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OFFISI:ELE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

INLYWINGSAKSIE WEEREENS II 
SUKSESVOL 

EERSTEJAARS LOOP DEUR II 

SOOS IN DIE V ERLEDE WAS DIE INLYWINGSAKSIES AAN DIE P .U . VIR C.H .O. 

VANJAAR WEE R 'N BAlE GROOT S UKSES. HIER WORD SLEGS VAN DIE AL
LERBESTE METODES V AN INLYW ING GEBRUIK GEMAAK EN HIERVOOR 

WIL ONS DIE PERSONE W AT VERANTWOO RDELIK W AS VIR OPST E L VAN 

DIE INLYWINGSPROGRAM VAN HARTE GELUKWENS. 

Op Donderda g 15 Februarie was die meesle Seniors reeds 
hier en die aand om 7.00 nm. is die indrukke van die Eerste
jaars aan die Seniors gegee. Hierna was daar 'n ligte uitken
ningsparade en om 8.30 was aile eerstejaars reeds aan die 
studeer in d1e koshuise. 

SAGGIES WEK 
Soos die gebrUik van allc Jarc, 

was c.he ccrstcjaars die volgende 
o~:gencl om 6.00 bc'l!( met liggaams
ocfcningc, wat clkc oggend geclurcn
dc die inlyw~ng,tyclpcrk gcclocn i~. 

Soclra hullc van l11crdie aksic af te· 
rugkom, mocs hulle d1c Ouherc sag· 
gics kom wck en hulk cluaraan h..:rm• 
ncr clat cl1e cle om 7.25 vm. i . Ook 
moes claar verneern word of cllL 
Seniors 'n aangcname nagru gLhacl 
het, ten >pyle van hulle (cerste)aars) 
sc tcenwuorcligheicl. 

Om 7.30 die aancl wa d1e ample
like opening van cl1e niversitcit en 
aile toe prake mocs 1n Engels afgc• 
necm word. 

e VanJaar i cJaar VIr die CCr>l<: 
kccr cl1e abie "stullie" inge>-lcl wat 
elkc aancl vanaf 8.30 tot 10.00 wa•. 

Op Saterclag' was alles weer in be-

rocring to.: die ccrstc Jaars cl1e 
>-o.:niors se fielsc mocs was. rn 2.00 
was claar ,tudcntc~ang in d1e Stucl..:n· 
tcsaal en om 3.30 wa~ cl1 · Ko>-huH•<: 
hcdtcmal ,lcwcnclig" want nou 
moe claar ingcpak word vir die 
trcwreis - clu.: lrcw wat nooit sou 
opdaag n1e l n \V"dt ook nie opgcclaag 
hct nic. D1e aanJ was claar v1r cl1e 
ccr lc her cl1e jaar 'n gemcngcle UIV 

k.:nmng. parade. Sou gewoonhk hct 
eire Ouhcro.: cl1t baie gemct. Na die 
Ultkcnmng ·parade in die Stuclente• 
saal, mocs claar weer hard bludccr 
word tot om 10.00 nm. 

Maanclag het aile kla, ,e begin en 
ba1e van cl1e ccr,tc)aars h.:t toe rcg
tig maar nog hai.: vcrclwaal gclyk. 
D:e aanJ het ons weer ons Ultkcn-
ningsparade gehacl. Hierna was die 
c.:rcte)aars weer aan eire woord mel 
hulle kon~ert wat soos gewoonlik 'n 

Studentekenner Ons N uwe 
Stadsraadslid 

D IE N UWE ST ADSRAADSLID vir die wyk waaronder die 
Universiteit resorteer, dr. M. A . Heyns, is 'n man wat in sy 

studentejare 'n aktiewe deelname gehad het aan studenteakti
witeite, vera! op interuniversitere gebied. 

Dr. Hcyn> het aan cine vcr. kd- cl1e Jcstyd•e A. .S. (Afnkaan;c 
lcnclc umvcr<itcltc sy akaclemicse Na 10nal tuclcntcboncl), cl1e voor· 
ople1dmj:( ontvang, lc wdc U.O.V.S. Ioper van cl1e hu1Jige A.S.B .. 
(l93l - 1935), Pretoria (193 6) en 

Dr. JI . A. Heyns 

Wit (1943 - 1948). Gedurende 
hicrd1c tyclperke het hy hom beywe t 
vir d1c ~aak van d1e Afrikancrstudent. 
H y was een van die sllgterslede van 

BEKORING 
Dre t1gtwg van hicrd1c organJ-a

< c hLt in I 93 3 plaa<gcvincl hy cl1c 
alomhckcncle Potchdslroom-clam. D1t 
was clr. Heyns sc ecr lc kenm ma 
king met Potchdstroom-'n inclruk 
wat w hlywencl was dat hy hom 
mcllertycl hia korn vc:-tig hcl as g.:
necsh.:cr. Du: bekoring wat on< clorp 
claarcl1c tycl vrr cl1c Jong studo.:nt in
gchou het, het omgcslaan in 'n d1cpe 
lidclc wat hom claartoe dring om sy 
cl1cn ·te aan die open bare lcwe van 
Potchefstroom te wy. 

