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OFFISIELE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

PROFESSOR CHRIS TREE AF 
P.U. VERLOOR STAATMAJ(ER 

DEUR volharding kom beloning, beloning wat met die voleinding van die jare 
kom. Dit is die voleinding van toegewyde arbeid met 'n vaste vertroue dat 

wat die hede bied om te doen, gedoen m6et word en dat dit noli gedoen moet 
word. Waar professor Chris Coetzee in die moeilike jare van die vorming van 
die Mrikaner opgegroei het, waar hy te midde van die ontwikkeling van ons 
volk gestaan het met die aanvang van die daadwerklike kulturele stryd na die 
Anglo-Boereoorlog, was volharding 'n slagspreuk wat aan die lewe en strewe 
van elke Mrikaner-student ten grondslag gele het. Daar was 'n moeilike stryd 
om aan te knoop, in elke opsig was daar groot velde waar vorming in 'n 
bepaalde rigting noodsaaklik was vir die bewaring van die eie in ons volks
lewe, en nie net vir die bewaring daarvan nie, dog ook vir die kragtige uitbou
ing en daarstelling van ons eie. Deur die jare het professor Chris vir die Afri
kaner 'n eie opvoedkunde daargestel wat met enige ander struktuur van 
opvoedkunde vergelyk kan word. Professor Chris het die tradisies van die 
Boer en sy godsdiens op 'n wetenskaplike grondslag saamgevleg, waarvan ons 
vandag die rype vrugte kan pluk in die veelbetekende C.N.O. 

Ten grondslag van sy opvoeding het sy klnderjare en die 
liefde vir sy ouers gele, met die daaropvolgende onderwy3 wat hy 
eers in sy geboortedorp Venterstad en later op Worcester ontvang 
het . In 1912 het hy die gemengde graad B.A.-Sc. behaal aan die 
Teologiese Skool te Potchefstroom waarna hy sy Unie O.I.-eksa
men aan die Grey Universiteitsko.llege te Bloemfontein afgelo 
het in 1914 

in Suid-Afrika, bulle is die be
wys van die groei en ontwikke
lmg van die opvoedkunde in 
ons land ... bulle is die , ,Boe
ke van die Onderwys" in uid
Afrika. 

Dat professor Chris hom uit-

eindelik tot die Opvoedkunde 
gewend het, wa nie 'n uitge
sproke ideaal by hont toe hy sy 
eerste studies begin ltet nie, 
maar 'n geleidelike ontwikke
ling. Eers wou hy predikanl 
worcl en hY bet dan ook HY . tu
cli~s in hi~rdie rigting ge'orien
teer. (Vandaar sy kennis van 
Klassieke en :\Ioderne Tale.) 
Die vader van Prof. Snyman, 
die oprigter van die Gimnasium 
te Steynsburg, het egter die 
ouers van Professor Chris oar
reed om hom as onderwyser te 
laat oplei, en nadat hierdie ge-

Prof. en Mev. COETZEE 

dagte by ho111 posgevat het, het 
die l' n ie 0. I. -eksamen die 
deurslug gegee tot ~:;y belang
~:;telling in die Opvoedkunde. 
Later, 1920-1923, het Profes
sor Chris dan ook die O.I.-stu-

den te a an die P. U.K. opgelei. 
Daar was egter ook persone 

en omstandighede wat vormend 
op die jon!} l\ind en student in
gewerk bet. Sy eerste onder-

(Vervolg op bl. 2.) 

Nadat by sy onderwysers
kursus voltooi bet, bet by 
agtereenvolgens op verskillende 
plekke skoolgebou. Eerstens 
was hy onderwyser aan die 
Gereformeerde Gimnasium en 
Opleidingskollege te Steyns
burg, waarna by na Potchef
stroom verhuis het as onder
wyser aan die Gimnasium. La
ter was Profes or Coetzee ver
bonde aan die plaaslike Onder
wyserskollege van Januarie 
1920 tot Desember 1924. Van
a£ 1925 is by voltyds werksaam 
aan die P.U.K. vir C.H.O. 

1J n ~emoriam 
Vanaf 1919 bet by bier deel
tyds gewerk as lektor in \Vis
kunde, Toegepasde Wiskunde 
en N atuurkunde en daarna as 
lektor in Opvoedkunde. :\let die 
stigting van die Fakulteit van 
Opvoedkunde is Professor Coet
zee benoem as permanente de
kaan van die Fakulteit van Op
voedkunde, die enigste perma
nents Dekaan aan die P. U.K. 
Met tussenposes van twee jaar, 
vanaf 1921 tot 1925, bet hy sy 
l\f.A., 1\I.Ed. en Doktorsgraad 
behaal as student van die Uni
versiteit van Suid-Afrika. 

Hierdie was egter maar net 
voorbereidende werksaamhede 
vir die groot taak wat Profes
sor Coetzee in die stil te verrig 
het. Hier kan maar net een baie 
duidelike bewys gelewer word 
van wat by aan die nageslag 
gegee het, en u word verwys 
na die boeke en talr.yke arti
kels, wat van die grootste be
lang vir die Afrikaanse Onder
wyser is en wat 'n standaard 
daarstel waaraan die omvang en 
groei van Opvoedkunde in Suid
Afrika gemeet kan word. Hier
die werke spreek vir hulself, 
hulle is die teks waaraan die 
onderwyser sy onderwys meet, 
hulle is die teks wat geld as 
grondslag van die opvoedkunde 

Die teraardebestelling van 
wyle prof. I. J. van H. 
Fourie, bet Maanclagmid
dag, 23 September om 
halfvier met akademiese 
eer·betoon uit die Gere
formeerde Kerk, .Potchef
stroom-Koord plaasgevmd. 
\\"yle prof. Fourie, in le
we hoof vau die departe
menL Engel:; aan ons uni
versiteit, i::; Yrydagmiddag 
omstreeks vyfuur in dir 
.Potchef troom ·e hospitaal 
oorlede na 'n aanval van 
trombo::;e. 

\\ yle prof. Fourie is op 7 Oktobe1· Hl02 in Jarue~town 
gebore. Hy het eer:; aan die l"niversiteit van ::)tellenbosch 
gestudeer waar h,r in 1926 die graad 13.A. verwerf !ret, 
en in 1928 sy H.O.n. aan die Potchefstroolllse l"niversiteit. 
Hierna het hy eers 'n jaar op Lindley onderw:ys gegee en 
dam·na ow at neg jaar op Seodin, Kunuuan. Intu::;sen lret 
by ook sy M.A.-graad in 194(j behaal. Hy het dnarna agt 
jaar op Graaff-Reinet skoolgebou en toe weer 'n jaar op 
Seodin. 

In 1945 het hy die aan::;telling aanvaar as senior lektor 
in Engels aan die 1). U. ; in 1946 behaal hy ::;y D. Phil. eu 
in 1956 D.Litt. In 1959 het hy ook rnede-profe::;sor gewonl 
en in 1960 professor en hoof van die departement Engels. 
Hy was ook die eerste :\frikaanssprekende wat hoof van 

'n clepa:~ement Engels aan 'n Suid-Afrikaanse Universiteit 
geword het. 

\Yyle professor Fourie het, ses maande aan die Uni
versiteit Cambridge gestudeer. Aan die begin van 19Gl 
wa~:; hy deur die departement Onderwys afgevaardig om 'n 
konferensie in Uganda by te woon oor die dosering van 
Engels as tweede taal. 

l>rofessor Fourie wa:; ook voorsitter van die Tiooster
kowitee wat 'n baie moeilike en ingewikkelde werk was . 
Hy het 'n stelsel uitgewerk \\at die werk aansienlik ver
gemaklik het. 

Mnr. Piet Bosman, president van die Wes-'l'ransvaalse 
Rugbyunie, het gese dat wyle profes or Fourie in 1945 be
gin het as skeidsregter en ook in die hoedanigheid opgetree 
bet in interprovinsiale wedsiryde. 

Daarna is hy verkies as voorsitter van die \Yes-Trans
vaalse skeid~:;regtersvereniging . Hy bet \Yes-Transvaal ver
Leenwoordig op die l'niale Konferensie van die S.A. skeids
regtersvereniging. 

J)aarna i:; hy verkies as voorsitler van die \Ves-Trans· 
vaalse l\eurko111iiee wat ook die seniorkomitee is van die 
\Y. 'l'.R. l'. By ~y afsterwe was by voorsitter daarvan. 

Ook op die gebied van tennis was hy 'n uitblinker. 
Heeds op Graaff-Reinet bet hy tennis van hoe gehalte ga
spee!. Hier bet h:y veral leerlinge afgerig wat later goed 
gepre~:;teer het. 

In Potchefstroom bet hy in die eerstespan gespeel en 
ook Potchefstroom verteenwoordig op Ellispark om die 
PlaLtelandse skildwedstryde. 

Hy laat 'n eggenote en twee kinders na. 
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wys bet Professor Chris MD 

'n C.N.O.-skool ontvang en 
ook later sy eerste onderwys 
aan 'n C.N.O.-skool gegee. Be
newens hierdie omstandighede 
noem Professor Chris ook self 
die invloed van Paul Roos, die 
hoof van die skool te \Y orces
ter, en praat hy met waarde
ring van die invloed van Prof
essor G. Knothe onder wie by 
hom bekwaam bet in die Op
voedkunde. Dit was die finale 
vorming wat hom laat belang
stel bet in die Opvoedkunde. 

As student was Professor 
Coetzee besonder aktief, en by 
bet dan ook deelgeneem aan 
die veelvormigheid van die stu
dentelewe. Hy was 'n ywerige 
rugby- en krieketspeler. Van sy 
sportaanleg getuig die feit dat 
hy gekies is om deel te neem 
aan die proefwedstryde van 
1912 met die oog op die same
stelling van 'n Springbokspan 
wat na Engelund sou gaan. 
Studies bet hom egter verhin
der om deel te neem. Dit is 
ook met aangename herinne
ringe dat hy terugdink aan die 
dae van die , Country Cup". 
Vir die P.U.-studente sal dit 
interessant wees om te weet 
dat Professor Chris kaptein 
was van Tbeos toe bulle vir 
die eerste keer die l3laine-be
ker verower bet in 1918. Prof
essor Chris was verantwoorde
lik vir die stigting van die eer
ste Boksklub en die eerste 
Krieketklub aan die P.U.K. 
Benewens hierdie sportsoorte 
bet by ook deelgeneem aan ver
skeie under sportsoorte. Tot in 
1949 bet Professor Chris nog 
deelgeneem aan gimnastiek, en 
dit word rondgefluister dat hJ 
sommer 'n uithaler-gimnas 
was. 

Sy veredere aktiwiteite in 
die studentelewe is veral in be
slag geneem deur redakteurs
werk. Onder meer was hy me
de-redakteur van die ou A.S.B.
blad, ,Die Banier". Op 
Bloemfontein was by mede
verantwoordelik vir die blad 
wat bulle daar uitgegee bet. 

Tot in die vyftigerjare bet 
Professor Coetzee nog 'n be
langrike posisie in die onder
wyswereld beklee. Afgesien van 
die verskillende redal<sie-poste 
wat by beklee in verbnnd met 
die onderwys moet vermeld 
word dat hy lid en later voor
sitter van Koers was solank 
as wat dit bestaan. Daarbene
wens was by vroeer die opvoe~
kundige korrespondent van die 
Amerikaanse blad, "The Cal
vin Forum''. Hy was ook voor
;;itter van die Komitee van Op
voedkunde en Sielkunde van 
die Suid-Afrikaanse Akademie 
vir W etenskap en Kuns. 

