

wingstelsel het die goeie ge
volg dat nuwelinge spoedig 
geheel by die studentelewe 
inskakel en oak gou die no
dige kennis wat noodsaaklik 
IS vir hulle deelname aan 
die studentelewe opdoen. 

Perskongres 
In Durban 

Hierdie orkes is die eerste oorscse 

kamerorkes wat ons land bcsoek en 

die beste wat seker vir n' lang tyd 

dcur ons gchoor sal kan word. Mag 

die Musiekvereniging se onderne· 

mingsgecs beloon word deur 'n vol 

saal.-(J.M.) 

Die gebruiklike stemreg
vereistes dien voorts om die 
studente se belangstelling in 
vergaderings en byeenkomste 
wakker te hou. -(Eie Be
rig). D1e jaarvergadcring van 

SAUPA - die ·.A. Univer
siteile Pers Assosiasie - vii/(/ 
vanaf 8 tot 10 Julie tydcns 
die Nusas-kongrcs m Dur
ban plaas. 

SA UP A is vcrledc jaar in 
Kaa j>stad ~n die lewe. ge
roef>, maar die Afrikaansc 
sludcntekoerante wat ver
tccnwoordig was - Die Wa
pad en Die M a tie - het nie 
daarby aangesluit nie . 

Getalle en Suid-Afrika 
Blanke Universiteite 

se 

O nderstaande artikel is onveranderd uit Woord en Daad 
van 21 April geneem en is geskryf deur d r. A. J. van Rooy, 
wat tans in Amerika 1s. 

.'>.ake op vanjaar se agen
da is die praktiese fungering 
mn SA UP A, probleme van 
studenlekoerante, die ver
houding van kocranle tot 
ttltgcwers, Studenlcradc c11 
U niversiteitsowerhcde en 'n 
wlemasionale studentepers. 

Jllnr. Ken Parker, wat ver
lede jaar tot president van 
SAUPA verkies is, het on
langs uit die liggaam bcdank 
en sy plek is intusscn inge
neem deur mnr. Jonty Driv
er, redakteur van Varsity. 
- (Eie Berig). 

Kommentaar: 

Na die gewdd1ge groei ll1 studente 

tal wat ons universitcite gcdurende 
d1c afgclope dckade onderguan hct, 
lyk d1t of "n mate van ;u],t<tnd mgc· 
tree het. Som nugc univcrsJtcltc be rig 
,elf, dat hul hu1d1ge studentctal min· 
der 1s as dH~ van 1960. Ocnskynlik 
is "n vcrsadigingspunt bereik. Uni· 
versiteitsowerhede neem aan dat die 
getal eerstejaarstudente m die vcr· 
volg min of meer konstant sal bly. 

STI LTE VOOR STORM 

Wannecr ons d1e statistlckc nou· 
kcung hcstudcer, val 'n oorccnkom' 

tu~;,en d1e gctal ccn•tejaaro en die 

gctal blanke agttienjariges in o ns 

Colloquium 
DIE REDAKSIE van Die W apad staan in hierdie uitgawe 

vee! ruimte a£ aan briewe wat hom bereik het. 
In die eerste plek plaas ons 'n brief van ,Ontevrede" oor ver

voerreelings met ·n antwoord daarop deur die betrokke komitee 
van die Studenteraad. 

In d ie tweede plek plaas ons 'n brief van m nr. W ynand van 
der Merwe - effens gcwysig oor sekere uitlatings tydens die 
onlangggehou e vergader ing van Korps. 

In die laaste plaas 'n brief van mnre. A. G. C. Yssel en J. F. 
Welding met 'n antwoord daarop deur mnr. Jan Boneschans1 voor
sltter van K orps. * Menlngsverskil in n studentegemeenskap is altyd goed, stimu
lerend en verantwoordend. Om hierdic rede plaas die redaksie dan 
ook graag briewe oor al<lucle sake, wqnt 'n studcntckoerant is im
mers die spreekbuls van sy gemeenskap. 

Die Wapad wil egter 'n ogle in die seil hou vir die haastige 
en voorbarige woord wat vee! skade kan berokken. Voornemende 
briefskrywers word dan ook gevra om kalm, nugter en waardig te 
besin voor die pen opgeneem word. - (Red., D.W.) 

Dames! 

PROTEA APTEEK 
Spesia/iseer in SKOONHEIDSMIDDE LS: 

KERKSTRAAT 86 

* HELENA RUBENSTEIN 
* Dr. PAYOT 

land dadehk op. D it spreek eintlik 
vanself. Gedurende die negejarige 
tydpcrk, 1950 tot 1958, het die 
getal agttienjariges gclcidelik van 
42,200 lot 50,600 vermccrder. In 
1958 was daar dus 8,400 meer agt
tienjarigcs as in 1950. Dit het ongc· 
twyfcld die studentctal belnvloed. 

Nou is dit opmerklik dat teenoor 
1958 se 50,600, in 1959 50,000 agt· 
tienjariges was, en in 1960: 50,800. 
Hierdic ,.passcerde" drie jare het dus 
n mate van stilstand mcegebring. 

H1erd1e stilstand is bloot tydelik. In 
1961 is daar reeds 52,500 agttien· 
Jariges. Hierdie getal sal jaarliks ver· 
mecrder, totdat in 1965 n' hoogte· 
punt met 63,300 behaal word! 

VOLGENDE V YF JAAR 
W aar die agttienjariges van 1950 

to t 19 58 met 8,400 vermeerder het, 
sal dit in die vyf jaar, 1961 tot 1965, 
met 10,800 vermcerdcr. Indien die 
studentctal dus cnigsins van die be· 
'·olkmgsaanwas afhang, sal die uni· 
vers1tcite met 'n vcrdere enormc ver· 
meerdcring 111 studentetal rekening 
moet hou-in elk geval tot 196 5. 

DIE REDE 
Na die tweede wereldoorlog w~t 

in 194) beeindig is, was hier in Sui..!· 
Afrika 'n groot geboortcgolf. O m• 
trceks 196 3 tot 196 5 sal hierdie 

kmdcrs 18 jaar oud wees! 
In wcrklikheid bclcwe ons univcr· 

sitcite tans die stilte voor die storm . 

Joolkoningin Op 
Tukkies 

Van jaar se joolkoningin van 
Tukkics, mej. Ma rguerit e Deale, 
het geskiedenis gemaak volgens 
'n berig in die jongste uitgawe 
van Die Perdeb y. 

Mej. Deale se moeder was 
sowat drie dekades gelede naam
lik die eerste joolkoningin van 
die destydse T.U.K. 
* Tukkies se jaarlikse jool het 
vcr·led<> Saterdag in Pretoria 
plaasgevind. (Eie Berig). 

Bladsy drie 

Rasionalis se Beskouing 
oor Godsdiens 

.. J CANNOT ACCEPT, N O R CAN I see how men and 
women can accept that God exists once we have considered 

the psychological origins of religion and proved the psycho~ 
logica l theory through historical and social anthropological 
examples," het mnr. Mike Egan, voorsitter van die rasionalis
tiese vereniging aan die Universiteit van Witwatersrand. 
W oensdagaand voor 'n Korps-ledevergadering verklaar. 

Mnr. Egan, scun van die bekende 
radiopersoonhkhc1d Eric Egan, het 

op uitnodiging van Korps die vcr

cniging toegespreek oor die liberalis· 

ttese lewcns· en wereldbeskouing . D1..: 

spreker het vera! klem gclc op d1c 

rasionalis se beskouings oor god · 

diens. 

Die doel van die vergadering w,\s 

om 'n uitgcsproke liberalis en ate!, 

geleentheid te gee om op te trcL 

sodat die Korpslede hulself beter 

kan orienteer en voorberei om 

geestdik gewapen die buitewerclJ 

U VOLGENDE HAARSNY: 

Kom na 

POTCH. 
HAARKAPPERS 

(Langs President Teater) 

Iierkstraat lOt 

te kan binncgaan. Studente! 

Die sprekcr het vcrder die vol· Besigheid of FLIEK m die dorp 

gende verklaar: STOOR JULLE FIETSE TEEN 
,God is at once reduced to the 

manifestation of man's ammi tiC 

thinking and on this basis I there· 

fore deny its existence." 

BESPREKING 

2lc PER DAG 

EN KOOP SNOEPERYE BY 

Anne lias 
Restaurant 

Hierop hcl 'n lewendige be prL J{erkstraat 85 Potchefstroom 

king gevolg. D1e sprcker is sh~r =============
aangeval deur d1e vergadering en 

kon gecn >teun van d1e kant van 

die vergadering verkry nic. 

Die spreker het na d1e vergadcnu~ 

'n koppic t.:e .aam met die Be,tuur 

geniet. 

Dames Kry 51 

Sent vir Werk 
Die kajeteria van dze N a

talse Universiteit m Pieter
maritzburg staan volkomc 
onder beheer van die Sttt
denteraad. 

'n Voltydse werkster m 
diens van die Studenteraad 
behartig die hele kajcteria. 

Sy word in die aande by
gestaan deur vrywilligers uit 
die geledere van die dame
studente. Hierdie dames 
werk in skojte en is gereg
tig om 5 sent se waarde per 
dag uit die kafcteria te necm 
a· bcloning vir hul dienste. 

Die kafeteria moet slcgs 
hetaal vtr die dienste van 
die werkster sodat dit bloat 
selfortderhoudend moet wees 
sander winsmotief. Werk dit 
op 'n verlies, '11Wet die Stu
denteraad opdok. Die fJen
ningmeester van die S.R. 
behartig die finansies. -
(Eie Berig). 

Probeer ons eerste vir 

FLEURETTE 
SPESIALE WAARDE 

VIR 

STU DENTE 

Mooi RUII\.ERS en BLO!Il.l!E 

vcral ROO! ANGELIERE v1r 

VER.Lll~FDES 

Noordbrug 
Kontantwinkel 

(Eien . A. J . Bolha) 

PRESIDENTSKOENE teen die 

laagste pryse in Potchefstroom 

en aile ST UDEN TEBENODLGD

HEDE 

Langs NOORDBH.UG-l'oskantoor 

Is u gekys? JA! VERLOOF? 

Nog nie spreek dan 

EDDIE de BEER 
vir u 

V ERLO O FRINGE 

teen baie billikc pryse 

U sock die diamant en ons set 

hom na u smaak 

BEL 869-1260 ALBERTON 

AL U BOEKE, SKRYFBEHOEFTES EN ANDER 
BENODIGDHEDE 

OPEN 'N REKENING BY 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 

RERJ{ TRAAT 159 TELEFOON 3458 



Bladsy vier 

Wes-Transvaalse 

SPORT-
WINKEL 

-- KERI{STRAAT 85 --

ENIGSTE 

VERSKAFFER 

VAN 

OFFISIELE 

KLEURE 

REBA 
KAFEE 

NOU ONDER NUWE BESTUUR 

(VosJoo en Croucamp) 

Is u dors? 
Koeldrank is die ding wat help! 