Ons nuwo.: ~tadsraadslicl i il:mand 
wat die stucl..:nt ken omclat hy self 
s:uclcnt in cl1e volste sin van die 
woord wa<. A claar dus icmancl i: 
wat die bdange van ons studentege
mccn. kap op die plaa bke bestuurs
raad kan behartig, i dit dr. Heyn 
Van die kant van DIE WAPAD 
w1l ons dr. Heyns van harte gcluk• 
wens met sy verkiesing en hom vcr• 
scker van die steun van ons helc 
stuclentcgemeenskap. 

uk. e. volle m1slukkrng wa ·. 
Dimdag was 'n clag waarna aile 

Pukkc uitgcsien hct want daar wa · 
rnos weer 'n vrugtcfces. Alles het 
baic goccl afgeloop en clre weer het 
ook mooi saamgespeel. 

TARENTAAL 
Op Woensclag was claar mks be-

onclcrs aan die gang nie maar cl1e 
aan was claar groot vreugclo.: onclo.:r 
cl1o.: Pukkc toe daar aangckoncl1g word 
clat cl1c cerstejaars tot Donclcrclag• 
aand op Tarcntaal sal wees. 

Donclcrclagaancl is d1e ccr te)aar 
tcrug vcrwclkom. H1crna 1 claar met 
Ius gnmg en om 8.30 wa claar wc..:r 
'n lekker urtkenmngsparaclc. 

Vrydag was cintbk cl1e clag van 
all.. cl;te. Geclurencle cl1e dag hct die 
cerstc)a<lf" voortgcgaan met hullc 
gewon pbgte. D1c aancl was daar 
weer cl1e ou RooidUiwcl wat hcdtc
mal gcwy ig is. Die RoorcluJwel is 
~o ~-:cwys1g dat as van cl1e oud-~tuclen
te lht moe· gesien hct, hullc bcsbs 
sou gcwcns hct clat hullc clke clag 
gedurencle hulle inlywmgstyclperk 'n 
RooJcluiwcl kon gehacl hct. Hierna is 
claar met die eerste)aars na die Pomp 
gcgaan wat ook hceltcmal gewysig is. 

Saterclag hct. die ecr lc)d.ars vir d1.: 
laa,te maal liggaamsocfcninge gehad 
en hierna d:e gewone opwekkings• 
diensphgte. Y1r die eerste keer is cl1e 
ecrstcjaars Saterdagaand toegclaat 
om tc sleep na die onthdfingsdinee. 

e A. inlyw1ng kan voortgaan up 
die man1cr, en in d1e gee waaro1 
cl1t vanJaar ge iecl hct, al claar nog 
baie goccl claaruit kan voortvloei. 

Nuwe Stadsraad 
Verkies 

V.:rl.:l.k Wocn clag het clH: k1esers 
van Potchcfstroom weer na die teln
bu gcgaan om 'n staclsraacl te kie · 
v1r 'n nuwe lcrmyn van VIer Jaar. 
Twee hoof grocpe het cl1e stryd teen 
mckaar aangeknoop, nl. cl1e Aksie
konutce en die Bclastinghctalcrsvcr• 

eniging. 

D1e Ak 1ekomitce het h1cr clio.: our
winning hchaal en scwe kanclrclate is 
tot cl1e Stadsraacl verkics. Aan d1c 
anclerkant kon die Bcla<llngbetaler ·
vcrcniging slegs een vcrlecnwoorcli
ger tot cl1e Stadsraad verkies kry, nl. 
d1e ouJ-burgemeester, mnr. Harry 
Holtzhau. en. \'an d1e ou Stadsraad 
i · slcg clne !cdc herkics, nl. mnre. 
Holtzhausen . Tait en Theron. Onder 
die nuwe stadsraad lccle is twee van 
die P uk se profcsore. proff. D . J. van 
Rooy en H . L . Swanepoel. 

Uitkcnningsparadcs hct vanjaar soos voorhcen groot byval 
gevind by die Otthere. Op die foto hierbo moet 'n eer tejaar dit 
ontgcld as Stefan H eydenreich daarop aandring om uitgeken te 
word. Foto: Fotokuns 

Apartheidsgees op 
Rhodes? 