Nog 'n spesiale woord rnoet 
bygevoeg word oor die aandeel 
wat Professor Chris gebad bet 
in die C.N.O.-beweging. Hy 
was lid van die I.C.N.O.-be
stuur en ook lid van die Dag
bestuur van bierdie organisa
sie. So bet Professor Coetzee 
'n belangrike rol in die organi
;;asie van die C.N.O. gespeel. 
Hy was ook mede-vet·antwoor
delik vir die samestelling van 
die brosjure wat spesifiek han-

del oor die C.N.O.-beleid en 
daurna grotendeels veruntwoor
delik vir die verdediging daar
van teen die aanvalle van an
dersdenkendes. 

Menige student het sekedik 
al opgemerk dat Professor 
Chris nooit in die kerk sing nie. 
Hiervoor is daar 'n baie goeie 
rede. Terwyl by nog op skool 
was, bet 'n sekere onderwyse
res die toonladder voor hom 
opgehang en born m Engels 

1918 Theoa-kaptein 
beveel : , Sing" ! Hy bet so 
iets nog nooit gesien nie 
die uiteinde, by sing vandag 
nog nie I 'n Ander insident 
waarvan Professor Chris met 'n 
glimlag praat, is die soge
naamde ,Dutch-Mark" - episo
de. Indien bulle betrap is op 
skool dat bulle Afrikaans praat, 
word 'n naambord om bul nek 
gehang met die woorde: ,I 
must not speak Dutch." Die 
persoon wat die plank aan die 
einde van die week dra, bet 
gewoonlik onder die lat deur
geloop. 

So leer menige student Pro
fessor Coetzee, of soos by alge
meen onder die studente be
kend staan, Professor Chris, 
ken as 'n baie aangename per
soon wat alma! met raad en 
daad sal bystaan; so Jeer ons 
hom ken as vriend. 

Aangesien dit nou bekend 
geword bet dat prof Coetzee op 
31 Desember 1963 die tuig sal 
neerle as Rektor van hierdie 
Universiteit na 'n dienstydperk 
van tien jaar, wil ,Die vVa
pad" hiermee graag ook hulde, 
bring aan prof. Coetzee, ons 
geagte Rektor en-ons stel dit 
met groot vrymoedigheid-ons 
s tuden tevriend. 

·Prof. Coetzee is op 1 Desem
ber 1953 as Rektor van bierdie 
Universiteit benoem. Geduren
de die tydperk wat prof. Coet
zee die rektoraat behartig het, 
het die Universiteit fenome
naal onder sy Leiding en toesig 
gegroei. Einde 1953 was daar 
1,016 studente aan die Univer
siteit ingeskryf. Hierdie stu
dentetal bet jaarliks uitgebrei 
sodat die studentetal vanjaar 
op 2 118 te staan kom. Gedu
rend~ sy ampstermyn het die 
volgende geboue op ons cam-
pus verrys : . 

Totius Gedenksaal, Kafetena 
en Studentekantore; Nuwe Fi
sikagebou; Tegniese afdeling en 
Voorraadgebou; Nuwe Ch_emi~
laboratorium; Gebou V1l' dte 
Administrasie; Nuwe Plant
kundelaboratorium; N u we 
Huishoudkunde - laboratorium, 
N u w e Konservatoriumgebou ; 
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Nuwe Dierkundelaboratorium; 
Uitbreiding aan die Biblioteek
gebou; Nuwe Sielkundelabora
torium; Nuwe Fisiologiegebou; 
Nuwe glashuis vir die Plant
kundelaboratorium; Gebou vir 
die kernversneller en bykom
tige aanpassende geboue . 

Op die oomblik is daar nog 
in aanbou: 

Die nuwe Farmasielaborato
rium; Die gebou vir Jndustriele 
Chemie; Die F. J. du Toit
gedenkgebou vir Lettere; Plan 
ne is ook reeds goedgekeur vir 
'n ontspanningsaal vir die stu
dente en verruiming van die 
Kafeteria en die Studenteraad 
se kantore. 

Die volgende is gebou : 
Klawerhof vir die dameskos

gaugers; Die Lettie du Plessis
eetsaal met kombuis; Die Jo
hannes van Rooy-koshuis vir 
mans; Die Oosterbof-kosbuis 
vir dames. 

Nog meer grond is ook aan
gekoop: 

Hier word vera! gedink aan 
die 280 morge links van die 
Potchefstroom - Randfontein
pad omtrent twee myl van di.'e 
Administrasiegebou gelee; 'n 
erf noord van die Johannes 
van der W alt-gebou van onge
veer twee morge ; Die Fa.nie du 
Toit-sportterrein van ongeveet· 
12 morge; Van die Stadsraad 
is 'n skenking van ongeveer 11 
morge ontvang wa.ar die Johan
nes van Rooy-koshuis o.m. ge
bou is en wat in die toekoms 
die terrein vir manskoshuise sal 
wees. 

Die groei van die Universi
teit was dus werklik fenome
naal as al bostaande in aan
merking geneem word. Prof. 
Coetzee kan dus met reg die 
bouermeester van die Univer
siteit genoem word, en ons as 
studente is vandag trots op ons 
Universiteit wat in alle opsigte 
uitstekend vergelyk met die 
van ander universiteite. Nie 
alleen bet die studentetalle en 
die geboue en terreine geduren·· 
de die tydperk uitgebrei nie, 
maar die personeel is ook ver
dubbel. 

Prof. Coetzee gaan nou op 
70 jarige leeftyd die tuig neer
le, maar hy is nog net so fiks 
as die dag toe hy die benoe
ming as Rektor aanvaar bet. 
Hy bet gedurende die tydperk 
van diens altyd 'n getroue 
vriend van die studente gebly. 
Hy kon hulle probleme so goed 
verstaan en bet dan ook altyd 
as kampvegter vir die belange 
van die studente cr.getree. 

Pro£. Coetzee is in hierdie 
grootse taak van hom getrou 

1 
ondersteun deur mev. Coetzee 
wat ons ook as vriendin van die I 
studente beskou. 

Gedurende sy ampstermyn 
het prof. Coetzee ook twee rei
se oorsee onderneem, t. w. na 
Kanada en Engeland waar hy 
ons Universiteit by Universi
teitskonferensies wat deur die 
Britse Gemenebes saamgeroep 
is met groot eer vir ons Uni
versiteit verteenwoordig het. 

Prof. Coetzee, ons studente 
bring biermee bulde aan u en 
mev. Coetzee, en ons wil maar 
vertrou dat die Universiteit op 
die weg wat u aangewys bet 
sal voortbou, en dat u nooit 
rede sal he om in ons studente 
of die studente van die toekoms 
teleurgesteld hoe£ te wees ni~. 
Ons se vir u as studente ba1e 
dankie vir alles wat u vir ons 
Universiteit en ons studentege
meenskap beteken bet. Mag u 
dan ook nou in die tydperk van 
rus die genoegdoening he dAt 
u die goeie stryd gestry bet, 
en dat u die wedloop met suk
ses voltooi het. 

Met die beste wense aan u en 
mev. Coetzee. 

8 OKTOBER 19B3 

SENIORKONSERT VAN 
KONSERV ATORIUM 

Die jaarlikse Seniorkonsert van die Konservatorium, waar
aan die senior-studente van die Konservatorium deelneem, is 
Vrydagaand, 13 September in die Konservatoriumsaal gehou. 

Die belangstelling was baie swa.k, wat betreurins
waardig is, aangesien die standaard deurgaans besonder 
hoog was, en die studente besondere moeite gedoen het 
om bul goed voor te berei vir die konsert. 

Mej. E. Nolte Sorg Vir 
Groo.tse Uitvoering 

'n Student wat besonder goed 
vertoon het, was mej. Helena 
Nolte, wat gesorg het vir 'n groot
se uitvoering van 'n orrelstuk 
van Karg-Elert, asook vir 'n teg
nles-uitstekende voordrag van die 
Ballade In A mol van Chopin. 

Besonder verrassend was die 
sangtalent wat die aand getoon 
is-die suiwer stem van mej. Ma
ryna .Jacobs, die musikale en ult
ters gevoelvolle vertolklng van 
mej. Irene Stavast, asook die bale 

Mill'. C. P. VAN DER WALT 

Staatsleer 

Toer 
Sowat vyf-enveertig studente 

van die departement Staatsleer 
bet onlangs 'n besonder leer
same toer na Pretoria onder
neem. Die toer bet onder Lei
ding van die hoof van die de
partement, mnr. C. P. van der 
Walt, en mnr. J. van Tonder 
gestaan. 

In die Uniegebou is die groep 
deur een van die Republiek se 
uitgelese diplomate, mnr. 
Fourie, toegespreek oor die 
Republiek se huidige posisie in 
die wereldpolitiek. 

Die groep bet ook besoek aan 
die Staatsdienskommissie af
gele waar bulle deur die ad
junk-voorsitter toegespreek is 
oor die werksaa~ede van die 
kommissie. 

In die Provinsiale Adminis
trasie se gebou op Kerkplein 
bet die adjunk-sekretaris, mnr. 
Du Randt, die studente inge
lig omtrent die werksaamhede 
van die Administrasie. Die 
groep is daarna deur die prag
tige nuwe Administrasie-gebou 
geneem. 

Die departement Staatsleer 
beoog om aanstaande jaar 'n 
toer na semi-staatsinrigtings te 
onderneem met besondere klem 
op die :{>laaslike bestuur, Yskor 
en Foskor. Met hierdie toer bet 
die Staatsleer - departement 
weer bewys dat daar nie net 
op die teorie van 'n vak klem 
gel6 moet word nie, maar dat 
daar ook 'n insig in die praktyk 
gekry moet word. 

geslaagde uitvoering van die moei
Jike ,Erlkonig" van Schubert. 
Deur mej. Rlek.ie Smith se 
vertolking van die aria ,Che 
Faro" uit ,Orpheus en Euridlce" 
van Gluck, met mlskien die mooi
ste stem wat ons bier in Potchef
stoorm sien ontwlkkel het, het vel
gens 'n dosent aa.n die Konser
vatoriumc bale bygedra. tot die 
sukses van die aand, asook tot die 
goeie • naam van muslekonderrlg 
aan die Konservatorlum. 

Sal Dawie Dup 

Wereldrekord 

Breek? 
Die bestaande rekord vir bed

stoat staan tans op 40 myl en 
die rekordhouers is 'n Engelse 
universiteit. Dawie Dup wil die 
rekord na 130 myl opstoot, 
wanneer vier spanne met bed
dens na Pretoria gaan stoot. 
Hierdie aanslag op die wereld
rekord word beoog net na die 
eksamen. Die manne sal die 
beddens van Potchefstroom oor 
Carleton ville en Johannesburg 
na Pretoria stoot. 

Verskeie instansies is al ge
nader om behulpsaam te wees 
met uitvoering van hierdie po
ging : Rembrand se hulp is by
voorbeeld ingeroep om rook
goed aan die manne te verskaf. 
So is Coca-Cola genader vir die 
verskaffing van koeldrank, Ed
works vir die ontwerp van spe
siale skoene vir die reis en 
Wes-Transvaal Ingenieurswerke 
is gevra om wiele aan die bed
dens te monteer. 

Daar sal altyd iemand op 
die bed Ie gedurende die reis, 
twee stoot en een trek. So wil 
die brawe Pukke die lang tog 
aandurf om 'n aanslag te maak 
op die wereldrekord wat dan 
sal staan agter die naam van 
die P.U. vir C.H.O. 

Oratorium Op 

Potchefstroom 
Die Skepplng, 'n ora.torium van 

Franz .Joseph Haydn, word op 11 
en 12 Oktober in die Totiussaa.l 
van die P.U. vir C.H.O. aange
bied, deur die Konserva.torlum. 
By die geleentheld sal die gesa
mentlike kore van die Universl
teit, die Collegium Muslcum en 
die Volksteaterkoor optree, met 
begelelding van die S.A.U.K.-or
kes, onder Ieiding van mnr. Eber
hard Kunkel, 'n dosent aan die 
plae.slike Konservatorlum. 