Besoek ons vir: 

* BETER D'IENS 

Asook 

* SIGARETTE 

* LEKKERS 

* VLEISP ASTEIT JIES 

Ons spesialiseer in aile 
Studentebenodigdhede 

UNIE-BAKKERYE 
Dakkers en Danketbald,ers -

BROOD KOEK EN 
PASTEITJ'IES 

vir allc geleenlhede 

* 
Sp~ialiseer in 

TROU-, VERJAARDAG- EN 
DOOPKOEKE 

Fabrielw tc Potclt. en JUerksdorp 

Vir daardie hoi gevoel 

op die maag ... 

Ons bak die 

HEERLIKSTE 

Vleispasteitj ies 

•Ci!ftJta 
MKKtW Mk£RY 

(EDl\l .) BPK. 

J{erkstmat 61 Potchefstroom 

DIE WAPAD 

0 
Ware Samewerking 

Wanneer die posisie van di 
blankc en sy beskawing hier 
aan die suidpunt van Afrika 
binnc die raamwerk van groot 
wcreldgcbcur en -vraagstukke 
in oenskou gcncem word, is 
daar wcrklik min wat so nood
saaklik is as ware sam werking 
tussen Afrikaans- en Engclsta
ligcs. 

Samewerking is 'n voorver
ei te vir di handhawing van 
die beskawing alhier. Daarson
der word eenvoudig op 'n ka
tastrofe afgestuur. 

amewerking veronder tel ne
gaticf nie die opheffing van 
begin cis ni , maar positief ge
lykhcid tus en die vcrskillcndi 
grocpc met ccrbiediging vir mfil• 
kaar se rcgte en bclange. 

STRYDBYL 

Die gcskiedcnis lc.:er dat toe 
die Unic in 1910 gestig i , die 
hoop taamlik algcmeen gekocs
ter wa dat die strydbyl tu -
sen Afrikaans- n Engelsspre
kencles bcgrawe mocs word. 
Hierclie bcginscl is in 1910 eg
tcr s!cgs in teorie crkcn - in 
die praktyk hct daar niks van 
tereg gekom nic. Hiervoor was 
claar sowcl Afrikaans- a· En
gelsspr ·kende · vcrantwoordelik. 
Da<Lrom was dit valse en selfs 
na-ywcrige samewerking. 

Die onverbiddellike strycl 
wat die Afrikaner mo ~ try 

om gdyk • regte op die gcbicd 
van taal en kultuur, die kon
stitusionde pos1s1e en die 
staabtruktuur van S.A. is vry
wel afgdopc. 

REGTE ERKEN 

Die regt • van die Afrikaan
se taal en kulluur word tans 
ook in die prakiyk erken. .A. 
word internasionaal as oewe
reine taai rkcn en sy siaa t
struktuur is Suid-Afrikaans en 

ontdoen van 'n een ydige Brit
se karakter. 

Om hierdie rede kon mnr. 
Hennie van der Walt tydens 
die sitting van die Beleidsraad 
van die A.S.B. 'n hand van 
vriendskap aan Engelsspreken
de siudcnte rig. Om dieselfde 
rede kon di plaaslike Studen
teraad die afgelope week om 
'n konfcrensictafel verkeer met 
Engelssprckende en nie-blanke 
studente in 'n gees van wel
willendheid n besiel met 'n 
sirewe tot samewerking en be
grip . 

Die basis van samewer
king waarna die Afrikaner 
nou strewc, is die van vol
kome gclykheid op boge
nocmde clrie g biede. Sodani
ge samewerking geskied dan 
ook met behoorlike inagne
ming en waardering van m -
kaar se tcer eiendomlike, 
bclangc en iden titeit - alles 
in belang van die voortbe-
staan van uid-Afrika. 

LOFWAARDIG 

Dii is om hierclie rede voor
waar lofwaardig dat daar reeds 
onder Engelssprekencle studen
te diegcne is wat b sef wai die 
groot vereiste en noodsaaklik
hied vir samcwcrking is, nl. 
volkomc gelykheid op die drie 
gebiedc. 

Die tyd vir die stud nte
groepe in die land om me
kaar tc vind, word kort en 
clit is noodsaaklik dat die 
huidige poginge tot samc
werking nie in ' n doodloop
straat sal beland as gcvolg 
van wcicringc om mckaar se 
basicsc aansprakc tc eerbie
dig nie. 

tudcnteraadskonferensies 
soos die in Durban en die voor
genomc ecn in Grahamstad -
moct dus met 'n gcsindheid 
van opregte bereidwilligheid 
om mcer van m kaar te leer 
en die soeke na wee waarop 
samewcrking in daad daarge
stcl kan word, benader word. 

Uit Varsity van U.K. 
, ,Ons as die jong Suid-Afri

kaners sal nou, soos in die ver
ledc, gcen cnkele duim van 
ons bcginsels afwyk nie. Ons 
sal bankva ·taan agtcr 'n rots
vaste Icier en die beleicl wat 
clit• enig,te hoop vir die blankc 
Afrikancrdom inhou", lui 'n 
bcrig in Die Perclcby van 17 
Maarl 1961. 

Soos in enige lwerant die geval 
is, is dit die vuri,'ges wat die 
politielte woorde skryf hoewel 
hulle nie noodwendig die me
nings van al die lesers weergee 
ne. Nogtans is dit duidelik dat 
ons vriende in die Noorde baie 
vuriger is as hier in die Suide. 

Miskien is dit die son en die 
wyn van die Suide, soos Uys 
Krige dit stel, wat die matigen
de invloed uitoefen. 

BLANiill EENHEID 

H:oewel hiermee geensins 'n 
liberale en Jiberalistiese siening 
onderskrywe word nie, kan skry-

wer op 'n tydstip wanneer blan
ke eenheid so nodig is, nie met 
'n ander uiterste saamstem nie 
soos in die aangehaalde stuk
hierbo. 

Wat van ons Engelsspreken
de volksgenote? Is dit die ma
nier waarop ons die hand reik 
of is hulle ook uit die prent
jie? 

Massa-aanbidding en heldevel·
ering soos by die aankoms van 
ons Premier, na afloop van die 
Statebondskonferensie, kan ver
skoon word, maar om blinde
lings en emosioneel te volg, pas 
nie by die studente nie. 

Aan die ander kant, wat was 
hut teenwoordigheid anders as 
'n vorm van demonstrasie waar-

voor die Engelstalige Universi

teite, met reg miskien, uitge

kryt word? Is dit die beginsel 

of die luitiek waarvan hulle nie 

hou nie? - (Afr. R ed., Varsity) 

Woensdag, 10 Mei 1961 

II 
ln m 

MET HIERDIE WOORDE begin en eindig die psalm. Dit 
is Dawid se uitgangspunt en slotsom in hierdie psalm 

waarin hy die heerlikheid van God se werke besing. 

Vir Dawid is dit egter nie sonder 
meer 'n mooie Skcpping waarvan 
hy 'n beskrywing wil gee nie. Nee, 
dit is vir hom die Skepping van 
God. Daarom betree hy die heilige 
terrein met eerbiedenis en sluit hy 

Psalm 8 : 2, 10: ,0 Here, 
onse Here, hoe heerlik is u 
Naam op die ganse aardel" 

ook af om in aanbidding aan God 
die eer te gee wat Hom toekom: 
, Hoc heerlik IS u Naam op die 
ganse aarde." 

So vervul Dawid die funksie waar• 
voor God die mens in sy Skcpping 
bestem het: Dawid aanbid! Die mens 
is bestem as aanbidder, verhccrlikcr 
van God. Daarom, en om geen ander 
rede nie, is die mens , 'n weinig 
minder gemaak as 'n goddelike wese" 
(vs. 6). Ja, die mens beklee 'n hoe 
posisie maar is self nog nie God 
nie. D aarom ken Dawid sy funksic 
as aanbidder van God; hy ken die 
regtc .. ek-U" verhouding. 

In hierdie verhouding van skepsel 
tot Skepper, verhoudin g van aan• 
bidding, onderskei die godsdiens van 
die Skrifgelowige hom van aile ander 
godsdienste. Immers, dit is die ken
mcrk van aile ander godsdienste dat 
hulle hierdie suiwcre verhouding ver 
doescl en daaraan uitgcken kan word 
as vals. 

Imm ers, as gevolg van die sonde· 
val is die mens steeds besig om God 
te ontvlug en is alle godsdiemte 
buite God se openbaring omdal wat 
uit die mens self voort gekom hct, 
niks anders is as pogings om Go:l 
uit hulle !ewe te verdring nie. 

So is dit bv. die kenmerk va 1 

al die anim1stiese godsdienste dat 
hulle die kosmos wil vergoddelik en 
dus ook hulle self omdat hullc seif 
dee! is van die kosmos. Hulle wtl 
sclfs sover gaan om die plek van 
God self 1n die kosmos te bekl~e 

deur die kosmos te beheers met nte~ 

en besweringsformules. 

Ja, maar dit is 'n prim1ttewe gods· 
diens, sal u miskicn antwoord, en 
dit l10ort by die onbeskaafde mens. 
Sou u dan se dat die rasionalis wat 
alles afhanklik wil stel van sy denke, 
iets anders docn as om hom sel f tot 
God te maak? Of, het ons nie die 
, primitiewe" rites en beswerin gsfor• 
mules vervang met die weten kap en 
die tegniek waarmee ons die Skep· 
ping probeer beheers nic? Gaan die 
wonder in die skepping vir ons vee
lore wanneer ons daarin slaag om 
alles onder die mag van dte mtkro• 
skoop en die tcleskoop te bnng en 
triomfantlik ons bevindings in fo r· 
mules en begrippe vas te le nie. 

Geagte Ieser, of bnn g u weten· 
skap u nes Daw1d tot nedcrige aan
bidding? Yerdwyn die wonder, wat 
mens tot aanbidding bring, vir u 

uit die Skepping of word dit vir u 
nog elke dag grotcr? Beskou u nog 
elke ademtog, elke fli ts van u brciP. 
elke hartklop, ja ook u geloof a• 
'n wonder van God? Is elke dag 
wat God aan ons gee om tc belccf 
vir u nog 'n wonder? Bcgtn en 
eindig u elke dag met d1e gebed 
op u Iippe: ,0 H ere, onse H ere, 
hoe hecrlig is u Naam op dte gans~ 

aarde!" 