Nie-blanke afgevaardigdes na die kongres va n die N ational 
Union of South African Students (N USAS) in Grahamstad 
gedurende Julie, sal nie toegelaat word om in die universite i ts~ 

koshuise tuis te gaan nie, aldus Die Transvaler. 
Nusas is geskok oor hier- poog om ancler akkommoclasie v1r 

die besluit en probeer nou om cl1e studente te kry. 

dit herroep te kry in same- T RADISIE 
werking met die Studenteraad Rhode ·-univcn;itelt s.: rccle vrr hul 
van die Universiteit van besluit i • dat hulle me graag van die 
Kaapstad. trad1,1e w1l af•icn nie. Nie·blankes 

VEELRASSIG 
Mnr. Adnan Leftwich, pre. Jclcnt 

van Nusas, hct gcsc clat u as 'n 
veclrassigc organisasie IS wat 111 al 
·y bcdrywlghecle teen ra e-<keiclmg 
gckant is, en claarom hoop hullc dat 
huisvesting op 'n gdykc gronclslag 
by clio.: kongrc · van l2 tot 21 Julie 
gcclurencle Rhodes sc vakans1e ge
rccl sal kan word. 

e !ncJH:n d1e UnlVCf>lleit me 'Y hcsluit 
kan verandcr 111.: sal cl1t ,ak.: v1r 

u'as uiters moc1ilk maak. 
D1e prc•1clcnL van Rhodes sc 

Stuclentcraacl hct gcse clat hulle me 
cl1c vcrgaclcrplck van clu: kongre~ 

~al vcrander me, maar dal hullc sal 

AANKONDIGING! 

is nog nooit in Rhodes se koshUJse 
tocgclaat nic en claar word gevoel 
dat d1t bcswarc sal uitlok van stu; 
dente in wie ,e kamcrs die nie·blan
kes gchui ves sal word, aldu D1 e 
T ransvaler. 

EREGRAAD VIR 
PRESIDENT 

D1e univcrs1teit van Rhodes hct 
vcrlcdc week aangLkoncl1g clat hulle 
'n ere doktcr,graacl m die rcgte aan 
clH: staal:-pre,lclcnt, mnr. C.R. Swart, 
gaan toekcn op hulk gradcplcgtig
hcid vanjaar. 

\'II{ l>IE EER~IE 1\EER 
EI>EHT ()~ . BE ·T,\ ,\~, 

BEVEEL 0. S 
KWALITEIT BY U AA 

l ' ir u I·DTOS, 'J >'.;o>'i<: 

FOTOKUNS 
Tom,;traat 82 

SE::-ITI-WM VIH: 

Fotogratie, Grammofoonplante, Kunsvlyt 
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Deur 
Kwartet 

D IE VRYST AATSE STRYKKW ARTET het op Saterdagaand 
3 Maart 'n puik uitvoering in die Konservatoriumsaal gelewer. 

Hicrdie konsert was die cerste van 'n reeks konsertc deur promi
nente kunstenaars wat die Musiekraad, aangewys dcur die P.U. 
raacl, beoog om vanjaar aan te bied . 

Die kwartet bestaan uit J. Travers (twcedc viool), F. 
de Wet (eerste viool), N. Bourgucnon (altviool) en H. 

Crcmers (tjcllo) . Die kwartet 
het scdcrt y ontstaan sowat 
anclcrhalfjaar gclede h elwat 
gewilclhcid in Suid-Afrikaanse 
musickkringe verwerl. 

Die program wat aangebicd is, was 
saamgestel uit werke van H aydn , 
Beethoven en 'n Suid·Afr ikaans 
komponis, Arthur W egelin , wat ver· 
bonde is aan die P.U.·Konservato· 
num. 

Die uitvoering was dcu r!(aans gc· 
kcnmcrk deur bcsondere aanvoeling 
en fyn beheersde spel. Die Bcetho· 
ven strykkwrtet is met bcsondere r yn - :----;--:-::--:==:::-:===-=:-::===----==-=-====:---====---
aanvoeling vertolk. Die Adagio·ge· AANTREKLJKE PRYSE VIR 
deelte van hierdie komposisie is een 

van die mecs gcwilde adagios va n RED EN AARS 

H . B. van der W:Z( . 
leier van die volkspelelaer. 

Foto: Fotokuns 

die kompon is. Beethoven het self 
hierdie bewegin g wat die karakter van 
'n treursang dra , be~kryf met die 
treffende opskrif : ,'n Treurwil g op 
die graf van my broer." 