As soliste by die geleentheid sal 
Jossie Boshotf, Gert Potgieter, en 
G. Burns optree. Die opvoering 
beloof van bale hoe standaard te 
wees. Dlegene wat verlede jaar 
die opvoering van Gluck se Or
pheus en Euridice" bygewoon het 
sal weet waartoe die Konservato
rium instaat Is, vera! onder die 
besonder bekwame hand van mnr. 
Kunkel. 
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UIT DIE .. 

WARM UIT DIE OOND 
OP DIE CAMPUS 

DIT was nie 'n wind van verandering wat die afgelope tyd oor 
die campus gewaai het nie-nee, dit was 'n siedende tornado 

van algehele omkering wat gewelddadig oor ons uitleplek geswiep 
het. En wat het nie alles gebeur nie? 

Die bannelingregering v a n 
Koot de Jager (ja, bulle bet 
mos sommige studentjies weer
hou van hul kleurvolle lewe) 
J:iet toe uiteindelik geabdikeer 
ten gunste van die penkopleier, 
Wit Stefaans en sy breker-tra
wante. 'n Uitgesproke klomp 
rewolusioniste en terroriste aan 
wie ons toekoms nou toever
trou is 1 (Maar die ou S.R. bet 
darem konstruktiewe werk ook 
verrig-hulle het bv. die nuwe 
Varia-redakteur van die Wapad 
aekies . Ou Fanus Rautenbach 
bet uitgeval). Gelukkig is da~r 
in die nuwe S.R. darem d1e 
konserwatiewe element, wat 
die res ten alle koste op die 
beproefde ou wee sal hou -
manne soos Swart .Maar ten, 
Oop Frans en Vaal Gerrit. 

Stefaans en Anne sal nou 
ook nie meer so gemaklik en 
skromeloos agter die plant
kunde lab kan le nie-ja-nee, 
ou Faansie , uneasy liea the 
head that wears the crown". 
Probeer die nuwe Farmasie
paleis. (Ag meneer, die Hedak
teur, ek is jammer dat ek my 
so met die semels moet meng, 
maar die ,Wapad"-leser moet 
darem iets he om aan te peu- ' 
sell) En wie bet nog nie d!e 
plantkundige frats voor d1B 
hoofgebou opgemerk nie ? ny 
teenwoordigheicl word toege
skryf aan die aksie van e~n ?f 
ander bosmaniak. Sou d1t n 
advertensie vir die ,Besembos" 
wees, of word die honde op die 
Campus gekompenseer, nou 
clat die populierstompe verw_y
der is. Maar dit is eers vo l· 
doende wat hierdie onkruid
praatjies betref. 0 nee, \.Yag, 
hier volg nog iets oor asters. 

Op't Hoek (Die draadheining 
is nie om ongewenste elemeute 
buite te hou nie, maar om die 
gewenstes binne te hou !) h~t 
by Over-de-V oor gaan teeclrm1:. 
Hulle het gehoop om cli.e 

Huisgenoot'' verteenwoorch
gers daar raak te loop , want 
een of ander tyd verskyn daar 
mos glo 'n Puk-artikel ook in. 

Die verwagte verslaggewers 
en fotograwe bet egter nie op
gedaag nie, en die Puk se pres
tige is gered. Om algehele t~
leurstelling te voorkom, bet d1e 

Die Rasper" se misdaadfoto
graaf die ou klompie gaan be
soek en 'n paar informele 
foto's, wat privaat ontwikkel 
sal moet word, is geneem, voor
dat die kamera gebars bet. Die 
hele geselligheid bet te ~dde 
van boerbeskuit en klass1eke 
musiek nogtans baie genoeglik 
verloop. 

Ons terrein bet weer in gc
vaar toegeneem, want 'n hele 
klomp mense is verander tot 
proffi.es. Een het glo nou ~ie 
dag by die nuwe Frans du Tmt
gebou (anderkant die Bib) op
geklim om te kyk hoe vorder 
die werk op die vierde verdie
ping, aangesien die staatsleer 
klaskamer glo daar gesetel gaan 

word. Hy bet halfpad verdwaal 
en toe maar weer afgeklim. 

En as 'n mens van pro:l:lies 
praat, dink jy onwillekeurig 
aan die wel aangename bloktyd, 
nou reeds in sig. Watergooi 
apparate word in gereeldbeid 
gebring, slepe vermeerder soos 
entoesiastiese konyne en be
kommernisse groei soos 'n klip 
-klippe groei nie 1 

Sleep is die belangrikste 
woord in bogenoemde paragraaf 
en kyk net hoe gaan dit hier
mee aan die P.U. vir 
C.H.A.O.S. 

Andries du Plooy het die kat
te by Klawerhof goed uit die 
boom gekyk en toe besluit daL 
hy Annalie V orster soncler 
handskoene kon aanpak-Jy'o 
nie kwaad nie, ne, Annelie
nie of jy 'n kwaad kat is nie-
maar jy is nie vir my kwaacl 
nie? Mooi. 

Die geskiedenis herhaal hom 
sowaar. Lucille Twyman eu 
Francois de Villiers se ou ver
bouding is afgebreek en 'n 
nuwe is in aanbou. Lekker 
saambou. 

Schalk van der :Merwe bet 
geappelleer en advokat~ tlarie 
Barnard sal sy saak v1r hom 
v e r d e d i g . G aan jy wen, 
Schalk? 

Fanie Kel (B l a c k i e) ·e 
Volkswagen bet al byna die 
te.er voor Kulu opgerol, maar 
telkens staan Bettie Enslin 
hom soos 'n Yoortrekkermoe
dertjie en inwag. Lekker ry. ·\ :; 
ek begin sleep, sal ek dalk v1r 
my ook 'n Volkswagen koop en 
as ek wil gaan trou, en ek bet 
baie geld, koop ek vir ons 'n 
motor! 

l\Iet die 1halia-t.oer beL Hei
nie Monster begin kolf, maar 
voor die vernietigende boulwerk 
van Marianne Smit moes hy 
die kolf ingooi. Hy was uit vir 
twee " ducks". 

Betsie E ckard toon deesdae 
'n vreeslike voorliefde vir ten· 
nis, want met sulke tennisster
re soos J ohan van der Walt, 
kan mens nooit 'n stel aftrap 
nie-dink sy. 

Lentekoors het veroorsaak 
dat Willem van Kralingen dees
dae sy aandete (rooi worsies) 
in sy sak steek en soos 'n proe
sende bokkie afnael na Kulu. 
Toe-daar wag Marian Stan
der en nou ja, later eet sy seker 
ook maar wors. 

Pietman Botha oefen nou y 
langafstande aandeliks na Kla
werhof toe, aangesien Susan 
Schutte glo die wenpaal is. On 
hoop nie dis 'n hindernis-wed
loop nie, Pietman. 

Baas Buys en Leen Dreyer 
sleep glo platonies. Ka-ka-ka, 
Aag, ou Baas, platonies bete
ken vir 'n slepery glad nie pia
tonics nie. Ons neem julle nie 
kwalik dat julle die woorcl se 
betekenis verwerp nie. 

Johan Sander se Schutte bly 
maar 'n mooi van. Hy en 'c
Cilia chutte se smeulende 
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vuurtjie het nou blykbaar bout 
en parafien gekry. 1\Ioenie te 
veel parafien opgooi nie J ohan 
- dan brand die vuur te gou 
uit. 

As daar nou 'n pam·tjie is wat 
stil aangaan op hierdie plaas 
dan is dit Amanda Le Houx en 
George Blanche-'n mens weet 
maar jy sien nie. Haai wat weet 
'n mens. Julie is gekys, pe. 

Lee Booyens is besig om in 
'n mitologiese figuur te ont
wikkel, want sy voer gedurig 
stryd teen drake. Johan Jooste 
en Okkie van der Schyff moes 
dit ontgeld en reeds besluip 'n 
volgende baar. Sterkte, Lee. 

Onder hi6l·die kategorie val 
ook Jorik Piso wat vir Johan
na Malan aangekeer het. Sy 
reken egter hy is 'n Casanova. 

Bernard Buys sleep nogal 
redelik vas met Trudi Coetzee. 
Moenie op julie laat wag nie en 
doen die ding-die kys. 

En nou Puk-mans, kyk ho,~ 
word julie deur die Bult-hoer· 
skool seuns in die ,skande' · 
gesteek. Die dogters wat in dit~ 
arms van Pote-minaars geval 
het, is o.a. Yienic Steenekamp. 
(Ag ja wat Vienie, ek is sam
mer jaloers !) Maar moenie ai
leen voel nie, Vienie, want 
l\1aretha Bilgnaut en Frik van 
der Merwe van dieselfde oorcl, 
bet ook die kys gedoeu. 

Maar gelukkig kan Pukmans 
ook kys. 'n Klein dametjie se 
vurige liefde het 'n groot man 
laat val-by het haar sommer 
toegeval en groot woorde gese 
- liefcleswoord , simpels. l\looi 
so, Carol ine Sephton en Eliza 
Enslin. 

Een van die ky e van 10G3 lo 
beslis, die oul ike een van E lsa
be Wahl en J. Chris Jordaan. 
Jorrie, jy't die weclclen."kap ge
wen ! Veels geluk . 

Hiekie Smit bet toe ham· sin 
gekry, 

sy gaan in Parad.rs uou b!y. 
Dan kan sy saam met 

Andries eet, 
eu ."al hom so uie gou vergeeL. 
Vir die IGawerhof-dames beL 

Bah vau :Xiekerk en Pieter 
Keulder se kys be li bottendc 
en bloeiende gevolge, waut Pic
ter voorsien Babs met soveel 
plantevoedsel dat , y dit kan 
bekostig om dit met baar buur
vrouens te deel. 

Chris Viljoen en Gretchen 
O'Grady het die alledaag e 
verhouding gei'ntensifeer en diL 
'n kys genoem. Beteken dit nou 
dat jy "contacts" het in die 
admini tratiewe a f d eli n g, 
Chris? 

J an Kruger (van Over d 
Voor) en wat het jy en Elna 
Bos gedoen? Gekys ne, Aag ja 
wat ou J an, ,go" dit uit. 

Dries de Wet, ek no em jou 
en Chrissie Kruger se name ook 
maar hier onder die g kystes, 
want lyk my nadat 'n man so 
vas sleep dan is kys later 'n 
logiese noodsaaklikheid. 

En natuurlik sal hierdie kys
lys nie volledig wees as J ohan 
Serfontein se naam nie genoem 
word nie. Arme ou Oom Loko
motie£, weer ontspoor en 'n 
hewige konneksie-teen Petro 
Cilliers. Daardie kop-aan-kop 
botsing word natuurlik tot ver
velens toe herbaal. 

Koos Hattingh se bordwerk
ervaring bet hom met meer 
takt laat optree en Hettie Kru
ger moet erken dat sy nie be-

stand was daarteen nie. Hou 
aan, want later word dit glo 
eers lekker, julle twee. 

Flip van Coller se dierkunde 
studie het sy belangstellin g in 
insektP so laat toeneem, dat hy 
nou met .M:ier Swanepoel aller
hallCle proewe uitvoer. 

Al julie gekysLes en voorne
mende kysers hou die hal aan 
die rol E:n laat dit altyd beter 
gsan. 

As voorspel tot die grofge
skut, net so 'n ietsie oor die 
pas afgelope , Operasie Spits
kop" Elize Daimond, Lynette 
Lombard, Barbara Snyman, 
Neeltjie Seegers en Jerica van 
Aswegen se kursus in om·logs
voering is met die vertrek vau 
53,000 soldate uit Potchef
stroom op tragiese wyse beein
dig. \Vanneer hulle uit was op 
Maneuvers het die bloed soos 
, .Army" pap deur bulle are ge
bruis. Lekker los 1 Arme sol
date. 

En nou verlowings : 
Neels Buitendag en Freda 

Swanepoel. Baie geluk en voor
spoed vir julie. 