GERT KRUGER. 

W APENTOERUSTING 
A S GEVOLG van baie aan-

slae op y grondslae het 
die unieke posisie wat die Wes
terse beskawing en kultuur vir 
so lank in die wereld beklee 
het, tans heelwat veld verloor. 

Aanslae soos die van Kom
munistiese ideologic, die , ont
wakende Ooste, die voortekens 
van 'n ontwakende derde krag 
- Afrika - en twee wercld
oorloe laat m t reg die vraag 
na vore tree: Wat van die 
to koms? 

'n Belangrike moontlikheid 
wat op agteruitgang van die 
Westerse kultuur en beskawing 
in die naaste toekoms dui, is 
die feit dat die blanke ras in 
die wereld tan baie minder 
sncl aanwas as die nie-blanke 
rasse. In vergclyking met an
der kullure word die dra rs 
van die We t rse beskawing 
en kultuur steeds minder. 

MEER WORD 
Vir ieclereen b hoort dit voor 

die hand t le dat hierdic kul
tuur en beskawing alleen ge
handhaaf kan bly mits sy dra
ers nie minder nie, maar steeds 
meer word. 

Hierdi veranderinge in 
ons steeds verand rd wcreld 
het die agt rgrond gevorm 
van twee toesprake wat on
langs op Potchefstroom ge
lcwer is. 

Die Eerst Minister, dr. H. 
F . Verwoerd, het tydens die 
gradeplegtigheid v •rklaar dat 
die toekoms van die Wester e 
be kawing in ons eie volkslewe 
afhang van ons geestelike toe
rusting. ,Die wapentoerusting 
van die gees sal die oorwinning 
moet bring in ' n wereld waar 

die mm teen die groot getalle 
staan. '' 

GELOOF 
In dieselfde trant het Veg

generaal R. C. Hiemstra by 'n 
programvergadering van die 
A .. B. verklaar dat geen volk 
sterk kan wees sonder geloof 
nie. 

In hierdie twce uitlatings le 
die taak opgcsluit wat as uit
daging tot die jeug van Suid
Afrika kom. Die jeug mag nic 
slaaf van sy omstandighede 
wees nie, maar moet eli · om, 
standighecle so vorm dat sy 
beska wing en be taan vcr eker 
kan wecs. 

Kennis en geloof is voor
waar die twee wapens in die 
hande van die j ug - die 
goud van elke volk - waar· 
voor die voortbestaan • van 
die 3,000,000 blankes aan 
di suidpunt van Afrika on
ontbecrlike vercistes is. 
Sonder kennis sal die blanke ' 

die stryd hier - en in die 
wercld - om sy bestaan gewi 
verloor. 

SELFONDER OEK 
Soncler geloof kan gccn men 

behoorlik gee telik bewapcn 
wees nie . Die. krag van geloof 
kan deur nih oortrcf word nie. 

Hierdie dinge dwing die 
Afrikanerjeug - en mcer in 
besonder die tuderende j u 
- tot se!fond r oek: Docn 
elkcen sy plig in hierdie vcr· 
band? 
Eers wanneer hy kennis en 

geloof - hierdic oPskcid ban 
dinge - sy erns rna a k, a! dit 
ook moontlik wees om on, 
groot vraagstukke m t mocd 
besieling en insig aan te pak 
en op te los. 



Woensdag, 10 Mei 1961 

PROF. G. DEKKER: 

lndrukke Oor Nederland 
.. DIE STELSEL VAN DOSEER in Nederland verskil radi~ 

kaal van ons Universiteite s'n," het prof. D ekker in 'n 
onderhoud verklaar na sy onlangse besoek aan Nederland. 

Anders as by ons skryf die student 
me aan die einde van elke jaar eksa• 
men me. Die doscnt bchandel dele 
van die werk in eie tempo en gee 
sodoendc aan die student riglyne 
waarop d1e student dan moet voort· 
bou. Eksamen word nie gcskryf net 
oor d1e werk wat die dosent bchan· 
del nie : die student moet die res self 
instudeer. Sodra die student voel dat 
hy genocgsaam voorberei is, kry hy 
'n tcntamen en moct hy 'n lecslys 
inhandig. A s die uitslag van die 
tentamcn gunstig is, meld die kand1· 
daat hom aan vir die eksamen. Hicr· 
die stclscl hct beslis sy voordelc aan· 
ges1en en dit mccr sclfstandige werk 
van d1c student verwag. 

STUDENTELEWE 
Die N cderlandse universitcite bet 

'n baic akticwe studentclcwc. Stu· 
dentekampe word gerccld gcrciil en 

is, is dit vandag die grootste hawe 
in Europa. Daar is ook al begin 
met 'n ondergrondse trein wat onder 
die Maas sal deurgaan; voorwaar 'n 
groot prestasie as in ag geneem word 
die klei·agtige geaardheid van die 
grond. 

VERKEER 

Wat prof. Dekker vera! opgeval 
het i die ontsettendc verkecr in 
N ederland. 'n Voorstelliog van die 
vcrkeer is bykan onmoontlik. ,.Di t 
is gcvaarlik en clfsugtig." Vcrledc 
jaar is naastenby 'n half miljoen 
motors ingevoer waarvan die mecste 
Volkswagens is. In Amsterdam is 
f1etse blykbaar 'n groter gevaar as 
motors. 

ieteen taande die feit dat daar 
gewaak word om die ou skoonhede 
in die stede te behou en die regering 
jaarliks groot bedrae gee om ou 
geboue wat nie gedurendc die oorlog 
vernietig is nic, te behou, versteur 
die moderne verkeer en geboue die 
atmosfcer. Die mooi ou gragte be· 
staan omtrent nie meer nie; elkc 
moontlike ruimte word gebruik vir 
parkeerplek. 

Op 'n reis dcur die land mcrk 
'n mens deesdae oliebore op, en 
olic word ook werklik ontgin. Die 
onlangse ontdckking van onuitput
Jikc hoeveelhede natuurgas kan 'n 
ontsaglikc bron van krag word en 
bied groot moontlikhede. 

DIE W A P AD 

f ....... GFj§EE'EiGE ........ ~ 
I VERKEER I 

Sondag 30 April bet die dames ed 
mans bulle middagete in mekaar se 
geselskap geniet. 

Die geselligbeidskomitee het reeds 
lanka! met hierdie skema begin om 
'n beter verhouding tussen die mano 
en dames te bewerkstellig. Die p:an 
slaag blykbaar goed, hoewel daar tog 
nog 'n mate van styfheid onder 
mekaar beers. 

Uitspan en D e Klerkhuis bet nou 
'n vcrstandhouding wat nogal baie 
suksesvol skyn te wees, omdat die 
mans en dames nou gedurendc sleep· 
tyd met mckaar nadcr kcnnis maak 
in Kulu sc sitkamcr. Met lntervarsity 
sal die vruge gepluk word omdat 

hullc so baie ,sing-songs" bet. 

e Die tudentemassa hou egter die 

variarubrick van Die Wapad dop om 

te kyk of daar nie kyste tussen Uit· 

span en Kulu gaan uitbroci nie. 

Inougurele Rede 
Vrydagaand 26 Mei !ewer dr. F. 

J. J. Coetzee sy inougurele rede as 

professor in Ekonomie. Die onder· 

wcrp van dr. Coetzee se rede sal 

wees: , Ekonomiese Ordening in die 

vrye ekonomie". 

Dr. Coetsec beklee reeds vanaf die 

begin van die jaar die pos van pro · 

fessor in bg. departcment asook 

Ekonomicse Geskicdenis en Handel , 

Geld- en Bankwesc.-(Eic bcrig.) 

Bladsy vyf 

Sing-Songs Sal Gees 
Hoog Hou 

D IE jaar 196~ word gekenmerk deur uilbundige feestelikheid 
~warsoor die land as gevolg van vrywording en Republiek

wordmg. Maar ' n nog uitbundiger gees gaan na 26 Augustus 
onder die Pukke heers, dit weet ek noual. 

In Augustus 1945' is Nagasakie en was mos nog altyd gebru1klik d1t 
Hirosjima permanent verslaan. Die· enige Vrystater vJr U.O.V.S. kan 
selfde lot sal a! U.O.V.S. se spanne sped solank hy net weet waar bulle 

rugbyveld gelee is ! 

Hans van Zijl. 

16 jaar later tref. 194 5 sc verwocs• 
ting sal net gedesimaliseer word . 

Volgens die wet van gemiddelde. 
kan ons nie die In tervarsity vanjaat 
verloor nie. V era! ook nie nou dat 
U.O.V.S. meeste van sy spclers aan 
die ouderdom moes afstaan nie. Die 
ooreenkoms dat slegs bona fide stu· 
dente aan l ntervarsity mag declncem 
tel ook nie juis in bulle guns me. 
Hierdie terugslag het bygedra om 
bulle grotendccls te dcmoraliseer. Dit 

Persoonhk is ek jammer dat Inter
varsity eers in Augustus a! plaasvmd. 
Ek sou liewer wou ges1cn hct dat 
die slagting so gou moonthk plaas· 
gevind bet. Aan die ander kant kry 
ons nou Ianger tyd om ons deegilk 
voor te berci, en U.O.V.S. kry !{an,; 
om na rasiclcicrs te sock. Sterkte v1r 
die soektog! 

AGTERSTAND 

Wat sang aanbctrcf . al d1e Kovs1e· 
daardie dag agterkom dat hulle 
agterstand baie groot Js. Dat d1e 
twce Universiteitc se sang vergclyk 
kan word soos men Amerika en 
Rusland se ruimteprcstasJes vcrgclyk. 
U .O.V.S. is mos nog steeds ll1 d1c 
Guy Fawkes•vuurpyl stadium, terwyl 
die Puk lanka! die stratosfeer bctrcc 
het! 

Pukke, ek en Fnk sal on bcstc 
!ewer. Van nou af sal ons clke 
Woensdagaand smg•songs he, be· 
halwe wanncer dit ah>oluut uw 
moontlik is. 'n Nuwc sangbunclcl 
met vcrrassingslicdpcs sal voor 
Intervarsity die Jig sien. 
Ek wil hiermee 'n bcrocp op alnHI 

doen om die singsongs gerecld by 
te woon. Sodocndc bly d1e gee 
wakker. 

Alles dui op 'n kragmctmg du1scnd 
-op die veld en op d1e pawJljOC'l.--

HANS VAN ZYL. 