QP SATERDAG, 24 Maart sal die Wolnit~redenaarskompe
tisie in die Totius~Gedenksaal plaasvind. Die name v an die 

persone wat aan die kompetisie sal deelneem is nog nie bekend 
gemaak nie, maar dit beloof heel interessant te wees. 

V olkspelelaer 
Druk Besig 

HOEWEL die nuwc akadc~ 
miese jaar nog maar nou~ 

liks drie weke aan die 
gang is, is die P.U.-volkspele~ 
laer reeds druk besig . 

Verlede Woensdagaand IS die 
ccrste voiLpeleaand van die jaar 
gehou en dit was 'n reuse sukses. 
Eerskomcnde Sate rdag word die 
Tweedejaarspiekniek afgesluit met 'n 
volkspcleaand in die studentesaal, 
gereel deur die volkspele·bestuur. 'n 
Groot aantal aande word vcrder be• 
plan deur die loop van die jaar. 

Gistcraand is oak die jaa rliksc 
kcuring geho u vir die kie van 'n 
demonstrasiegroep. I ndien die 
nodi!(e fondse bcskikbaar is, sal 
hicrdic groep deeln cem aan die 
A.S .B. kunsfees, wat tydens die 
Julievakansic in Stellenbosch gehou 
word. Met ons ter perse gaan was 
die name van d:e gekosc demonstra· 
sic grocp ongclukkig nag nie bckcnd 
nic . 

Die derde Maart het vier pare die 
P.U. verteenwoordig op die fees ter 
viering van die een·en·twintigjarige 
bestaan van volkspcle in Suid·Afrika. 
Gedurend e die byeenkoms op Bloem· 
fontein, was nagenoeg 20,000 volk· 
spelers, van oor die hcle land, saam• 
getrek. 

Die strykkwartet van Arthur W ege• 
lin i een van die weinige strykkwar• 
tette wat a! in Suid·Afrika gekom· 
poneer is. Die kwartet het hierdie 
kompo isie, wat baie hoe tegniese 
vaardigheid sowel as aanvoeling ver• 
eis, uitmuntend verto lk. Die tweede, 
liriese dec!, wat baie byval genict 
bet, herinner ste rk aan die kompo· 
ni se Sonatine vir klavier wat a!• 
reeds, net soos hierdie strykkwartet, 
oor Radio Suid·Afrika uitgevocr is. 

Die Pizzicato gedcelte in die laa le 
beweging bet 'n sterk Spaanse effek 
in die werk in gebring en dit wa 
cen van die interres ante effekle wat 
die laaste gedeclte van die kompo· 
i ie kenmerk. 

e Die musiekraad b1ed nag die vol· 
ge--de konserte in die loop van 1962 
aan: 14 April - Vincent Fri telli 
(vio lis ) en Rod rigue Lopez (kla· 
vier) ; die Stuttgart e Kam erorke op 
22 J unie en 'n !Javier uitvoer in !! 
deur Lionel Bowman teen 26 Scp· 
tember. 

Daar wo rd ook heel aantreklike 
pry e aangebied. Die wenner sal 'n 
replika van die bekcr wat in die 
Biblioteck staan ontvang. Ook is 
daar geldpry e vir die redenaars wat 
net ongelukkig is om nie eerste te 
kom nie. 

INTERUNIVERSITeR 
e D aar word intus en planne be· 
raam vir 'n interuniversitcre dcbat 
tus en alle Suid·Afrikaan e Univcr i· 
tcitc. 

In die verledc wa die debat tus• 
sen die P.U vir C. H .O. en die Uni· 
ver iteit van Natal, maar nou is daar 
heeltemal nuwe verwikkelingc. Elke 
Suid·Afrikaanse Universitcit sa l 'n 
sp rekcr stu ur om aan die dcbat dccl 
te neem. D it betcken dat daa r nou 
sowcl Af rikaanse· as Engel~c Univer• 
siteite aan sal dcclneem en elke 
sprcker sal die betrokke dchalspunt 
in sy eie vocrtaaJ vcrdct!ig. 

D aar word in die vooruits1g geHcl 
dat d ie dchal in Augustus in die 
T otius·!(cdcnksaal gehou sal word 
maar vedcre reeling sal nog gcl rcf 

, V olwaardige Studente" 
.,DIE EERSTEJAARS van 1962 betree vanaand 'n n uwe ter~ 

rein van hulle !ewe, as volwaardige studente van die P .U .. " 
het eerstejaar Danie Smit op die ontheffin gsdinee gese. Hy bet 
gepraat namens die eerstejaars en het die ouhere dan ook 
bedank vir wat hulle vir die eerstejaars gedoen het. 