Ben Bierman en Desire 
Joubert, laat clit julie baie 
goed gaan. 

J an (Boor) Kruger en l\Iarie 
Pienaar bet ook die e6l·ste ring 
aangeskaf en ons weet sommer 
dit sal goed gaan met julle. 
Baie geluk. 

3 

Ook aan Frans de Bruin en 
Valerie Venter veels geluk met 
die verlowing en mag alles baie 
voorspoedig gaan. 

Die Yank-asters kon met 
J ack van Wyk geen bond haar
af maak nie. Natuurlik nie , 
want 5 Oktober was dan hy en 
Irma Scboeman se troudag. 
l\Iag die gebonde !ewe 'n baie 
gelukkige een wees. 

Ds. Koos du Plooy, S.R. voor
sitter 1961/62 aan die Puk, en 
l\Iartie Goulding van Stilfontein 
reken ook dat die 5e Oktober 
n geskil<te troudatum was. 
Alle mooi en goeie dinge O]J 

die pad wat voorle. 

En les bes - geagte vriende 
-ons wat nie sleep enjof spy
ker nie, ons kan nog lekker loop 
en rondkyk. J a kyk kerels, kyk 
want kyk is VRY. 

Hiermee dan W apadlesers, 
aangename kennis. Ek is 'n 
agterstevoor kleinseun van 
Onze Oom Lokomotief se twee
de stiefma, (van sy groot oupa 
se kant)-'n geswore liberalis 
dus en sou nou 23 jaar oud ge
wees bet. Maar was 3 jaar siek 
en ek is nou 17. Probeer die 
poging geniet en laat dit julle 
goed gaan tot 'n volgende keer. 
Baie sterkte en sukses met die 
komende eksamen. 

STRAM STOFFEL. 
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Ons staan weer eens uan die begin van die tennyn van n 
nuwe Studenteraad en ver keie nuwe besture. Die verkie ings 
is pas afgelope, en dit laat onwillekeUl'ig n mens se gedagtes 
gaan na die tydperk voor die verkiesings . 'n Mens vra jouself 
die vraag af of alles wat gebeur 4et, ge kied het in die Lig van 
God en tot sy eer. Ret die studente van hierdie universiteit, 
die P .U. vir G.H.O ., 'n inrigting nig en uitsonderlik in y ~;oort, 

lml praglige leuse, I U LIG, ten alle tye eerbiedig 1 .Het die 
verkiesings wel gegaan om diens, of was dit 'n saak van indi
viduele eer ? Hoeveel bande van hegte vri nd kap is nie dalk 
weer eens gebreek nie l 

Elke student sal hierdie vrae teenoor homself en Leenoor 
God moet beantwoord. Durf on as studcnte van so 'n beson 
dere inrigting vir hoer onderwys, mense van wie verwag word 
om alreeds selfstandig op te tree, wanpraktyke soos swartsmeer
veldtogte en stemmewerw ry toelaat ·1 l\Iag ons, nieteenstaand.: 
daarvan, nogtans beweer dat alles wat ons doen, ons wel pm
beer doen tot eer van die Almagtige I Ons moet ougetwytefd bo
oor ons leuse kyk as ons mot sulke dingo wil voortgaan. 

\Vat beslis baie nodig is, is vertroue in elke individu auu 

hierdie universitei.t, vertroue in die magte wat oor ons gesLel 
is, en howe alles, vertroue in die God wat waak oor ons, en 
wat oor alles beskik. Daar bestaan wel ontevrodenheid in sel(ero 
kringe, dog ons durf nie oor die fei.t heenkyk dat alles sekerlik 
aan sy wil onderwerp, en vcortaau ons voile gewig inwerp by 
en ons steun verleen aan die liggame en besture wat bokant ons 
as massa geslel is, om toe te sien clat ons belange behartig word, 
en sekerlik die belangrikste, om toe te sien dat alles in die 
studentelewe aan die l'. "C. vir C .H. 0. geskied, getrou uan ons 
leuse-I U LIG. 

In die jongste tycl is usas onder druk bespreking, uie al
leen aan studentefront nie, maar van alle kante. 'n 'fycl gel de 
het 'n aantal van Nusas se lede bedank en dit is poedig opge
volg deur nog meer. Die verwagting word gekoester dat nog 
meer studente met hierdie organsasi.e ·al breek wat deur Kom
muniste ondersteun word-nie clat alle lede van N usa Kom 
muni.ste is nie. 

Die Minister van Justisi.e het die afgelope uaweek 'n beroep 
gedoen op die duisende tudente wat verpligte lede van Nusas 
is, om met die organisasie te breek. Ook moet hulle meewerk 
om Nusas te becindig aan univer itiele waar clit nog bestaan. 
In 'n berig in die Transvaler blyk dit dat usas onder die dek
mantel van diens aan studentegemeenskappe daarua streef oru 
die grondslag van ons leefwyse in Suid-A[rika te ondermyu. 
Kortliks: Nusas 1s onpatrioties, links gesincl, en Kommunisti · 
gekleUl'd. 

Heel gou w1 usas se stigting in 1924 bet diL geblyk dat 
dit nie uiting gee aan die konserwatiewe begrippe van die reeds 
bestaande studentegemecnskappe nie en daarom breek verskeie 
universitiete dan ook dadelik met Nusas . Selfs Engelstalige uni
versiteite word dwar in die kJ:op gesteek deurdat Nusa om; 
universiteitsgrade in om·sese Jande verkleineer en verklaar dat 
dit nie volgeus standaard i ni.c. In die jongstc tyd het hulle 
ook net kritiek vir die Sujd-Afrikaanse regering. _ usas is be lis 
liberalisties, Kommunisties ge ind. Die hoop en vertroue is uiL
gespreek dat die jeug van ons land met Nusas sal kan breek 
en dit die regte behandeling sal kan gee wat dit verdien. Geen 
Afrikanerstudent is 'n ware student as by aan usas behoort 
nie. Sal ons dit kan doen? 

AANSOEKE VIR DIE POS VAN ADMINISTRA TIEWE 
BEAMPTE VAN DIE STUDENTERAAD 

·weens die bedanking van rrmr. C. J. H. van der \\ alt. 
word nou weer aansoeke ingewag vir die pos van Administra· 
tiewe Beampte van die Studenteraad. 
Salarisskaal : 

ie-gegradueerde amptenaar: ltl440xl08-1980xl20-24GO. 
Gegradueerde amptenaar: lU764x108-1980x120-2700. 
Inligting in verband met pensioenvoorregte, mediese keu· 

ring, ens., sal op aanvraag verstrek word. Meld vroegste datum 
waarop diens aanvaar kan word. 

Aansoeke, tesame met gewaarmerkte afskriite vau sertiii
kate en twee getuigskrifte moet die Voorsitter van die Studente
mad voor Donderdag 31 Oktober 1963 bereik. 

Verclere besonderhede kan by mnr. Fanie du Plessis, Uit· 
span G, verkry word. 
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Onverhoorde Gebede! 
I Kon. 19 :4b: ,Dit is genoeg, neem nou my siel weg Here . . . " 
I Kon. 19:7: ,Staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel." 

As 'n mens hierdie gedeelte van die Heilige Sln-i£ lees, is 
dit of jy onwillekeurig teleurge teld voel in E lia. Ons bet E lia 
leer ken as 'n geloofsheld wat sy beste eienskappe toon en ont
wikkel in die weg van strycl en o01·winning. 

Dan die onverwagte-die held slaan op die vlug! 
Die vurige stryder vir God en sy gebod sien nie meer kans 

om die stryd aan te lrnoop nie I Dit waarteen by eers die stryd 
aangeknoop het, die uittarting van God, die aanbidding van die 
afgode, is nou die oorsaak van sy algehele ineenstorting. 

Die refrein van Karmel weerklink nog in sy ore : , ,Die Hero 
is God . .. " en nou word die po01·te van Jisreel vir hom gesluit I 
1\Iaar die ergste: God laat dit toe J 

Dodelik vermoeid deur die lang tog, uitgeput deur honger 
en dors, gefolter deur die sonde van sy volk, sak by onder 'n 
besembos neer I 

eem nou my si.el weg Here . . . E li.a wil nie meer lew 
nie, by wil los en verlos wees. \Vat hy aan Isebel ontruk, wiJ 
hy graag aan God gee I 

Op sigself is hierdie gebed bekoorlik deur sy kinderlike een
voud. Hoe geskok en verward ookal in sy denke . . die heirnwee 
van Elia se hart reik na God. Maar in hierdi.e gebed ontbreek 
juis die dankbaarheid (Fil . 4 :6) en die blydskap in God. Elia 
wil self gaan bepaal wanneer sy taak afgehandel is. Hy wil in 
Gods boeke gaan lees en God voorskryf wat om te ))en. In die 
woordjie nou le sy ongeduld opgesluit . Dadelik I 

Elia, die ongeduldige, stakende arbeider, nie meer die diens
kneg wat alles opoffer vir die saak van God nie! 

Dan antwoord God hom op sy gebed J 

Kyk daar staan 'n engel by Elia. Kyk die engel is beskore 
om 'n nederige werk te doen, by moet die di.enskn g wees van 
die kneg van God I Kyk, die engel kom as bode van Hom wat 
ons sonde verwycler so ver as wat die ooste i.s van die weste. Kyk, 
'n glans van die heerlikheid van die Here, 'n openbaring van 
die liefde van Christus! Ons het ook 'n Hoepriester wat mede
lye het met ons swakhede! God ken die pyn van Elia, Hy weet 
wat dit is om cleur die owerhede van Israel vervolg te word. 
Christus ken die worsteling met die wil van God, clie cloodsangs , 
die spanning, die versoeking van satan I 

Elia se: Ek wil sterwe. God se: Jy sal lewe I Staan op, eet 
Onverhoorde gebede I 
Onder die drang van omstandigliede wil on ook dikwel · 

he dat God ons gebede moet verhoor. Hoe dikwels word ons nic 
opstandig as God ons gebede nie verhoor nie ? 

Dit is die wysheid van God wnt Eli a n ie kon ver taan nie! 
_ eem nou my siel weg! En as God dit doen, wie sal die 

Lryd teen die goddeloosheid in Israel voortsit ? 

Daarom: Staan op, eet! Elia se taak i nog uie afgehandel 
nie, daar wag nog werk! Geen ontslag uit die amp nie I Hy moei. 
nog verder getuig en arbei vir God I 

In ons onverh'oorde gebede leer ons die wysheid van God 
ken! 

\Vil u weet van 'n gebed wat altyd verhoor sal word deur 
God? 

Laat U wil geskied J 

En wat is die vrug van hierdie gebed van Christus vir ons? 
Dit: Ons weet nie reg wat ons moet bid nie ... maar die 

Gee elf tree vir ons in met onuit preeklike versugtinge I 

U het volop keuse in ons groot verskeiden·heid 

Boeke vir Studie . en v1r 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 
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H/v. Tom en Borcherdstroot Telefoon 3431 
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PERSVERKLARING: 

Afrikaanse Studentebond 
,Die huidige verset aan verskillende Engelstalige universi

teite teen Nusas kan 'n nuwe bedeling in studenteverhoudinge in 
Suid-Afrika inlui," het die president van die Afrikaanse Studen
tebond, mnr. D. A. S. Herbst, die afgelope week in 'n verkla
ring gese. 

Hy het verklaar dat 'n kentering na regs by die 
E ngelssprekende jeug intree. Die vaderlandsliewende en 
konserwatiewe Engelssprekende student kan hom nie 
meer vereenselwig met die liberalisme en politieke eks
tremisme van N usa!! nie. 

Wat vera! aanleiding gee tot 
die reaksie teen Nusas is die lig
gaam se volgehoue kritiek t"een 
die Suid-Afrikaanse R egering en 
sy beswadderingsveldtogte teen 

Over De V oor Hou 

Verkiesing 
Verlede Dinsdagaand was dit 

verkiesingsaand in Over de 
Voor. Die inwoners was almal 
in afwagting saam in die ont
spanningsaal. Daar is van 10 
nm. tot 12 nm. gestem alvorens 
die koshuis - verteenwoordigers 
vir die volgende jaar aangewys 
is. 