Ten einde beeldende kunstenaars 
in N ederland te ondersteun bcstaan 
daar 'n baie interessante stelsel: die 
staat wys 'n kommissic aan, aan w1 e 
jong kunstcnaars wat nie 'n bestaan 
kan maak nie, bulle werk voorle. 
D 1c werk word gekeur en ' n subsidie 
word aan die kunstenaar betaal, 
m.a.w. die staat koop die werke op 
en ondcrhou sodoende die kunstenaar 
totdat hy op sy eie voctc kan staan. 
AI die kunswerkc word later gebruik 
en by geboue of elders opgcrig.
(Eie berig.) 

Oud-Studentebond In 
Sui de 

Die Arcadia 
Haa rkapper 

Prof. G. D ekker. 

d1c vcrskillcndc dcpar temcntc noOJ 
gedurig sprekers uit. By die VnJ c 
Universitcit vcrskyn gereeld bladJie 
met allerlei bcrigte van kollegcs, 
eksamcns, lcsings en 'n groot aantal 
kcnnisgewings van studcntcvereni· 
gmgs sc vergaderings daarin. 

Die V.U. brei baie vinnig uit en 
is be ig om te verskuif na 'n dee! net 
bUJte Amsterdam. Uitbreiding word 
moontlik gemaak deur 'n groter sub
sidie onder die nuwe wet. Die vcr· 
wagting is dat die univcrsitcit binn c 
10 jaar 'n universiteitstad al wee> 
soos die Sorbonne in Parys. 

Prof. Dekker verklaar dat du: 
land ontsettend vol is. Steele en 
dorpc groei letterlik na mekaar toe. 
Woningnood !ewer groot problcmc 
op en gevolglik word oral geek· 
spcrimenteer met groot bouskcmas. 
Vera! in Rotterdam word rewo· 
lusionere nuwe stad ·wykc aangele 
en ultra·modcrnc kantorc en 
fabrieke opgerig. Elkc moonthkc 
ru1mte word gcbruik en alles is 
gerig op gemak en gerief. 

Die mense in N ederland wcrk 
hard. Aangcsicn cderland op die 
oomblik 'n ekonomicse bloei bclccf, 
hct clkecn wcrk ; werklooshe1d is 
byna onbckcnd . Hoewel Ro tterdam 
gcdurcnde die oorlog byna verwoc 

MNR FAAN BEZ UIDE N H O UT, verbonde aan die Uni~ 
versiteit van Stellenbosch, en sy vrou het 'n byeenkoms 

van oud~studente van die P.U . gereel terwyl die Reklor en die 
Registrateur in die Suide. was. Prof. F. J. Labuschagne was 
ook teenwoordig. 

Reorganisasie van S.R.
Kantore 

Die Studenteraad het 'n belangrike verandering by die 
Kafeteria teweeggebring. Die kantore is van amptelike 
bordjies voorsien sodat alma! nou weet waar die Raadskamer, 
die Sekretariaat, die penningmeester en die organiseerder 
se kantore is. 

Komiteekamer 2 is nou ter beskik
king van die Sckretariaat gestel. Vcr· 
gaderings van komitees en besture 
sal nou in komiteekamer 3 gchou 
word, en die Raadskamer word gc· 
bruik vir vcrgaderings van die Stu· 
dcnteraad, A .S.B. , en Korps. Ook 
die S.S.B. en die groter redaksies, nl. 
Die Be cmbos en Die Wapad sal 
daar vergaderings kan hou 

Die stoo rkamers is nou as kantore 
van die penningmeester en die orga· 
niseerder ingerig, terwyl die toer· 
liggame, die sportklubs en ander lig
game se besittings na 'n ander stoor· 
kamer geneem is. 

Die studcnte moet van hicrdie 

verandering kennis neem en hullc 
kan gerus gaan kyk hoe amptelik 
alles daar uitsien.-(Eie berig .) 

A.S.B. Uitstappie 
D aar Is vir 25 A .S.B.-!ede 'n 

aan t rekllke besoek aan die 
Door n f ontelngoudmyn b y Carle
tonVIille g er eel. D !e uitstappie 
v!nd plaas op Woensdag 17 Mei. 

By daard1c gdccntheid hct die 
Registrateur die volgcndc ge-e . Daar 
is 'n bchoeftc aan 'n organi<a<ic om 
aile oud P .. U.-studcntc saam tc hind. 
Die oud ;stt.idcnfc wat die stcmpel van 
die U nivcrsitcit dra en hicrd1c begin· 
sels en opvattings in die buitewereld 
uitdra, is die mense wat die universi· 
teit ,maak", nic noodwcndig d1c stu• 
dent wat nog in geskryf is nie. Gcor · 
ganisecrde optrcde is kragtig, en 
finansiele hulp van oud•studcnte kan 
help om lank gekoesterde idcalc tc 
verwesenlik. Uitbreiding is nood· 
saaklik en vra om die gcldclike 
steun van alma! wat belang het of 
gehad het by ons Univcrsi tcit. D1c 
Rcgistrateur sluit af met wat sy !ewe 
die rigsnoer was: , Behou die geloo l 
en DOEN JOU PLIG!" 

'n Komitce is saamgestel om hier· 
die vuurtjie brandend te hou, be· 
staande uit ds. Bouke Spoelstra 
(voorsitter) , mnr. Kobus Schutte 
(sckretaris) en mnr. Faan Bczuidcn
hout (penningmccster ) . 

Oorsese Geleerdes Besoek 
P.U. 

Die Rektor het klasse afgegee 
aan die persone wat aan hier
die besoek meedoen. Die betrok
ke persone moet hui klasroos
ters vir Woensdag voor die 8ste 
Mei inhandlg by die sekretaris 
van die A.S.B. sodat die dosen
te kennis gegee kan word dat 
die persone met verlof afwes•g 
sal wees. 

e Gereelde byeenkostc word beoog 
en aile oud-studente in die Suidc 
moet in verbinding tree met mnr. J. 
Schutte, Rembrandt-Maatskappy Be· 
perk, Paarl. - (Veteraan, Maart 
1961.) 

ONDERSTEUN 

Vier gekwa:Iifiseerde ha<trkap-

pers tot u diens 

.,NETHEID EN KW ALITEIT

WERK" IS ONS LEUSE 

IillRKSTRAAT 77 TEL. 1269 

POTCHEF TROOM 

On thou 
3091 

Skakel hierdie 
vir 

nommer 

diens ! 

DIE BULT 
APTEEK 

TOMSTRAAT 8l; 

Ons s pesialiseer in : 

* INNOXA-, LENTHERIC-, 
COTY
Skoonheidspreparale 

* Egte F r an s e 
PARFUUM, en 

DANA 

* Aptekersbenodigdhede 

ONDERSTEUN OUD - PUiffiE 

STAATMAKERS! p ROFESSOR DR G. W. O VINCK. PROFESSOR in 
Geskiedenis en Estetiek van die Drukkuns aan die Gemeen

telike Universiteit van Amsterdam, besoek Potchefstroom 
gedurende Meimaand. 

Die besoek hou 'n ondergrond
se besoek in die myn ln asook 
'n gratis middagmaal w at deur 
die mynmaatskappy aangebied 
word. - (Eie Berig) . 

APTEKERS 

Die gdccrdc van oorsee sluit sy Die lesing word op Vrydaagaand 
be~uck aan Potchefstroom af met 'n 19 Mci om 7.30 nm. in die H oof· 
lesing aan die Univcrstteit oor die 
ondcrwerp: , Die plaas van die gc· 
drukLc bccld tc m1dde van andcr 
kommunikasicmedia hede en in die 
tockoms". 

gebou.aal van die Universiteit aan• 
gcbicd en alle bclangstellende; is 
deur die Universiteit uitgcnooi om 
die byeenkoms by te woon.-(Eic 
bcrig.) 

Ons waarborg Tevredenheid 
Kom na 

HETTIE SE 
HAARKAPSTERSALON 

Onder persoonlike toesig 
H/v Tom- en Von W lelligstraat 
Telefoon 8054 Potchefstroom 

J. P. VAN DER W ALT 
(EDMS.) BPK. 

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
Kerkstraat 118 POTCHEFSTROOl\1 Telefoon 929 
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• t/3,.iewe van 

DOEL VAN KORPS: OM STUDENTE 
OP TE SKERP EN TE LAAT BESIN 

DIE BEDOELING van die skrywers is goed en, daarom neem ek dit in die gesindheid op. 
Maar die aanval op Korps is te skerp en te beskuldigend en ongegrond. 

Dit sal ek aantoon. In die besef dat aile mense sondaars 
is, wil Korps nie se dat sy optrede volmaak is nie, maar met 
die besef van eie sondigheid wil ons tog ons standpunt ver~ 
dedi g. 

By d1e lees van die brief het dit 
my nog net meer oortuig dat Korps 
nte ten onregte gehandeJ het in sy 
optrede om mnr. Egan u1t te nooi 
nie. Die hcle relaas van argumente 
van d1e bnefskrywers IS geen ins 
waterhoudcnd nie en dJt sal ek net 
kortliks wJI aantoon. 

Ten eerste: Korps het wei mnr. 
Egan UJtgenooi maar Korps het me 
opgetree as sy beskermheer nie-iets 
wat mnr. Egan self voor die tyd 
geweet het. D1e spreker is kwaai 
aangeval uit die gehoor u1t en self; 
uit die voorsitterstoel. Daarom dink 
ek hierdie argument van d1e skrywers 
1 enigsins onbillik. 

NEGATIEF 
D1e twce here bcnader d1e saak 

heeltemal van 'n ncgaticwe en ve1· 
keerde kant af. Mnr. Egan het wei 
sy evangel!e verkond1g maar ons hct 
me daarna s1t en luister soos na 'n 
lesing nie, maar ons wou Satan jui" 
beveg en teenstaan om sodoende ons 
Jig tc laat skyn. 

D1c bedoehng van d1e bestuur 
was om so 'n liberalis self te kry 
om sy staml punt te stcl, want daar• 
deur dring d1 besd van die son· 
digc toestand van die wereld 
waaun ons !ewe beter tot die stu· 
dente deur as wanneer hulle na 'n 
weergawc van 'n liberalistiesc 

Doyle & Pretorius 
DIE ELEKTRIESE 

WINKEL 
vir u 

ELEKTRIESE INST ALLASIES, 

REPARASIES en ELEKTRIESE 

BENODIGDHEDE 

Telefoon 3168 n :erkstr.aat 83 

DIE BULT 
DROOGSKOONMAKERS 

(EDMS.) BPK. 

Vir Vinnige en Deeglike Diens 

Tomstraat 90 Telefoon 2237 

standpunt sou Juister. 