'ferwyl die stemme getel is, 
het die manne heerlik gesing. 
Na die finale stemming het die 
Huisvader, Mnr. C. P. van der 
Walt , die volgende name onder 
groot gejuig uitgelees : 

A. G. Schutte (Voorsitter). 
F. van der Walt . 
J. Coetzee. 
G. Schol temeijer. 
Hiema is die verkose persone 

sterkte vir die komende jaar 
toegewens. 

Minister Van 

Justisie In 

Potchefstroom 

Suid-Afrika in die buitela nd. 
,Die onla ngse poging van Nu · 

sas om 'n s tempel van swal{ gc· 
halte op Suid-Afrikaaanse uni
vers iteitsgrade in die buiteland af 
te druk, suit d ie Engelsspr ek ende 
t een die bors. 

, Dit is duidelik dat Nusas die 
stryd wat h y in Suid-Af nka vin 
nig verloor, op oorsese bodem wil 
gaan voortsit . Tydens sy onlangse 
kongres h et Nusa s byvoorbeeld 
besluit om waarnemers te verkry 
op die kommunisties-beh eerde ln
ternas ionale Unie van Studente. 

, Nusa s kan inderdaad va ndag 
as die wortel van liberallsme be· 
stempel word. D it is derhalwe ver
blydend dat daar ook by E ngelse 
univers iteite 'n besef ontwaak vi r 
die g evare wat a a n hierdie poli
tieke rigting verbonde is. W ie 
.Nusas be:;try verr• g daardeu r ·n 
weldaad aan sy land en volk. 

, Die behoefte aan samewer k ing 
m et eerbiediging van m ekaa r se 
taal- en kultuurregt e kom ta ns 
ook s terk onder die studer ende 
j eug na vore. 

,Hoewel d ie A.S.B. n i e sy 
f unks ie tot a nderstaliges k a n uit
brei nie, is hy t en gunst e daarvan 
en ook bereid om hulp te verleen 
aan Engels talige studen te wat 
naas Nusas 'n e ie s tudente-orga
nisa sie wil s tig. 

,Op konfederale v la k en met 
vaderlandsliefde a s uitgan gspunt 
kan die twee groepe da n in ge

m eens kaplike en tegn iese aange· 

leenthede saamwerk. 

Hierdie beskouing laat geen 

ruimte v ir 'n samesm elting tussen 

die t wee g roepe nie, want dit sou 

kleurloos wees; dog dit eerbiedig 

m ekaar se innigste lewenswaar

des", lui die verklaring. 

D . A. S . HER BST, 

:DIE WAPAD 

Prof. Schulze 
l)rofessor Hans U e o r g 

i::)<:hulze, een van die oudsce 
dosente uun die 11 uk, en sekcr
hk een van du~ wal dw langste 
dien::; aun ons um vers1 icit agter 
die rug het, YerluaL ons aan 
die einue van die JUar vir goed. 

.Professor i::)chulze was se.lier
lik een van die mee::; bemindc 
professors aan die .l:'uk, en se
kerlik cen van die bestes op 
sy vakgebied in dH.l Janel. 

Ons wil hiermce teenoor 
J!rofessor Schulze muuens die 
Hedaksie en uamens die massu 
ons hartJikste dank uit -
spreek en hom toobid 'n baie 
geseende verdcre Jewe. .i\lag 
Uod hom trou bewaar onder i::)y 
vleueJs vau be~kenning. 
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Aanstellings Vir 1964 
Die Raad van die Potchefstroomse Universiteit het die be

noeming van ses nuwe professore goedgekeur. 
In die plek van professor I. J : van H. Fourie wat Vrydag, 

20 September aan 'n hartaanval beswyk het, is dr. J. A. Venter 
tot professor en hoof van die departement Engels bevorder, 

Die senior lektore wat bevorder is, is dr. D. P. Erasmus 
tot professor in Handel, Geld en Bankwese, dr. J. A. L. Tal
jaard tot tweede professor in die departement Wysbegeerte, mnr. 
C. P. van der Walt tot professor in Staatsleer en dr. J. J. A. 
van der Walt tot tweede professor in die departement Musiek. 

Mnr. J. H. Els, die hoofrekenmeester van die Landbou
kooperasie van Nylstroom, word as professor in Rekening- en 
Ouditkunde in die plek van wyle professor Jan Grove aangestel. 

D ie volgende per sone is t ot sen-
ior lektore bevorder : Advokaa t J . 
A. Coetzee (R egt e), Pr. J . D ek· 

k er (Sk eikunde), mnre. W . J . d e 

V. Prinsloo (Engels), D . J . E loff 

(Sos iolog:e), mev. C. R. Heyd en

r eich (Huishoud kunde), mnr e. C. 

J . H. Kruger (Ban toe-tale), H . J . 

DR. ERASMUS 

DR. TALJAARD 

Schoonbee (D ierkunde ) , Dr. C. D 
Roode (Sielkunde), m nr. M. C. 
B . van R h eede van Oudtshooru 
(F a rmasie) en Dr. J . J . P. vau 
Wyk (P lantkunde). 

Tot lek tore is bevorder mnre. 

MINISTER VORSTER VERKLAAR: 

J . A. du P lessis (Bantoetale), N 
J . Swart (Bedryfsekonomie), J . L . 
Auca m p (D ier k unde ), J. W. Koen 
(Fisika- tydelik ), M. J . H. du 
Plessis (L atyn ), J . J . va n Tonder 
(Staatsleer ), G. H. J . Snyman 
(Volkekunde), P. E. van der Dus
sen (Ekon omie), H . J . Swa nepoel 
(Kosteberek en ing) , P . J . Helber g 
(Opvoedkunde), N . T . v an der 
Merwe (W ysbegeerte) , en a s jun
ior lektore mnr. A. H. Grobler 
(Ch emie) Mej . D . A . Turkstra 
(S ielk unde), en mnr. S. P . K 

Daar Sal Teen N.UoS.A,S, 
Word 

Opgetree 

Die .i.\linis ter v au J us tisi e, 
Adv. B. J. Vorster, hot in 'n 
toe praak die 31ste .'l.ugustus 
19G3 te Pretoria gese dat daar 
in die toekoms teen~- .S.A.S. ' 
opgetree sal word . Hy het die 1 

begnp van algehele akademiese 
vryheid en ra::;scgeJykheicl 
skerp gekriti eer. Hy beskou 
dit a 'n d.irekie teen telling 
met die beleid vun die Nasio- 1 

nale 1-\eger~g . Die kern Yuu sy 

1

. 

toespraak 1 daanu gelee dut 
N.U.S .. L '. 'n onverant\voordc-

like orgunisa ie i::; wat onvoJ
wasse studente as lede het. 

Verder het hy genoem dat 
die kandidaat wat die meeste 
stemme in \Vits e onlangse 
Studenteraads - verkie ings ge
kry het, wat gebaseer was op 
Anti-.r .U .S.A.l::l. basis, die or
ganisasie as linksgesind bestem
pel het. Dit wil du · voorkorn 
asof K."G.S.A.S. self bei·nvloed 
is. Die beinvloeding sal die 
waarskynlikbeid van stappe 
teen N .U.S.A.S. dem die 
:.Iinister verhoed. 

Hoogenboezem (Perswetenskap). 

Op Het Hoek By 
Over De Voor 

Die hoogtepunt van die Nas
ionale Strydweek is bereik op 
Saterdagaand, 14 September, 
toe Adv. J ohn Vorster , die 
Minister van J ustisie, 'n verga
dering in die Potchefstroornse 
Stadsaal toegespreek het . Sy 
EdeJe !s vuwelkom deur 'u ere
wag vau l'u1.-studente, wat die 
Lied Vi~n Jong Suid-Afrika ge
sing h~t.. A.S.B.-Lentefees By Dam 

Die toespraak van die Mini -
ter het baie kritiek ontvang. 
Die studente van die Kaapstad
se Universiteit het verklaar dat 
hulle lede van I .U.S.A.S. i::; 
onder die verstandhouding dat 
dit geen politieke organi asie is 
nie. Verder verklaar hulle dat 
N.U.S.A.S. altyd sy deure vir 
studente van Afrikaanse Uni
versiteite oopgehou het. Hulle 
wil dan ook van die l\1inis ter 
weet wat hy bedoel het met 
Akademie e Vryheid. " 

Verlede Woensdag, die 25sttl 
September, het die skone da
mes van die skone koshuis op 
die skone hoek 'n skone besoek 
gebring aau die inwoners van 
Over de Voor, op uitnodiging 
natuurlik. Tee (of was di t kof
fie) het gevloei. Eerstejaars het 
gesorg da.t die eetgoed bedieu 
word. 

Die l\l1n1ster het veral ~ .r Op tlaLerdagmiddag, 14 i::)ep-
misnoei:i ui tgespreek teenoor tember, het jolyt hoogt.)i gevier 
N.U.S.A.S. asook teenwr Jie en is die akademie, ten sp,rte 
meeste universiteite wat met , van die feit dat die September-
die orgauisasie geaffi.lieer Js. toetse op hul felste gewoed ltet, 
Hy het dan ook 'n beroep !;e- op y geskuif, toe die Pukke iu 
doen op aile ouers om hul hin- h 1 m "S k h t a· u a., as opgeru - e na 1e 
ders van sodanige universitaire L f ente ees, wat ter viering van 
weg te hou. Hy het ook gese die 15-jarige bestaan van die 
dat hy geensins wil beweer dat Nasionale A. S.B. gereel is, en 
alma! wat aan N.U.S.A.S. be- t b a· d p t h f wa y 1e am van o c e -
hoort, Kommuniste is nie, do!! 
wel dut aile Kommuniste a~u; stroom plaasgevind het. 
"N.U.S.A.S. behoort of op eeJJ Die President van die A.S .n. 
of ander s t a d i u m a an mnr. D. A. S . H erbst, het die 
N.U .S.A.S . behoort het . verrigtinge geopen meti 'n ver-

welkomingswoord aan die stu-
Adv. Vorster het voorts sy clente. Daarna is verskeie soor

volle vertroue in die J eug van te Boeresport, o.a. toutrek en 
Suid-Afrika uitgespreek. H y I bootresies georganiseer, wat 
het ook melding gemaak van die middag baie snel en veral 
die besondere goeie gesindheid I baie aangenaam laat verbygaan 
waarmee die Engelse bevol- het. 
kingsgroep van die land die hui- 1 

dige regering toegedaan is. Die j Die hoogtepunt van die ver
Engelse bevolkingsgroep weet rigtinge was beslis die ete, 
nou, volgens die Minister, dat 

1 
waartydens die aanwesiges ge

Suid-Afrika hul enigste vader- .
1 

trakteer is op heerlike Boere
land is, en daarom het hy ook wors, putu-pap en vars lwf
sy voile vertroue in die E ngelse i fie. Die rnonde wa. toe ook be
Jeug van die land uitgespreek, soncler stil , deurdat die eet
en besondere klem daarop gele. goed die voile aandag in beslng 

Na 'n baie geslaagde verga- geneem het. 
dering is die vergadering afge- Die plaaslike bestuur van die 
sluit met die sing van Die Stern A.S. B . het hul besonder goed 
Van Suid-Afrika. van hul taak gekwyt, en ver· 

dien beslis die be::;ondere dunk 
van die massa vir 'n baie ge
noeglike middag. Die mas a 
preek Lul hoop ui dat dit be

slis nie die laaste Lentefees sal 
wees wat deur die A.S.n. ge
reel sal word nie, dog daL diL 
bosh<; die begin van 'n va te 
inst l ling sal wee . 

Geagte Redaksie, vergun my 
om langs hierdie weg 'n paar 
bedankings te rig aan persone 
wat behulpsaum was met die 
reclings vir die afgel p Lente
dag. 

Graag ou ek dan weer wen 
vir mnr. Cassie van cler \ Val t , 
sonder wie se bystand en raacl 
ons niks sou kon bercik het 
nie, te bedank vir gewilligheid 
om bebulp aam te wees 'lSook 
vir al die moeite wilt hy nange
gaan heb. 

'n Woord vau Lat·Llike dauk 
ook aan die Tweed jaars wat 
behulpsaam was - in die be
sonder dan aan Wilna Kri.iger , 
Mercia Venter en Hettie Kri.i
ger . 

Baie dankie, 
(Mej.) K. JOHDAA 

(Konvenor : Reelingskomi tee). 

Tenslotte verwag hulle ook 
van die :i\'linister om te verklaar 
wat verkeerd is met 'n organi
sasie soos N.U.S.A.S. wat pro
beer om in die praktiese behoef
tes van die studente te voor
sien en wat alle opinies van 
studente inagneem wat lede wil 
word. 

In die heerlike atrnosfeer het 
daar toe 'n fotograaf en n 
joernalis opgedaag om artikels 
te skryf en foto's te neem van 
die Puk, vir die blad ,Die 
Huisgenoot" . Met 'n kamera 
sonder lens, sonder film, son
der ,flits", het hulle hulleself 
baie goed van hulle taak ge
kwyt en gesorg vir heerlike ge
lag (totdat 'n ware kamera bul
le afgeneem het) . 

Net voordat die skone dames 
Over de Voor verlaat het, het 
ons soldate-bure ons verras 
met 'n badskottel vol wors. 

,VLEI PASTEl en TANIATIESOUS a seblief . . " 

TE KRY BY U KAFETERIA 
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Staatsleerdinee In Queen's 
Hotel 

, Te min jongmense is vandag in Staatsleer geskool," het 
die Adjunk-Minister van Arbeid, mnr. Marais Viljoen, Vrydag
aand , 7 September, tydens die Staatsleerdinee in die Queen's 
Hotel gese. 

Die dinee is deur sowat 80 stu- . tige ontwikkeling" aldus mnr. 
dente asook mnr. Cas Greyling, / Viljoen . 
L.V. vir Ventersdorp, en die waar
nemende Rektor, Prof. H. J. J. 
Bingle, bygewoon. 

,Die Staatsleerdepartemente 
aan Suid-Afrikaanse universiteite 
lewer nie bul kwota vir die politie
ke bestuur van die land nie. Dit is 
die plig van elke student om sy 
kenms te gebruik tot voordeel van 
sy land; elke .student sal oolt sy 
kans kry, want Suid-Afrika staan 
op die drumpel van skouspelag-

Verkiesing In 
Dawie du Plessis 

,.Een van die grootste take wat 
op studente wag, is om 'n oplos
sing te vind vir Suid-Afr ika se 
grootste probleem - die Rasse
vraagstuk. Om die probleem op 
te los, moet studente hulself deeg
Jik voorberei in die politiek, on
geag aan watter politieke party 
hul ookal mag behoort", het 
mnr. Viljoen voorts gese. 

Die Adjunk-Minister het verder 
daarop gewys dat 70% van aile 
Suid-Afrikaanse studente wat in 
Engeland studeer, gewoonlik be
sluit om daar te bly, en nie na 
die Republ!ck terug te keer nie. 
,.Hierdie erosie van ons manne
krag kan nie so voortgaan nie. " 

Die dinee was verder 'n groot 
sukses, en al die Staatsleerst\1-
dente sien al r eeds uit na 1964 se 
dinee. 

DIE WAPAD 

Thalia Dinee 
Die jaarlikse Thalia dinee wat 

op die 1ste September 1963 in die 
Queen's Hotel gehou is, was die 
einde van 'n baie aangename en 
geslaagde toer. Die geselskap het 
vir vyf weke deur Suidwes getoer 
met die toneelstuk, Die Drie Van 
der Walts. 

Die indruk wat geskep is deur 
die paslike versiering van die di
neesaal het elke toerlid weer na 
Suidwes laat verlang. Die perso
ne wat verantwoordelik was vir 
die versiering het baie goed daar
in geslaag om 'n groot sukses van 
die dinee te maak. Die aand is 
in 'n aangename stemming deur · 
gebring. 

Onder die eregaste teenwoordig 
was o.a. mnr. S. du Toit en sy 
gade, prof. T. T. Cloete en sy 
gade, die S.R.-voorsitter, mnr. S. 
J . du Plessis en sy gesellin, die 
vorige S.R.-voorsitter en mnr. J. 
J . de Jager en sy gesellin. Dan was 
daar ook tant Dollie de Beer, die 
reismoeder en mnr. N . Enslin en 
sy gesellin. 

As seremoniemeester het mnr. 
R . Monster telkens die lagspiere 
met sy raak segoed geprikkel. 

Donderdag die 19de Septem
ber bet die jaarlikse huiskomi
lee-verkiesing van Dawie du 
.Plessis plaasgevind. Dit was 
duidelik dat daar 'n wedywe
ring tussen Dawie Dup-Suid en 
-Nom·d was, soos blyk uit die 
uitslag: 

1\lnre. Paul Steyn (Pa), Ko
bie vau der Walt (Sekr.), en 
G-eorge G elden buys van Suid 
is verkies terwyl mnr. Klaas 
He,ystek van noord verkies is. 

Over De Vo.or Hou HuJ 

Aan die nuwe komitee ons 
hm tlike gel ukwense en aan die 
die a{geiredende komii e ons 
dank vir hulle onbaatsugtige 
werk. 

RUJKERS TIJR ALLE 
GELEENTHEDE 

BOUQUET 
BLOEMISTE 

Johan Dreyer-gebou Tel. 2002 

POTC HE FSTROOM 

Eerste 
Twee bonderd gasie bet Dins

dagaand 1 Otobcr 'n uitsteken
de afskeidsdinee in Over de 
Yoor bygewoon. J ie vertreli:
kende studente kon nie gewens 
het om op 'n beier manier vau 
bulle Alma l\Iater afskeid te 
neem nie. 

Die dinee, " ·at die eer ie jaar
lik e afskeidsdinee was wat in 
Over de Voor plaasgcvinJ beL, 
bet 'n baie hoe standaard daar 
gcstel wat seker moeilik ge
baudhaaf sal lwn vvord in die 

(EDMS.) B PK. 
TOMSTRAAT 92 TE,LEFOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

* 
Mooi Wintermateriaa I 

* 
Nomotta-wol 

. 
1n Voorraad 

,LIEWE INGRAM, EK VERLANG .. . " 
,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN . 

Besoek 

INGRAM s·E. 
DRANKWINKEL 
Allerlei 
• WY SOORTE, 
• DRUIWESAP, 

TAMATIESAP 

BIER E 
SIDER, 

in bottels en blikkies 

STERKDRA K 
LEMOE SAP, 

ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Tel. Nrs. 12 en 2582 
Kerkstraat 122 Posbus 171 

Dinee 
toekoms. In alle opsigte beL dit 
baie duidelik geblyk dat moeite 
nie ontsien is nie, en vir die 
smaaklike geregte en uitste
kende rang kikkings kom alle 
eer die matrones toe onder die 
?ekwame Ieiding van mev. Vil
JOen. 

Prof. H. G. 'chulz , wat 
hierdie jaar die rype ouderdom 
van 70 jaar bereik, nadat by 
reeds 44 jaar op die personeel 
van die I. U. vir C.H.O. ver
bonde is, was die hoofspreker. 
1\Iet sy toespraak en heildronk 
op die vertrekkendes en die 
koshuis, bet dit duiclelik geblyk 
waarom hy deur al die jare 
deur almal met soveel agting 
bejeen is. 'y bemoedigencle 
woorde vir die toekoms en Yer
al in die duister cksamentye 
was werklik 'n besieling vir elke 
student. Ons wil dan ook hoop 
dat by 'n uiters aang name 
toer deur Europa sal be aan
staande jaar nadat hy na vele 
jare uitspan vir 'n w lverdiende 
rus. 

Die geregLc was beerlik en 
die sprekers het telkens lug
buite ontlok, veral die seremo
niemeester met pittige bckencl
stellings van die sprekers. Lou 
van Wyk bet 'n woord gerig vir 
die vertrekkendes. 

Rennie Badenborst bet m L 
'n sangsolo, as bydrae van die 
eerstejaars wat ook die dinee 
bygewoon bet, die dinee nog 
beter laat ophelder. 

Soos gewoonlik het die huis
vader, mnr. C. P. van der Walt 
die gewone welsprekenheid aan 
die dug gele en die eregaste en 
gaste ens. op passende wyse 
aangespreek. Mnr. Scholtemeij
er het op gepaste wyse die huis
vader geluk toegewens met y 
aans telling as Professor. 

a die nagereg is die dinee 
afgesluit met toesprake deur 
die huiskomitee voorsitters, 
Gerhard Schutte die nuwe, en 
Piet Bingle, aftredende voor
sitter. 

Geskenke i- uitgedeel aan die 
lmismoeders , die aftredende 
huiskomitee en die ouboete van 
die eerstejaars, waarna mm. 
Frans de Bruyn die dankge
bed waargeneem het. 

8 OKTOBER 19G3 

Geagte Redakteur, 
Ek het onlangs die Regs-Intervarsity tussen studente van 

die P.U. en U.O.V.S. bygewoon. Dit het die vorm van 'n skynhof 
aangeneem en was besonder interessant. 

Daar was egter iets wat na my gevoel nie heeltemal reg was 
nie. Van die persone wat aan die ,hofsitting" deelgeneem heL 
is verwag om die eed af te le soos wat dit in die gewone howe 
die geval is. M.i. het ons bier te doen gehad met 'n ydele gebruik 
van die naam van God. Dit was tog seker nie nodig dat daar 
telkens by die aam van God gesweer moes word dat die waarheid 
gepraat sou word nie, terwyl die hele gebeure tog eintlik ver van 
die waarheid was, want as ek reg onthou was die saak wat gedieu 
bet 'n opgemaakte saak en het daar dus eintlik nooit so iets 
plaasgevind nie. Hoe durf 'n mens dan by die waarheid gaan 
sweer? 

Tog kan ek darem nie nalaat om die optrede van die leiers
figure in ons koshuisgemeenskap hier aan te wys nie. Die betrok
ke persoon het sekerlik die regte voorbeeld gestel deur nie die 
eed af te lt3 nie, maar alleen te se dat by die waarheid sal praat. 

Gelukkig dat ons da1·em ook sodanige persone het. 
Dankie vir plasing, 

LOURENS AUCAMP. 

Die geagte briefskrywer sien die saak heeltemal juis in, en 
daar word volmondig met hom aamgestem. 

Dit is dan ook gebruiklik dat die Regsvereniging by skynhowe 
nooit die amptelike eed laat afle nie. Wat egter by die Skynhof 
teen U.O.V.S. gebeur het, was dat ter wille van onpartydigheid, 
persone van die Regspraktyk in die dorp, wat buite die studente
gemeenskap staan, gevra is om as regters op te tree. Hulle ~as 
nie bewus van die feit dat ons nie by skynhowe die amptelike 
eed neem nie, en bet dit aanvanklik op amptelike wy e gedoen. 
Dit is egter onder bulle aandag gebring dat dit nie by skynhowe 
gebruiklik is nie, en dat bulle dit moet staak, wat dan ook gebeur 
bet. 

Gevolglik is toe net aan die getuie gevra of hy belowe om 
die waarheid te praat. 

IG. VOR 'TER . 

Dr. M. A. Heyns Onthaal 
Die Studente 

Verlede Saterdagaand is 'n groepie studente deur Dr. en 
mev. Heyns na 'n geselligbeid by bulle woning uitgenooi . Ver
skeie studente het hierdie geselligheid bygewoon. 