SKOK 
Die idee was dat dit moes dien 

as skok vir die hoarders. Korps wou 
aan sy lede toon wat die werklikheid 
in al sy naaktheid is, sodat hulle kon 
skrik en sidder en sodat ons oe kan 
oopgaan. 

Want !ewe ons nie hier op die 
Puk in n' gunstige christelike kli· 
maat nie? Alles gaan goed, alles 
gaan rustig . . . en ons sak agter· 
oor en sit terug want wat die 
kerk doen en se of wat die Calvi· 
nisme doen en se is reg. 
Dit is nie my bedoeling om te 

probeer se dat die kerk nie reg 
doen nie. Nee, maar ek wil hierby 
uitkom: weet ons hoekom die kcrk 
so en so se en maak en nic anders 
nie? 

Weet ons wat die Calvimsticse 
standpunt is en hockom ons so 'n 
standpunt innecm? 

Ons hct tc vee] tcruggesak in 'n 
geestelike louheid en al wat ons 
(ook as studentc) nog kon roer tot 
besinning was 'n skok. En so 'n 

skok het Korps dan beoog om o11s 
as studente (en hy sluit homsclf 
hierby in) wakker te skud UJt o11s 
geestelike slaap. 

Hier staan satan nou voor ons en 
spreek ons toe. Nou kry die gelo• 
wige kans om homself te ondersoek 
en om vaster te staan in sy geloof. 
Nou kry die gelowige kans om die 
duiwel tc bcveg ; ook as vergadering 
hom teen te staan. 

GELUKWENS 
Die skrywers moes eerder Korps 

gelukgewens en bedank het-soos 
menige student na die tyd gedocn 
het-as om hom aan te val in die 
openbaar. 

En in hierdie daad van Korps glo 
die bcstuur vas dat hy nie afgewyk 
het van d1e grondslag waarop hy 
staan nie, nl. die Woord van God 
nie en dat hy ook deur hierdie ver• 
gadcring die Calvinistiese beginsels 
bevorder en uitgedra het. 

T erselfdertyd wil ons die brief• 
skrywers net maan om versigtig 
te wees met die aanhaal van tekste 
uit die Bybcl en om eers gocd 
seker te maak of dit wei betrekking 

(EDMS.) BPK. 
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het op die saak. 
Ek wil nou cnkelc van die aangc• 

haalde tekste kortliks eksegctiscer om 
te sien of hulJe die skrywers se betoog 
staaf en om te sicn of Korps onskrif· 
tclik gchandel hct. 
e 1 Kor. 10 : 20.-Hierdie vcrs 
handel oor die heidense offermaaltyd 
wat in vergelyking gebring word met 
die nagmaal. 

Ret Korps 'n offermaaltyd berei 
vir die duiwel toe hy mnr. Egan 
genooi het? Ret Korps die satan 
crken as God en aan hom ons vcr· 
gadering gewy? Het Korps iets van 
homself aan satan gewy? Dit aller· 
mins. Ons hct die duiwel nie eer
biedig nie deur aan hom 'n offer· 
maaltyd te wy nie maar ons het hom 
beveg en bestry-openlik as verga· 
dering! 

e 2 Kor. 6 : 14-Ek haal prof. 
Grosheide aan: .,U weten, dat de 
Korinthiers ophadden met heidensche 
wijsheid, dat z.e naar heidensche 
rcchter liepen, dat op z.cdelijk gebicd 
heidcnsche praktijken voor kwamcn. 
Wei nu, hicr laat Paulus z.icn, dat 
de achtergrond van hun houding 
tcgenover de apostel ook is het niet 
radicaal breken met het heidendorn. 
Dat ligt al dadelijk in de eerste ver
maning: Begeeft u niet onder een 
juk" ens. 

HEIDENSE PRAKTYK 
R et Korps hom miskien skuld1g 

gemaak aan die praktyk van die 
Korinthiers deur ons te vereenselwig 
met heidense praktyke? Nee, beslis 
nie! 
e Vers 17-Sonder om prof. Gras· 
heide se hele eksegese van die teks 
aan te haal, kan ek net die volgcndc 
weergee: ,Dat Paulus daarmede met 
bedoclt een uitgaan uit de wereld, 
blijkt uit 1 Kor. 5 : 9 v.v." 

Hierdie gedeelte moet ook in sy 
verband gesien word. Van ons beste 
eksegete verklaar hierdie vers as 
volg : ,Afsondering van die ongereg• 
tigheid beteken nie 'n verbreking 
van aile kontakte met die wereld nie 
(Joh. 17 : 15·16)." 

Nog 'n grand van die briefskrywers 
se betoog val weg! 

TOORN 
e Ef. 4 : 27-Hier gaan dit oor die 
toorn (as werk van die duiwel) wat 
'n mens moet bestry. 'n Mens moet 
nie toornig word nie en die toorn 
behou nie want: ,.as toorn nie gou 
geblus word nie, rig dit net ver
woesting in eie !ewe en in die gc• 
meente aan." Daarom se die apostel : 
en gee aan die duiwel nie plek nie
behou die toorn nie. 

Wat van a1 die ateiste op ons 
campus (soos op elke universitere 
camp us maar die geval is) ? Die 
bricfskrywers moet dan konsckwent 
bly en dan moet ons universiteit mos 
nic sulke mense as studcnte toelaat 
nie? 
e 2 Joh. 10--,Nie in die huis nie" 
beteken moet nie noue verband met 
hom he nic. Greydanus se: ,Het 
gaat hier over het erkennen en ont• 
vangen van iemand als leeraar der 
waarhcid des Evangelies". ,Groet 
hom nie" beteken vergesel sy arbeid 
nic met gebede en goeie wense nie. 

Oak bier het Korps hom nie sku!· 
dig gemaak nie want ons het net 
kontak met mnr. Egan gehad en nie 
in noue verband met hom gestaan 
nie, of hom erken as leraar van die 
waarheid nie. 

En so val a! die skrywers skrif• 
tuurlike grande weg en so ook die 
beskuldiging dat Korps onskriftuurlik 
gchandel het. 

~esePs 
Korps En Die Besoek Van 

Mnr. Mike Egan -G EAGTE REDAKSIE, 
Net 'n paar gedagtes na aanleiding van die toespraak wat 

gehou is voor Korps V eritas Vincet in die studentesaal op 
3 Mei 19"61 om' 7.30 nm. deur mnr. Mike Egan. 

Nie ccn bctwyfel dit dat daar 
onder bcskcrming van die Ger. Korps 
Vertitas Vincet op die aand Gods· 
lasterlik gcpraat is nie, dat 'n apostel 
van die Duisternis daar opgetree het 
nie, want ,Wie is die leuenaar, be· 
haJwe hy wat ontken dat Jesus die 
Christus is? Dit is die antichris wat 
die Vader en die Seun loen" ( 1 Joh. 
2 ; 2). 

Dit het duidelik geblyk uit mnr. 
Egan se toespraak waarin hy erken 
het dat hy 'n ateis is en ook die 
Goddelikheid van Christus ontken 

LIG SKYN 
Korps het juis sy Jig laat skyn en 

die studente se voelhorings opgc· 
skerp. 

As daar vrae is waarvoor studente 
nie 'n opJossing het nie, is daar mos 
nou die kans om na professore te 
gaan terwyl h ulle in die posisie is. 
Hicr is hulle in 'n gunstige klimaat. 
Beter nou waar van die beste Jeiding 
tot hul beskikking is as later wanneer 
hulle die Universiteit verlaat en dan 
met so 'n denkrigting te doen kry. 
Dan is hulle nooit op soiets voor· 
bereid nie. 

En dan sou Korps sy plig versaak 
het! 

Die laaste argument dat ons poli· 
ties suiwer staan ens. gaan totaal· nie 
op nie want daar is nie 'n beginsel 
agter nie. Hoekom het naturelle ons 
dan al toegespreek in die teologiese 
skoolsaal? 

VERANTWOORDELIK 
Die bestuur het dan oak nie on· 

vcrantwoordelik opgetree nie maar 
persone gevra om uit die gchoor te 
praat en die Calvinistiese sy te stel 
en die Jig uit te dra. 

Ek op my beurt haal aan 1 Joh. 
4 : 1: ,. . . Beproef die geeste of 
hulle uit God is . . ." Beproef 
betcken gaan . na, ondersoek nou• 
keurig (I Thess. 5 : 21). 

Is dit nie wat Korps gedocn het 
nie? Hy het aan a! sy lede geleent· 
heid gegee om dit te docn . 

NIE ONSKRIFTUURLIK 
Ek dink ek het hiermee die bedoe• 

ling van Korps weergegee en daarin 
geslaag om aan te toon dat die han• 
dele van Korps nie onskriftuurlik is 
nie. Ons is jammer as ons die 
indruk kon skep. 

Dit was maar net om in kontras• 
stelling ons grondslag te verdedig en 
onsself wakker te skud en te orien· 
teer. 

Ek hoop die saak is hiermee in 
' die reine gebring en afgehandel. Ek 

dink dit sou egter beter · gewees bet 
indien die beswaarmakers eers na die 
Korps-bestuur toe gekom het en so· 
doende die Chn telike weg van 
Matthcus 18 bewandel bet. A s bulle 
dan nie tevrede gcstel kon word nic, 
dan kan hulle hul toevlug tot die 
pen neem. Sodoende kon hulle 
ondergetekende al die tyd wat hy 
moes bestee aan die skrywe van die 
brief gespaar het. 

As dit 'n gewoonte was van Korps 
om sulke !iberale mense te kry, kon 
die skrywer miskien beswaar gcmaak 
bet, maar aangesien dit die eerste 
keer is, is so 'n aantyging uiters 
onbillik. 

e Ten spyte van alles neem ons die 
bedoe!ing as goed op en ons vertrou 
dat die skrywers van die brief hierdic 
antwoord in dieselfde lig sal sien. 

Die uwe, J. H. BONESCHANS 
(Voors. Korps V.V.). _, 

het, met ander woorde dat by nte 
in die God van die Heilige Sk nf 
glo nie. 

ANTI CHRIS 

Vir ons wat die Bybel aanvaar as 
die enigste Woord van God is d1t 
tog sprekend die gees van die anti· 
chris. Stem ons dan nie saa m dat 
ons as gelowiges vir Satan self ge· 
leentheid gegee het om sy evan gelic 
te verkondig nie? 

Dit wei onder beskerming van ge· 
lowiges en spesifick die studen telt g• 
gaam Korps Veritas Vincet wat as 
doe! het die wetenskaplike bevorde
ring van die Calvinistiese beginsels 
op alle terreine: 

(a) binne sy eie lcdeknng ; 

(b) in die studente geledere as ge· 
heel; 

(c) saver moontlik na buite. 