Later die aand bet die Studenteraadsvoorsitter, mnr. S. J . 
du Plessis, 'n · woord van hartlike dank en waardering, namens 
die massa van die P .U. vir C.H.O. tot Dr. en mev. Heyns gerig. 
vir hulle opregte belangstelling in die studente-aktiwiteite. Dr. 
Heyns is ook bedank vir die wyse waarop hy die belange van die 
P.U. vir C.H.O. op die munisipaliteit behartig het. 

Op tradisionele wyse bet mnr. Ig. Vorster 'n piLtige toe
praak gelewer wat die gaste telkens laat skater het. 

Die Alabama-dinee 
.Uabama het vanJaar sy 

jaarlikse dinee op Saterdag 21 
September in die Queen's Ho
tel ghou. Onder die 64 gaste 
teenwoordig was o.a. mnr. en 
mev. S. du Toit, die reisouers, 
dr. en mev. S. I ostma, skry
wer en regisseur m.nr. Nesco 
du Toit, verlede jaar se voor
sitter mnr. Naas Raubenh ei
mer en sy gesellin. 

Op die heildronk wat mnr. 
Raubenheimer op Alabama in
gestel het, het by teen 'n libe
rale gees, wat besig was om 
kop uit te steek in die geledere 
van Alabama, gewaarsku. Hy 
stel egter nog groot vertroue 
in Alabama vir die toekoms en 
hoop dat bulle tot nog groter 
hoogtes sal reik. 

1\fnr. Enslin bet in sy ant
woord op die heildronk op Ala
bama gese dat die platteland 
sy bekoring vir toergeselskap
pe verloor het aangesien die 
publiek 'n toergeselskap a so
sieer met 'n verskeidenheids
konsert. Die publiek het meer 
kultuurbewus geword en soek 
nou na iets van goeie gehalte. 

Die skrywer en regisseur , 
mnr. Nesco du Toit, bet die 
voltooiing van die metamorfo
se wat Alabama besig is om te 
ondergaan, gesien in die lig 
van aanbieding van program-

me deur 'n amateur groep wat 
sal kan meeding op professio
nele gebied. 

Die genoeglike aand is met 
Sing Songs afgesluit. Ongeluk
kig, altans vir een van die 
weermagmanne, glo Alabama 
ook aan soewereiniteit in eic 
kring en toe by op die laaste 
oomblikke by die dineesaal in
bars het hy amper tweede ge
kom. 

A.S.B.-Hoof
Bestuur V ergader 
Op Puk 

Die hoofbestuur van die 
Afrikaanse Studentebond hou 
sy tweede vergadering van die 
nuwe termyn op 18 en 19 Ok
tober aan die P.U. vir C.H.O. 

Onder die vernaamste sake 
wat bespreek s a 1 word, i 
'n Studente - identifikasiekaarL 
waardeur afslag vir Studente
kopers by sake-onderneming 
bewerkstellig sal word. 

Die implikasie van die on
langse b e d a n k i n g s uit 

. U.S.A .. en die A.S.B. se 
taak t.o.v . 'n patriotiese Eng
else Studenteorganisasie kom 
ook op die agenda voor. 
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A an Die J ukskeifront 
Op die jukskeibane gaan die 

Pukke vanjaar weer net so be
drywig w~es as in die verlede. 
Die eerste skate van die liga 
het reeds op 21 September ge
klap toe drie mansspanne en 
een damespan teen Strathvaal 
en Spoorweg kragte gemeet het. 
Die dames A-span onder Iei
ding van Debbie Eloff het hut
self deeglik laat geld deur al
bei bulle wedstryde te wen. 
Teen Spoorweg het bulle nael-

Professor Smith 
Bestuurder 

Prof. D. P. J. Smith van 
die Puk is aangewys as Suid
Afrikaanse bestuurder van die 
atletiektoerspan van die W es
Duitse studente wat van 11 
Oktober tot 8 November 'n be
soak san ons land bring. Hy is 
die afgelope ses jaar voorsitter 
van die Suid-Afrikaanse Univer 
siteite se Atletiekfederasie. 

skraap met 8-7 die pyp gerook 
en het ook die sterk Strath
vaalse span met 9!-5! baas
geraak. Die mans A-span kon 
nie op dreef kom nie en het 
teen Spoorweg met IOt--4! 
verloor terwyl bulle teen 
Stratl!vaal 'n pak slae van 
13-2 op die lyf geloop bet. 
Die mans B en U spanne bet 
egter ook albei bulle wedstryde 
gewen en sal in die toekoms 
moeilik geklop word. 

By alle spanne is 'n gebrek 
aan wedstrydoefening te be
speur en met hierdie struikel
blok uit die weg geruim, gaan 
daar ji-Og baie van die Pukke 
geboor word. Daar is nogtans 
8 Pukke gekies om vir die Pot
chefstroom Wyksbond te speel 
tydens die Wyksbondsaamtrek 
wat verlede Saterdag op Potcb
efstroom plaasgevind het. Met 
staatmakers soos Jerry van 
Vuuren, Tjaart van der Walt 
en Debbie Eloff wat nie beskik
baar was nie, sou die Puk se 
aandeel in die wyksbqndspan
ne aansienlik meer gewees het. 

DIE WAPAD 

We~-Transvaal Hokkieliga 
Wenners 

'I 

Rowel die Duitse span deur
gaan onder die naam van 
studentespan, is dit nog g<.en 
uitgemaakte saak dat die SfJ<tn 

net uit studente sal bestaan en 
of ander bekende atlete ook die 
span sal vergesel nie. Die toer
span sal aan die volgende by
eenkomste Jeelneem: TeeJl 
Tukkies in Pretoria; teen Wits 
in Johannesburg (aan boge
noemde twee byeenkomste sal 
die Pukke ook deelneem); teen 
Kovsies en Natal in Bloemfon
tein; teen Rhodes in Port Eliza
beth; teen die Ikeys en Maties 
in Kaapstad; terwyl die toer sy 

Die ligawedstryd word op Sat
erdag, 5 Oktober voortg~sit ter
wyl die eerste keuring OlD span
ne te kies wat \Ves-Transvaal 
op die Tienie van Scl:toor en 
Uniale Toernooie moet ver
teenwoordig, op 10 Oktober op 

AGTER: Johan Vorster, Roger Stotesbury, Koos van Wyk, Louis Verhoef, Peet Aucamp, 
Jan Boneschans. 

MID DEL : J akkals Reinecke, J aap Yerhoef. Laurens Aucamp, Piet' Kempff, Frik B uys, Jan 
Ras (Kaptein). 

VOOR: Da.an Meyer, Frik de Beer, Koenif' Xe I, Petrie Coetzee. 

boogtepunt bereik op 2 Novett.
ber, wanneer die toerspan teen 
'n span van die Suid-Afrikaanse 
Universiteite (die Protea;) op 
Potcbefstroom te staal! kon •. 

Alle korrespondensie en nuus 
wat deur die massa inge

stuur wil word, moet 
gerig word aan : 

DIE REDAKTEUR, 
DIE WAPAD, 

en kan in die posbus van 
Die Wapad 

geplaas word. 

Klerksdorp plaasvind. 

JUDOKLUB V AAR 
UITSTEKEND 

Die P. U. -Amateur J ucloldub 
het die afgelope seisoen uitste
kend gevaar, en bet die eerste 
sowel as die tweede liga ge
wen. Die wedstryde is soos 
volg beslis : 

P.U. wen Strathvaa.l met 'i 
punte teenoor 0. Die volgendt> 
wedstryd was teen Kodokau 
waar P. U. die oorwinning be
baal bet met 8 punte teenoor 
3. Daarna het P. U. teen 
Trans-Agric geveg en, met 7 
punte teenoor 3 as oorwinnaars 
uit die stryd getree. Die laas· 
te wedstryd van die Puk se 
A-span was teen P.O.K. waar 
Puk die oorwinning met I l 
punte teenoor 3 bebaal bet. s\' 

het .P. U. dan die eerste liga 
gewen. 

Die P. U. se B-span het die 
tweede liga met agt punte 
teenoor ses teen P.O.K. gewen. 
So het P. U. dan al die liga
botsings met 'n groot totaal 
van een-en-veertig punte teen
oor vyftien van die ander span-
ne gewen. . 

Op 8aterdag die 21ste Sep
tember bet die klublede gegra
deer. Die volgende persone bet 
gegradeer: 

C. J ordaan, groen ; S. van 
der Walt, groen; T. Cronje, 
oranje; T. Laurens, geel; F. 
de Beer, geel; W. van der 
Merwe, oranje; M. Roode. 
blou. 

Die Triomf Span Na Par')s 

Ap'l'..I!JR: Neels Beytendacb, Jan Kruger, Dave Tromp, P. S. V. van d~r Walt._ 
MIDDEL: George Simpson, Rennie Coetzee, Joof Otto, Roelf du Pless1s, Gemt \Voest, Kom; 

Erasmus. 
VOOR: Dok Briers, Piet Vorster, Han:-; vnu i\yl (BPstuuJ·der}, Jan Ackerman (Kaptein), Riem 

ivfarai~, Dewald Steyn. 

Op die gebied van gimnastiek 
bet die Puk hierdie jaar ook 
baie goed gevaar en verskeie 
toere ondemeem. 

(Foto: Fotolmn,..) 

(Foto: Fotokuns) 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 
(Edms.) Bpk. 
Telefoon 3458 Posbus 43 

Kerkstr. 159, Potchefstroom 

Dit is die snit wat tel . . . 
* Alba Broeke 
* Mentone Pakke 
* Monatic Hemde 
* Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. T od Suttie 
Volledige Mansuitrusters en 

Sporthandelaars 
POTCHEFSTROOM 

Posbus 219 Tel. 1 

GIESELA MAIW ALD 
Fotograaf en Fotografiese Dienste 

TOMSTRAAT 100 POTCHEFSTROOM 
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Puk Se Atlete Presteer 
Op Klein Dalrymple 

Die atletiekspa.n van die Puk het verlede Saterdag, die 28ste 
September, op Pretoria tydens die Noordelike Universiteite ;;e 
atletiekkampioenskappe bo verwagting goed gevaar. Hulle het 
tweede geeindig na Tukkies, met U.O.V.S. derde en Wits vierde. 

As 'n span bet die Pukke 'n be
sender goeie indruk gemaak, en 
in twee nommers byvoorbeeld 
drie van die eerste vier plekke 
verower. Hentie Joubert (nog 
taamlik onfiks) bet die 440 tree 
gewen met 'n tyd van 51 sek., met 
Kotie de Jager, wat na twee jaar 
weer sy verskyning op die baan 
gema!l.k bet, derde en Danie van 
Wyk vierde. In die 100 tree vir 
mans bet Pietman Botha 'n twee
de plek behaal in 9.9 sek. terwyl 
Groot Willie le Roux en Gertjie 
Zwarts derde en vierde respektie
welik geeindig het. 

skoonskip gemaak. In die mans 
4 x 110 tree-afios bet die Puk A
span 'n naelskraapse oorwinning 
oor U.O.V.S. behaal, terwyl die 
B-span derde was. Die dames 4 x 
110 tree-afios is op skitterende 
wyse deur die Pukke gewen. 

Ander atlete was plekke ver
ower bet, is die volgende: Baas 
Buys derde in die 880 tree (tyd 
2 min. 0.3 sek.); Jurg van der 
Walt derde in die myl; Leendert 
Snyman derde in die driemyl; Piet 
Wolmerans tweede in die hoog
spring; Koos Hatting derde in die 
hoogspring en in die werpskyf; 
Mejj. L. Human en A. Richter 
derde in die spiesgooi en gewig
stoot onderskeidelik. 

\VATERPOLO 
Op 4 Oktober b,et die 

swemklub hul eerste wedstryd 
teen Normaal in die swembad 
van Normaal gespeel. 