Wat op die grondslag staan van 
die Woord van God soos dit sy Ult' 
drukking vind in die Drie Formu!Jere 
van Enigheid. 

VERDEDIG 

Is dit dan nie die phg om d1e 
grondslag te verdedig van die plat· 
form af nie in plaas van geleentheid 
te gee om die grondslag aan tc va l 
van die platform af nie? 

Kom dit nie uit in die Dne For· 
muliere van Ewighcid , dat ons die 
werke van die duiwel moet ver my, 
tensy dat ons die swarc toorn van 
God op ons wil laai nie?" 

Dit is tog immers ons plig om die 
Duisternis te bcvcg en te vermy. 
Maar laat ons kyk wat die H eihge 
Skrif self vir ons se. 

1 Kor. 10 : 20--"En ek wil me 
dat julie met die duiwels gemeenskap 
moet hou nie." 

2 Kor. 6 : 14, 17-"Moet nie in 
dieselfde JUk trek saam met die on· 
gelowiges nie, want watter deelge· 
nootskap het die geregtigheid mc.L 

die ongercgtighcid, en watter gemeen· 
skap het die Jig met die duisternis? 

,Daarom, gaan onder hulle uit 
en sander julle af, sprcek die Here : 
en raak nie aap wat onrein is nic, en 
Ek sal julie aanneem." 

Ef. 4 : 27-, Ek gee aan die dui• 
wei geen plek nie." 

Jak. 4 : 7-, Weerstaan die du1wel , 
en hy sal van julle wegvlug." 

2 Joh. 1 ; 10--, As iemand na 
julie kom en hierdie leer nic bnng 
nie, ontvang hom nie in die hUJs me 
en groet hom nie." 

So kan ons nog baie ander bewys• 
grande in die Skrif aanhaal, maar 
volstaan vir hcers hierby. 

GRONDSLAG 

Na aanleding hicrvan kom ons tot 
die gevolgtrckking dat Korps Vcritas 
Vincet nie volgens sy gro ndslag, nl. 
die Woord van God, gehandcl hct 
nie toe mnr. Egan genooi is om on 
te kom toespreek nic . 

Op politieke gebied staan ons 
suiwer, gcen nie-blankc, al is hy ook 
Gereformeerd, mag ' n ope gehoor 
op die P.U.·gronde toespreck nir. 
Hoe kan ons dan nou vir die apostel 
van Satan die geleentheid bicd? Is 
dit te verantwoord? 

Ons sal bly wecs as u h1crdic br.ef 
onvcranderd kan plaas aangcsicn dit 
een geheel vorm. 

Met dank.-A. G. C. YSSEL, ]. F. 
WELDING. 



Woensdag, 10 Mei 1961 

Bou- en V ervoerkomitee se 
Antwoord op 'Ontevrede' 

GEAGTE REDAKSIE, 

Hiermee dan die antwoord op die brief van ,Ontevrede"'. 
wat. en dit staan soos 'n paal bo water, nie hierdie brief skryf 
omdat die tafeltennisklub te na gekom is nie, maar omdat daar 
'n motief agter die skrywe le. 

Oor die felt dat die sleutcl me aan 
d1e klub gegee is me, is die werk· 
hke toedrag van sake dat die betrokke 
persoon dte sleutel van dte Comb1 
by mnr. Koos du Plooy mocs kry 
voor 6.30 nm. en me om 6.45 by 
d1e S.R.·kantoor me. 

D1t IS ook te betrcur dat die 
betrokkc klub dte slcutcl toe by dte 
perwon mocs gaan kry, terwyl die 
pmoon by dtc bevcsttg1ng van prof. 
S. j . van dcr Walt was. Dit was 
werkhk steurend dat d1e klub d1e 
sleutel onder die dtens moes gaan 
haal. 

AANTYGING 

Op die aantytng t .o.v. d1e rugby· 
!club w1l ek nie antwoord me, want 
d1t gaan me om dtc afspeel van ccn 
klub teenoor 'n andcr me. 

D1e geagte bricfskrywcr behoort 
ook te wcct dat as hy aansoek docl• 

Verantwoordina 
Na 4 Mei 

Geagte Redakste, 

Graag wtl ek myself verantwoorJ 
oor sake wat ek genoem het op 
\Voensdagaand, 4 Mci tydens dte 
Korpsvergadering. 

Eerslcns noem ek dat ek gecn 

vtr die gebrutk van d1e Comb1 , hy 
by d1e Bou• en Vcrvoe1 komtlee 
Maandagm1ddac, nadat d1e kom1tcc 
d1e aansockc behandcl hct, moct kom 
verneem of die aansoek loegcstau.n 
is. 

MYLAFSTAND 
Wat die myle betref, dicn hier net 

vermcld te word dat ,Ontevrede"' 
hierdeur aantoon dat hy glad me 
op hoogte van sake i nic. D1c geval 
was sodanig dat op daard1e bclrukke 
aand daar nog andcr S.R.•werk wa< 
wat ook in Klerksdorp afgehanrlci 
moes word, deur die persoon wat die 
Combt bestuur het. So 'n verdraa1dc 
weergawe van die posis1e is laakbaar. 

On wil ,Ontevrcdc" dan ook aan· 
raai om opnuut dtc reglcmenl vir die 
Combi en Bus tc bestudeer voordat 
daar weer sodanige besware op d1e 
rekcnmg van die Bou· en Vervocr· 
komitee geplaas word. 

Dit IS ongclukkig dat ,Ontevrcdc" 
h1erd1e brief geskrywc het, want d1t 
strek werklikwaar me tot voordecl 
van 'n gesundc studentclewc a~ d1t 
die houding van sommige personc uit 
die studentemassa wecrspieel nie. 

Dit is Jammer dat ,Ontcvrcdc" 
nie sy werklike naam getcken hct nic. 

BOU· EN VER\'OERKOMJTEE. 
(get.) J. ] . DE WET KRUGER 

]. S. DV PLOOY 
N. J. SWART (Kunvcno1) . 

DIB WAPAD 

Mnr. N ic Swart, konvenor van 

die Bou- en Vervoerkomitee. 

Tekkies en 
Slippers Woel 

Die Tekkies het Saterdag d1c 
dcrde span van Weermag met 9-6 
verslaan. Dit was 'n taai botsing 
waarin die voorspelers van die Puk 
lekker gewoel het. 

T ekkics se punle 1s aangetekcn 
deur Adam van Wyk (drie), Jan 
Kruger (dric), terwyl Mannetjies van 
der Berg 'n strafskop oorgeklits het. 

Slippers het ongelukkig teespoed 
opgetcl teen Kooperasie se derde 
span. Hulle het met 12-3 verloor. 

Die neerlaag kan vera! tocgeskryf 
word aan die feit dat die manne 
hecltemal te los gespeel het. Die 

cntgste punte is aangeteken deur Vii · 

joen, die kaptein, wat 'n drie gedruk 

het.-(Eie berig.) 
analttelt of ,.vuil aanmerkingi' gc· 

maak hct tcenoor mnr. Egan as per· 
soon me (hoewcl ck Sknfgrondc 
daartoe gehad het). 

My reaksic het gcgaan teen sy 
leer en ck hcrhaal weer my pre· 
s1ese woorde: ,.Dit is 'n leer wat 
let na dte he!" (of as verdoemcm> 
beter khnk, pas dit ook). 

P.U.-Gimnastiekklub Speel 
Groot Rol 

GEREGTIG 

Ek verwys u na d1e Hc1delbergsc 
'ateg1smus, Sondag 31, vraag 84. 

aarvolgens was ck volkomc gcreglt~ 
m so1cts tc se-ook teen mnr. Egan 
s persoon. 

Tweedens glo ek dat dit die hcle 
n1vers1leil skok dat persone na af· 

oop van die vergadering mnr. Egan 
m ver~koning gaan vra hcl vir d1•. 
ptrede van d1e studentc, namcns dtc 
ukmassa. 

AANGETROKKE 

Ind1en daardic personc dan so aan· 
etrokkc vod tot ltbcrali~me, atel>mc 
n raswnalisme-sou hulle dan me 
alk mcer tuts vocl aan ander inrig· 

Mag on. altyd onF hoogste idcaal 
an d1e P.U . v1r C.H .O. hehou, nl 
m God aileen te d1en en tc vcg vtt 
1e kontnkryk v1r d1c hemcle , w.ltll 
,In U lig sien ons dtc !Jg". 

~YNAND VAN DER MERW E. 

uus oor Studente 
Elders 

vraagstuk von hegter sa
ewerking tussen sludentegroe
e in Brittanje is onlan\~s ter 

sprake gebring in S.U.S., die 
kotse studentevereniging. 

S.U.S. verteenwoordig die Skot-
e studente terwyl NUSEWNI 

studente verteen-

verdere diskrimina
le afgekeur wat gepleeg word 
een gekleurde studente met be
rekking tot vakansiewerk in 
kotland. Werkgewers is glo nie 
ereid om werk aan gekleurdes 
e verskaf nie. 

GEAGTE REDAKSIE, 
Ek wil u graag gelukwens met nog 'n puik uitgawe van 

Die Wapad. maar in dieselfde asem wil ek my misnoe oor een 
puntjie uitspreek. 

In u arLikd ,.Ticn jaar sport aan 
die P.U. vir C.H.O." hct u Gimna • 
tick uitgclaat. Ek sou graag wou 
wcct waarom dit bcbeur het. b Jtt 
miskien omdat u so min daarvan 
hoor? As dit die gcval is sou ck u 
gr<tag 'n hi,·tjlc "J! inlig. 

Die P.U GimnaSLtckkluo en 
Dcpartcmcnt -peel 'n groot rol m Iii! 
bckcndmakin~; van ons Univcrsit~ it 

Eerslens gee J1c g1mnaste ethkc v ·r· 
tonings op vcr,killcndc dorpe • .1t 
d1c publiek bewtH' maak v~n J11:P 1...'. 
And n; as Alabama ens., wat hu[ 
kuns op ander plekke aangclecr hct, 
hct ons h1er tc duen met studcntc 
wat hul vcrnuf op liggaamlike gebicd 
aan dte Untverstteit self opdocn . 

Verder kompeteer die klub in allc 
kom pet1sies-cn vaar uiters goed 
ook. Byvoorbeeld die Wintersaam· 
trek in Pretorta waar die mans cerste 
J;:ckom het en d1c du.mcs twccdc. D1~ 
puntestand aan dte einde van d1c 
byecnkoms het gctoon dat in d1c 
mdividuelc afdcling W. Bekk~;r 

tweedc gekom het in die damesafde· 
ling en J. van Niekerk en G. Ober· 
holzer derde en vierde plek ingepaln1 
het. 

Scdert 19 58 het ons al vertcen
woordiges op die S.A. kampiuen · 
skappe gehad-mannc soos P1el 
Oosthuizen (twee maal vir Noord· 
Transvaal gekies), Tjaart Steyn, 
Jakes van N1ekcrk en Gouws Ober· 
holzer. Onder die dames Winnie 
Bekker en Addi de Jager wat verledc 
jaar sommerso eerste en dcrde plek 
by die S.A. kampiocn~kappe behaal 
het. (Wynand Putter verdien spes1· 
aal v.::rmelding vir J1c le1dJDg wat hy 
ncem en die ywer en geesdrif wal 
hy dcurgaans openbaar.-Sport·Rcd., 
D.W.) 

Met Intervarsity teen Kovsies •s 
P.U. oak sommer bobaas-al se da: 

beoordelaars nie so nie. Laat ek 
verduide!ik: Die Inter•Universiterc 
byeenkoms teen Bloemfontein in 
1960 het ongclukkig in 'n fiasko 
ontwikkel. Hierdie jaar sal beoordc· 
hars optree wat onbevooroordeeld is, 
hopelik. 

Ongelukkig bcstaan die klub hoof· 
.,aaklik u1t studente van die L.O. 
J,·parlemcnt, blykbaar omdat d1e 
1nder studcntc nie weet dat daar 
dkc Dinsdag· en Donderdagaand 
,cfcningc is vir enige student nic, 
vanaf 7.30 ( 7.00 Dondcrdae) tot 
ongeveer 9.00 nm.-J. J. VAN 
NlEKERK. 

Graag antwoord ek mnr. Van 
Niekerk as volg: 

In die eerste plek is Gimnastiek 
nie uitgelaat nie, maar daar is we! 
aan die einde van die artikel daarna 
verwys. V erder erken ek dat daar 
we! miskien een en ander gese kon 
word oor enkcle uitstaande p restasies, 
soos bv. die van mej. Bekker, dog 
ek kan net meld dat ek die oorsig 
op kort kennisgewing moes doen : 
die enigste uitweg was om die jaar• 
verslae van die S.R .•Voors1tter as 
bron van inligting te gebruik en 
daarin word niks melding gemaak 
van die betrokke sportsoort nie. 

Miskien sal mnr. V an Niekerk met 
my saamstem dat dit vi r my onmoont· 
lik sou gewees het om al die gege· 
wens te verskaf wat hy in sy brief 
aantoon. O ns vertrou dat hierdie 
brief wei sal dien as bekendstelling 
van die sportsoort aan die studente, 
dog in 'n oorsig oor die sport van 
die afgelope tien jaar sou slcgs enkele 
name genoem kon word. 
e Wat is die moonllikheid om 
Gimnastiek onder die patronaat van 
die S.R. in te skakel?-( Sport·Red., 
D.W.) 

B1adsy sewe 

Ontevrede Oor Gebruik 
Van Combi 

GEAGTE REDAKSIE, 

As gevolg van uiters swak organisas1e, gebrek aan belang~ 
~telling en 'n traak~my~nie~agt1ge houding deur sommige lede 
van die vervoerkomitee moes die mans A.--tafeltenmsspan op 
V rydag, 28 April twee waardevolle punte aan Sentraal~Wes 
Kooperasie C afstaan-dit terwyl hulle reeds 'n oorwinning 
oor Sentraal~ Wes Kooperasie A behaal het. 

In plaas van om d1c sleutd van 
die Combi om 6.45 by die S.R.· 
kantoor te kry, moe d1e tafeltennis· 
lede die sleutel binne die Kerk tydcn> 
'n inougurelc rcde by die bctrokkc 
persoon gaan haal. 

Die span kun me voor 8.20 nm. 
in Klerk dorp wccs nie en mocs toe 
punte afstaan en daarmee ook hulle 
eerste posisie in die liga. 

Sulke bclangclooshcid laat 'tt 

bitter smaak in d1c mood van 
studente na. 'n Mens wonder on• 
willekeurig wat sou gebeur hct 
indien soiets met dte rugbyklub~ 

moet gebeur. 

DIESELFDE WEER 
Heirdie selfde gees 1s hierd1c week 

weer geopenbaar toe die klub ole 
eers in kennis gestel is dat hulle nie 

die Combi kan kry vir wedstryd~ op 

5 Mei me. Nadat daar reeds gedu· 
rende Maart aansock gcdocn is v1r 
die betrokke datum L drc Comb1 
skiclik Pietcrmaritzhurg toe v1r die 
naweek. Die klub mocs Donderdag 
4 Mei self uitvind dat hulk d1e 
Combi nie kan kry nie. 

KENNISGEWING 

Dit is seker darem ntc le moe1ltk 
om 'n kennisgewing 10 d1c klub se 
posbus lc plaas ind1cn sotcl• gcheur 
nie? 

Nog tcts. Ind1en J1c tafcltcnnisklub 
die Combi self bestuur, ry hulle 64 
myl heen en w~;cr lcrwyl J1c VLT' 

voerkomitee, indien hullc dll Combt 
bcstuur, 71 myl ry. WAAR DIE 
EKSTRA MYLE VANDAAN 7 

Dank vir plasing.-ONTEVREDE. 

W. LINDEQUE 
'N SKOENSPESIALIS VAN F AAM ! 

KERKSTR AAT 64 TELEFOON 1280 

Ook 'n tak binne u bereik, in 

Joubert se Fiets- en 
Dienste 

Elektriese 

S P ESIALE PRYSE VIR STUDENTE 
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OlE GEROOSTERDE SIGARET IN DIE SWAAI-TOP DOSIE 
ONGEKURK EN FILTER 
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Bladsy agt DIE WAPAD 

Eerstespan verloor: 

Skopwerk laat veel te wense oor 
TEEN ALLE VERWAGTING het die Pukke Saterdag op Lichtenburg 'n loesing op die 

ly£ geloop toe die tuisspan 'n welverdiende oorwinning van H-9 behaal het. Dit was 'n 
spannende wedstryd, veral teen die einde, en die skare het dikwels mooi bewegings gesien. 

Die argitekte van hierdie oorwinning was ongetwyfeld wyk; Percy bet .ok rcuscwerk in J1e 

die skakelpaar van die tuisspan, Le Roux en Oberholzer, en los verrig saau, met ic Swart en 

senter Willem Roux. Hoewel Grundlingh nie sleg gespeel het kan op hierJ;~ ' ' rtoning bLwaarilk 
uit d1e ecrstcspan gchou word. 

nie, het Oberholzer getoon dat sy beste dae nog geensins agter FIRES 

d1e rug is nie en dat ander losskakels nog baie by hom kan Gcbrck aan samcspel het vcroor· 

kom leer. Sy drie was 'n klassieke stukkie werk. saak dat Fires hul weclstryd met 

SKOPWERK mng bedcrf bet deur die bal tc vecl 11-3 verloor bet. 
D1c Pukkc h1..t waard~:vollc puntc voor sy ski umskakcl op tc tel. L~:un 0/19's 

verlorc laul gaan dcur d1e kopwerk t!u Plooy 'n andcrsinds goeic vcrto· Die 0/19 A ·rugbyspan het Sater· 
pale toe Le tl1kwclo te w1ssel unt!cr dag bulle reeks mooi oorwinn1n gs 
personc wat me crkcnt!c skoppus IS voortges1t toe hullc die 0/19 spdn 
me. Wat sou 'n man soos Hannes van Potch·Dorp met 22-0 kafgc· 
Sauerman (met vyf u1t scs raak) se Jraf hct. 
skopwcrk me Sat.:rdag v1r d1e Pukke Onder die agtcrspelers hct 1 ohJ.n 
betchn hct nic. M1sku.:n is d1t bct.:r van der Schyff weer cens 'n skittc· 
sQ want op d1e Jag se spcl h.:t Lrch· rende vcrtoning gclewcr. Die voor· 
ten burg verdrcn om te wen. spelers bet aanvankl1k pragtig saarn · 

Vanult d1c staan,poor hct da: tu1s gespcel, maar ongelukkig het hu1:.: 
span "n wurggre.:p op die Pukkc •.at- nic deurgaans met dieselfde vuur 
geocfen en d1t wao slegs by Lye dat gespecl nie anders kon die oorwin• 
che Pukkc daann kon slaag om d1t ning nog heclwat grater gewecs hct. 
af tc sKutl. D1c skopwerk van J1c e Driec is aangctekcn deur Johan 
tUIS>pan was v1r hullc ba1e wert! ..:n van der Schyff, Koos du Plest'is, 
IS ou1JeclkunJig u1tgcvoer oonder om Willemsc, Stcyn, Van der Merwe en 
d1e wcdstryt! Le laal ontaartl. Na vyf Aucamp. De V1lhers het twce var. 
mmute wao d1e Pukke reeds )- 0 hicrdie driee vervyf. 
agler en toe Roux gaan Jruk natl<:L 
Plulhps te~:n hom vasgeskop hct en 
A11i.; Obcrhoh;~:r kurt hicrna vanaf 
sy cie Joellyn Jwarst!eur brc~:k en it. 
Ole ho ... k Jruk, ho.:L Jmge maar ara 
Jonker gdyk v1r die Pukke. 'n 
Suaft!od Jeur Schalk ht:t die ru>tyd· 
tclhng op 11-3 Le staan gcbring. 

Na rustyd h.:t hullc egter rcgge · 
ruk en dncc Jeur Grundhngh e11 
Fhp Wolhut~:r het d1e Pukkt: ":r 

kans gehad om ten mimte tl1c 
tclhng gclyk Le maak, dog J1l vcr 
~·yfskoppe was albci m1s. Straf· 
skopp<: t!eur Koos du Plooy en 
L10nel Plulhps kon lucrna me tl1c 
kol trcf nie en boonop hct Lc 
Roux d1o.: Pukkc tdkcns met lang 
skoppc tcruggcdryf. 
D1e cen aanval na d1e ander 1s 

nou Jeur tl1e Pukke van 5tapd ge· 
gcstuur, Jog kon net nie 111 punL1.. 
omskcp wort! nie en Jie Pukke owes 
d1kwds voor tl1e doellyn van hul 
L~.:nslaantlcrs omtlraai. n R.:u>.: 
straf·ohpdocl deur Roux het d1c 
voorsprong van Lichtenburg vcr· 
groat, dog tl1c Pukkics h<:t me guan 
lc me en was weer ~terk op tl1e aan
val toe tl1e cint!fluit gcblaas hel. 
e Herman Venter hct weer mooi 
gerank in tlic lymtane tcrwyl Koo~ 

Gedruk deur Enslins, Potchcfsroom, 
en UJtgegcc dcur die P.U. vir 
C.H.O. Studenteraad. 