Dr. Dekker wat die span af
rig het self al in die Protea
span as midvoor gespeel. Onder 
sy bekwame afrigting behoort 
die span dus goed te vaar in 
die \\'as-Transvaal Liga. 

Groot '· C' wagtinge word eg
tec gc=ko~stn omtrent dia In
tenursity in Kaapstad waar 
teen die sterk panne van Wits 
en J:>i"e1oria gespeel sal word. 
P;et en Johan Venter sal dan 
kan toon wat hulle wercl is as 
o;;taat makers om doele vir die 
span aan te teken. Die bestuur 
van die swemklub beoog ook 'n 
interko~huisgala in die aand as 
die ligte by die swembad gereed 
is, em sodoende meer talent in 
die klub te kry. 

VOOR (v.l.n.r.): Hans van Zyl (Bestuurder)' Piet Venter Dewald 
Steijn1 Bennie de Klerk. 

1 1 

MIDDE'L: Gr~goire Aucamp1 Johan Siebert, Richard Ingram, Kop 
Botha, PtE.'t van der Schylf (Kaptein)_ 

AGTER: Gouws Oberholzer, Louw Erasmus Piet Vorster Jona 
Viljoen, Dries Redelinghuys en Solly van' Vuuren. ' 

HEEL VOOR: Die Tokkie Coetzee-wisseltrofee. 
AFWESIG: Gerhard Smit, H. van der Merwe. 

Ander individuele prestasics 
was kortliks die volgende. Wil
lie le Roux bet op skitterende 
wyse die 220 tree hekkies sowel 
as die 440 tree hekkies gewen 
met tye van 24.7 sek. en 55.5 sek. 
respektiewelik. In laasgenoemde 
nommer bet Piet van der Linde 
derde geeindig, terwyl hy in die 
120 tree hekkies 'n tweede plek 
behaal bet. Pie driesprong is ge
wen deur Etienne van Loggeren
berg met 'n sprong van 45vt. 
9.5 duim. 

EERSTE MANSHOKKIESPAN WEN 
WES-TVL. HOKKIELIGA 

DORPSTUDENTE WEN 
KOSHUISLIGA 

Die Dorpspan tree vanjaar onoorwonne uit die 
en verower daarmee die Tokkie Coetsee-wisselbeker. 
vanjaar vir die eerste keer ingestel. 

koshuisliga 
Die liga is 

Onder die dames bet Rina Al
berts mooi genae! en die 220 tree 
gewen in 26.7 sek.-in die honderd 
tree was sy tweede en in die 80 
meter hekkies derde na Elrien 
van Deemter, wat tweede was. 

In die afios-items bet die Puk 

Die Skermklub 
Maak Hul Debuut 

Die P.U.-Skermklub het op 
Saterdag, 7 Sept., 1963 bul
le debuut gemaak tydens 'n ' 
wedstryd teen die Johannes
burgse Onderwys Kollege. Die 
Pukkies is verteenwoordig Jeur 
'n mans- en damesspan be
·taancle uit: 

l\Iej. I. van Drimmelen. 
l\lej. H. Teurlinckx. 
D. Kiihn. 
N. Coetzee. 
S. Steyn. 
Alhoewel die mans 6-3 en 

die dames 3-1 verloor bet, het 
die Pukke 'n goeie vertoning 
gelewer en word daar 'n her
ontmoeting in die vooruitsig 
~estel. 1 

Nog 'n seisoen is verby waarna 
die P.U. Manshokkieklub met 
trots kan terugkyk. Nadat die 
liga in 1960 laas deur die Pukke 
gewen is, bet bulle vanjaar weer 
daarin geslaag em bo aan die 
punteleer te eindig. Alhoewel dit 
maar net een punt voorsprong 
bo die volgende span was, bet 
die Pukke tog verdien om te wen. 

Daar is 36 doele aangeteken n 
lfi wedstryde, 19 daarvan deur 
Peet Aucamp. Die opponente het 
21 doele geslaan. 

Manne wat verdienstelike spel 
vanjaar gelewer is: Jan Ras, 
Peet Aucamp, Gert Snyman, Ro · 
ger Stotesbury, Koos v<~n Wyk en 
J:ohann Vorster. 

In die laaste twee wedstryde 
van die seisoen bet die eerstespan, 
ten spyte daarvan dat die ge
reelde spelers nie beskikbaar was 
nie, eers vir Pote 5-4 (rustydtel
ling 1-4) en toe vir Klerksdorp 
2-1 gewen. Die wedstryd teen 
Pote was van hoogstaande gehal 
te. Die Pukke het die eerste helftc 
ietwat gesukkel maar in die twee · 
de helfte voete gevind en die 
Pote heeltemal oorskadu. In d:e 
wedstryd teen Klerksdorp was die 
manne ongelukkig want hulle he~ 
deurgaans gebiedsvoordeel geniet. 

Die klub verloor 'n paar ervare 
speler<; vanjaar, o.a. Matie Ros · 

MOENIE KANSE VAT NIE 

Kies 

FOTOKUNS 

VIr 

PORTRETTE 
en 

GROEPFOTO'S 

MAAK 'N AFSPRAAK SKAKEL NET 3185 

TELEFOON 315 KERKSTRAAT 106 

souw, Japie Verhoef, Johann 
Vorster, Jan Boneschans, en Jan 
Ras. 

Die Manshokkieklub sal Jan 
Ras mis want by bet die afge
lope 5 jaar gereeld vir die eerste
span diens gedoen. Die laaste drie 
jaar bet hy dan ook as kaptein 
gedien. Hiermee wil die Mans- ' 
hokkieklub dan ook vir Jan Ras 
bedank vir sy bekwame leierskap 
en troue diens gedurende die af, 
gelope jare. Hy bet voorwaar baie 
beteken vir ons klub. 

Msluitingsfunksie 
Op Dinsdag 8 Oktober Ollt IJ 

nm. hou die P.U.-Rugbyklub S.Y 
afsluiting funksi op die Oudc 
Molen. 

Die Rektor, prof. J. Chris 
Coetzee, sal ook aanwesig 
wees, aangesien die Rngbykln b 
clan ook af ],eid van holll sal 
neem , as gevolg van sy aftre
de aan die einde van 1963 . An
der belangrike persoonlikhede 
wat ook teenwoordig sal wees, 
is mnre. Piet Bosman en ~L , 
C. Sel'fontein, die Voor itter 
en Sekretaris onder keidelik 
van die \V.T.R.U. Bv clie
selfde geleentheid sal di~ Tok
kie Coetzee-Wi:seltrofee ook 
aan die Dorpspan, die wenners 
van die Koshuisliga, oorhandig 
word. l\lnr. Tokkie Coetzee sal 

· ongelukkig nie elf bier kan 
wees om die beker te oorhandig 
nie. 

Die reeks het soos volg verlpop : 
Johannes van Rooyhuis wen teen Dawie du 

Plessishuis .. . .. . .. . .. _ .. . .. . .. . 10-8 
Dorp wen teen Heimat-kompleks .. . 11-10 
Johannes van Rooyhuis wen teen Heimat-

kompleks .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 8-5 
Dorp wen teen Johannes van Rooyhuis 12-3 
Dorp wen teen Dawie du Plessishuis .. . .. . 14---,5 

Dorp bet daat·mee onteenseglik sy baasskap bewys deur 
met aldrie die koshuisspanne a£ te reken. 

Die wedstryde is deurgaans Vuuren genoem word. Dit is egter 
deur harde spel gekenmerk. Vera! nie maklik om ultsonderings te 
die laaste wedstryd, nl. die een maak nie omdat elke speler met 
tussen Dawie du Plessishuis en uithalerspel vorendag gekom bet. 
Dorp was 'n taai stryd, met Dorp Smithie was gedurig op soek na 
wat voortdurend op die aanval jakkalskos, terwyl hy ook in die 
gebly het en byna deurentyd 'n vaste spel nie sy lyf weggesteek 
gebiedsvoordeeJ geniet bet. In die ' bet nie. 
guns van Dawie Doep moet gestel 

1 

word dat bulle erg deur die be
serings van Spekkies de Villiers, 
Johan Serfontein, Kobie van der 
Walt en Koos Hattingh gekort
Wiek is . Dit is egter te betwyfel 
of bulle die Dorpenaars, wat op 
bulle beurt sonder die dienste van 
Jan Kruger moes klaarkom, selfs 
met hierdie s t a at rna k e r s 
sou k o n klop, aangesien Dorp 
oor 'n baie goed gebalanseerde 
span beskik bet wat onder die 
bekwame Ieiding van Piet van der 
Schyff met besieling gespeel bet. 

As uitblinkers vir die ligawen
ners moet die name van Piet van 

der Schyff, Jona Viljoen, Benme 

de Klerk, Kop Botha en Solly van 

Aau Daw1e Doep se k&.ut het 
Jan Ackermann en Danie van 
Wyk 'n bars gespeel. Dit is beslis 
nie bulle skuld dat Makouvlei 
nie die mas opgekom bet nie. 

Verblydend was om op te merk 
dat die Puk oor genoeg .,reser
we"-krag beskik. As manne soos 
Gouws Oberholzer, Gerhard Smit, 
Gregoire Aucamp, Roedie Loretz, 
Johan Siebert en Kop Botha ak
tief aan rugby wil deelneem, kan 
bulle vir die Puk veel beteken. 
Daar is ook oorgenoeg belowende 
jong spelers en andere wat nie 

------·-------------------------------------

vanjaar gespeel het nie, maar vol
gende jaar van voornemens is om 
die wereld op rugbygebied aan 
die brand te steek. 1964 kan mak
lik 'n gloriejaar wees. Volgens 
die wet van gemiddeldes is dit 
ook hoog tyd. Piet Goosen Kans 

Springbokkleure 
Op 

Die winkel 
vir die 
Bruid en 
haor gevolg 

In die botsing op 14 Septem
ber tussen Pote, Dorp en die 
P. U. ?Stoeiklub het Piet Goos
en weer so lied vertoon. Piet en 
Kwakkie van Schalkwyk het 
altwee met 'n val gewen, Lion 
W olmarans, Frank Laubscher 
en Jurie Viljoen het met punte 
verloor het en Basjan Jacobs 
met 'n val. Piet Goosen, die 
kaptein van die stoeiklub het 
vanjaar al baie prestasies gele
wer. Op 14 September het hy 
die Middelgewigtitel van S.W.
Transvaal van die Springbok 
De Gouveia met punte oorge
neem, Frank Laubscher het 
derde geeindig in die Liggewig
afdeling wat eintlik ook Piet 
se afdeling was. Op 5 OktobP.r 
gaan Piet probeer om S.A.
~fiddelgewig - kampioen t e 
word, en S.A. te verteenwoor
dig op die Olimpiese-spele . Ons 
hoop dat Piet hierin sal slaag 
en sodoende die eerste is wat 
in sy studentetyd Springbok 
geword het. 

Mossie Maar Man 
Uitspan, op een na dl.e 

kleinste manskoshuis op die 
Puk, het sy slag met die sok
kerbal deeglik bewys deur on
oorwonne uit die stryd te tree 
in die Interkoshuis-sokkerliga . 

Die tellings wat hulle in die 
onderskeie wedstryde behaal 
het, is soos volg : 

Heimat 0, Uitspan 4. 
Dawie Dup-Suid 2, Uitspan 

3 
Fisika Departement 1, lit

span 3. 
Dawie Dup Gekombineerd 2, 

Uitspan 2 . 
Soos blyk uit die tellings is 

die grootste teenstand onder
vind teen die gekombineerde 
span van Dawie Duplessis
Noord en Suid. 

Al die wedstryde was vriend
skaplik en het in 'n goeie gees 
plaasgevind. 

Die W a pad word gedruk deur 
Enslins, Potchefstroom. Eienaars 
en uitgewers: Die S .R . van die 

P.U. vir C.H.O. 