Herman Venter. 
Thorn was 'n stcunpilaar 1n die ag:cr• 
lyn tcrwyl Smous van der Westhuizen 
altyd Ius was om tc hardloop. 

NAVY 
Navy hct Lichtenburg se 2de span 

met 28-0 oorrompel, dog d:e wed· 
5Lryd was nie so aanskoulik soos dit 
bchoort te wees nie. Te dikwcls ·-Na>-
daar nag hantccrfoutc en mooi bcwc 
gings kon me af gcrond word me 
omdat d1c manne nag tc vee! met 
die bal goodgaan. 

Kcnmerkend van hierdie wedstryJ 
was d1e uitstckcndc lynstaanwe1 k van 
Koos Hattmgh en Percy van Schalk· 

DAMESHOKKIE: 

P.U. HERWIN OU 
VORM 

Volgen~ u1tslae van d1c weJstrydc 
wat d1e Pukke op 3 en 6 Mci go.:specl 
hct, lyk J1t asof hullo.: weer bcs1g is 
om hulle ou vorm tc herwin. Hulle 
ho.:t G.H.S. 4-0 geklop ~.;n Lichten· 
burg 6-l. 

D1e two.:cJe span moes egter d1e 
kn1e bUJg voor Patch. sc A-~pan en 
G.H.S. A. 
e Aan J1c ses speclstcrs 
Jag fmale procwe . peel: 
topoct!.-(Eic beng.) 

wat Sater• 
aile voor• 

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 jou eerste watertand
lekker hap neem -is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle
die keurbier vir 
louter plesier- in 
kannetjies of 
bottels. 

SUI D·A FRI KA S E UITSOEKB I 

Pukke sal moeilik 
geklop word 

Die Puk sc eerHc manshokkrespan 
het d1e afge lope twee Saterdae weer 
ecns bewys dat bulle ba1e moeihk 
geklop sal word. 

Saterdag 29 April moes hulle die 
kme voor Patch Dorp buig met 'n 
telling van 3-2. Dorp, met staat· 
makers soos Van Aswegen, Van 
Wyk, Muller, Morey en Stotcsbury, 
mocs cgter dceglik swoeg vir hierdie 
oorwinning. 

Uitblinkcrs aan die kant van d1e 
Pukkc was vera! Christie Coetzcc, 
Bossie Snyman en Herman Louw. 
Snyman het Jan ook albci sy 'pan 
sc Joele aangctcken. 

Vcrlcdc Satcrdag het Goldfield:,· 
\Vcs, vcrlct!.: jaar se kamp10cne, ook 
mLl Jie Pukkc sc vasbcradenheid 
kenms gcmaak. 

Alhoewcl Jie Pukspan ook in hicr• 
d1c wedstryd mel 3-2 verloor hct, 
hct hullc tog met eer uit die wed· 
stryt! gclree. 

Coctzec en Snyman hct weer cen,; 
puik verloon, Lcrwyl Feet Aucamp 
hom sowcl op die aanval as op die 
vcrdcdigmg dccghk laat geld het. 
Die Puk se docle is aangetekcn dcur 
Snyman en Aucamp.-(Eie herig.) 

Woensdag. 10 Mei 1961 

PRAG-RUGBY ONDER 
SPREILIGTE 

QP WOENSDAGAAND 3 MEl het drie spanne van die 
Puk besoek afgele aan Wes~Rrand. Die wedstryde, wat 

onder spreiligte afgespeel is, het prag~rugby opgelewer, vera! 
die eerste wedstryd van die aand. nl. die tussen die 0 I !9' s. 

W es•Rand het daarin geslaag om 
die ecrstespan met 21 punte teen 
11 te klop, dog die cindtelling kan 
miskicn 'n wanindruk gee van die 
verloop van die spel. Wes·Rand sc 
mccstc punte het gekom van foutc 
wat die Pukkc gemaak het, dog hulle 
het verdien om tc wen omdat hulle 
hul tcenstaanders se foutc beter uit· 
gebuit het. 

Alhci spannc hct hard pwbccr om 
d1e wcdstryd aanskoulik Lc maak, dog 
111 die proses is daar nog gans te vecl 
clementcre foute gemaak deur Jie 
Pukkc, soos swak hantccrwerk cu 

vera! swak verdediging. 
DU PLOOY 

Koos du Plooy bet 'n bars gespeel 
en telkens die Wes·Rand agterlyn 
in die war gcjaag; ook in die los het 
hy telkens die oog gevang. Sy knap 
spel is dan ook beloon deurdat by 
twee driee kon druk. As Koos voort· 
bou op bierdie vertoning sal hy 

Koos du Plooy. 

moeilik uit die Wes·Transvaalse span 
gehou kan word. 

Verder het Herman Venter ook 
reusewerk verrig terwyl Poens Prins• 
loo stewig gestaan het teen sy Spring· 
bok teensttaander Fanie Kuhn. Wil 
de Waal hct soos altyd gewocl in 
die los. 

Ongclukkig kon die skakelkombi· 
nasie Piet en Jan van der Scbyff 
net nie werk nie en het Jan die bal 
staan·staan ontvang en moes hy dik · 
wcls die skoen inle. Vir 'n vet· 
andering het Schalk Hoogenboezt>m 
goed gcspccl en vera! sy skopwcrk IM 
die buitclyn was puik. Doepie du 
Plessis, tcrug na sy koucrbcsenng, 
lyk nag effcns huiwcrig tcrwyl die 
sentcrs Thorn en Phill1ps mckaar ook 
nog me mooi verstaan nie. 

NAVY 
D1c wedstryd tussen die t:v;ee 

twcedespanne bet mooier voetbal 
opgelewer. Navy het aanvanklik 
swaar gclecf en moes net kecr want 
W e ··Rand hct die bal lckker rond· 
gcgo01, dog gaandcwcg hct bulle 
self ook vlarngcvat en oak die pap 
begm aanmaak. D1e eindtclling was 
dan ook 3-3. 

Die losvoorspclers van die Navy 
was omgckrap en veral :ferry 
Roscher moes hom in die ecrstepan 
gespecl het met Woensdagaand sc 
vcrtoning. Lou Erasmuo en Nick 
Swart bet nie slap laat hang nic. 
Die agtcrlyn opcnbaar cgter nog tc 
min slaankrag. 

0 /19 
Die poet!mg is Woensdagaand 

eerste opgedis-dic jong manne het 
regte Ikcy•rugby gespeel en 'n stan· 
daard daargcstel wat nie in cen van 
die ander twce wedstryde gccwcnaar 
kon word nie. As 'n mens maar meer 
sulkc rugby kan sicn! 

Die voorspelcrs, met Koos du 
Plessi soos gewoonl ik aan die spits, 
bet n' bars gcspeel en die bal oorge• 
noeg aan hul wakker agterlyn besorg. 

Joban van der Schyff het te:kcn' 
soos 'n warm mcs deur hotter dPur 
die gapmgs gcsny en sy twce d. cii. 
ecn van binne sy c1e kwartgeu!ed, 
was 'n Jus om te aanskou. Die rc 
van die agterlyn hct net so pt~~k 

vcrtoon en as 'n gehcel gc org o1r 
baie mooi bewcgings.-(Eie ben;;.) 

Rugbykapteins 
Besoek 

P.U. 
Op "n onlangs gehoue S.S B. 

bestuursvergadering is d1e vol geode 
persone op die bestuur verkles: In 
die plek van mnr. C. C. Dannhaum 
wat as ondervoorsitter bcdank hct, I' 

mnr. J. D. Roode verkies. Die po; 
van sekretaris het oopgeval nadat 
mnr. Piet Bosman agv. drukke werk· 
saamheid bcdank hct. Jan Ras, pen· 
ningmeester van die S.S.B., 1 verkle; 
tot sekretaris en in sy pick 1s 1 ur~ 
van der Walt as penmngmccster ver
kies. 

Mandagaand 1 5 Mci b1ed d1c 
S.S.B. 'n programaand a01n. By h1er· 
die geleentheid sal die bekendc 
Springbokrugbyspcler en aanvoerdc1 
van die Springbokspan na Engeland 
Avril Malan, as spreke r optree met 
'n praatjie oar voetbal. Springbok 
Johan Claassen, "n oud Puk, ~al 

Avril verwclkom en iets oor d1e to 
vertel. 

Na afloop van Jie vemgtmge ~al 

die gaste in d1e kafeteria onthaal 
word.-(Eie berig.) 

Pluimbal vorder 
fluks 

Aan d1e Puk se plt~~mbalfront I· 
dingc nou vinmg bcs1g om te ontwlk
kel. D1c klub hct vanJaar mel "n goe1e 
ledcwl weggcspring en d1e lcdctal ·· 
nog altyd bcs1g om urt tc brer. Aile 
dui daarop dat die vooruitsige vir 'n 

baie gcslaagdc jaar roo kleurig 1s. 
5 

Die fcit Jat dames nie og Vrydag J 
aande verlof kan kry om te gaan 
ocfen nie, werk ongelukklg ba1 
stremmcnd op die voorUJtgang va 
die klub maar die bestuur vcrw• 
dat hulle h1crd1c probleem in J1 
nabyc tockomo opgclos sal kry. 

Die bcstuur hct reed vncnd>!..op 
like wedstryde teen andcr klubs gc; 

reel en aansl uJLing by die We ::1 
Transvaalsc liga word 1n die voorUitv 
sig gestcl. Belangstcl lendes hoe£ gee 
uitrusting aan Lc skaf nie-rakette c 
pluimc word deur die klub voorsielis 
- (Eie berig .) 

6 SPEELSTERS; 
NA PROEWE 

Get!urcnde die 
alrecds gespccl IS In 
het die kcurtlers van Jie W es·Trau 
vaalse Korfbal•unie by die verskc a 
korfbalklubs besoek afgcle om )i 
doende d1e dames te kies w.rt mo(le 
gaan dcclnccm aan die pruewc e 
Klcrksdorp. Die volgentlc ses dam n 
van d1e P.U. Korfbalklu'J is gck 
om dccl te neem aan d1e 
proewe: 

Martie Coet~ce 

Cora van Wyk 
Gerrie Fivaz 
Licdjic Opperman 
Corrie Stcyn 
Susan Kruger 

Ongelukkig kon nicmanJ J,tal 
slaag om by hierdie ge'ccnth et 
gckies tc word vir die Wcs-Tran'v an 

n 
span nie.-(Eic berig.) Je 