'n Roman tiesc atmosfccr i ge kcp strand waar meerminnc en bakvi ' 
deur die voorstelling van 'n vc rlate sics sorgloos rondswern. H cildronke 

i ingeslel dcur mnrr. Johan van der 
Vyver en S. du Toil, terwyl mnr. 
H ans va n Z yl telkns die lagspicre 
geprikkcl hcl met sy vc rtellin gc. 

U het volop keuse m ONS groot verskeiden-
Die voorsittcr van die Studcnte· 

raad, mnr. Koos t!u Plooy, hcl na 
'n interes ante vcrtclhng oor sy af· 
gelope toer oorscc. die gcsellighcids 

heid 

Boeke 
. 

VIr Studie en 

vir Ontspanning 

PRO REGE-PERS BE:PERK 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

kom itcc onder Jeiding van mnr. An· 
dries Coctzer gelukgewcns met die 
aa nd en hulle namcns die massa 

bcdank. 

word. Daar sal ook nog oor besluit 
word wie die standpunt van die P.U. 
sal verdedig. 

Wat besondcr goed is, is die idee 
dat daar 'n beker ge kenk sal word 
aan die Universiteit wat die beste 
spreker stuur. Ook sal daar nog be· 
slu it word wie hierdie beker sal 
skcnk. 

Die bcoordclaars sal ook sowel 
Engels as Af rikaanssprekend wecs. 

Ons hoop dat hicrdio nuwe instcl· 
ling baie gocic vrugle sal afwerp en 
dat daar nou hicrdcur nog 'n nouer 
amewerking tussen die Af rikaans• 

en En gelssprckende Universiteite sal 
kom. 

Die Vrystaatse stry kkwartet 

afgeneem saam met mnr. A. 

W. Wegelin van wie hulle 'n 

kc-mposisie uitgevoer het. I n 

die gewone volgorde verskyn: 

H . Cremers (tjello), F . Bour

guenon ( altviool), mnr. A. W. 

Wegelin, N. Travers (tweede 

viool) en Jack de Wet ( eerste 

viool) . 

Folo: -Fotokuns 

Hoofredakteur 
Die Studcnteraad van die P.U. 

het mnr. Idyll van dcr Walt Dins• 
dagaand aange tel as hoofredakleur 
van die Wapad in die plek van mnr. 
Dewald Roode wat genoodsaak was 
om te bedank weens drukke wrek· 
saamhcde. 

KERKSTRAAT 91-95 

BORCHERDSTRAAT 

TELEFOON 1164 & 497 

TELEFOON 3431 

Die foto hiernaas hied 'n bceld 
van hoe die eerstejaarsdamcs 
daar uitgesien het tydens die in
lywing. Die merkwaardige ge
daanteV'e rwisseling wat gevolg 
h et op die bekendsteiJjng dat ai
le eerstejaars vana£ Saterdag 24 
Februarie as volwaardjge studen
te hul plek aan die P.U. vir 
C.H.O. sal volstaan, is duidelik 
sigbaar. 

VRIENDELIKE DIENS en MEUBELS VAN GEHALTE 

POTCHEFSTROOM 

Dit djen vermeld te word dat 
d ie foto geneem is in een van 
die dameskoshuise - die dare 
het darem nie buite so ge· 
kleed gegaan nie. 

Transvalia Meubels 
Foon 215i POTCHEFSTROOM Kerkstraat 180 

IBesoek on vir . . . 
T'RIENDELIKE DIEl•lS en MEUBELS VAN GEHALTE 

Ons meubels \Yord erfstukke 
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VIERDE KANSELIER 
VRYDAG, 16 FEBRUARIE, sal nog lank onthou word in die 

geskiedenis van die P.U. vir C.H.O., want op hierdie dag 
het Sy Edele Minister J. de Klerk, , Minister van Binnelandse 
sake en Onderwys, Kuns en Wetenskap sy inougurele redc 
as die vierdie Kanselier van hierdie Universiteit gelewer. 

Senator Jan de Klerk het in as ons nie met behulp claarvan wys
sy rede verklaar dat ons van- heicl kan verkry nie. Hy het dit op 
dag Godvresende persone 'n treffencle wysc gestel clat wysheicl 
nodig het met vaardigheid, absoluut onmoontLk is sonder die 
rype kennis, wysheid en nug- Jig en Ieiding van ons drie-enige 
tere visie om op Wetenskap- God. In die !ewe moet ons nooit 
like en geestelike gebied ons skaam wees om ons na die Bron 
plek in Afrika en in die W es- van wysheid te wend nie. 
terse wereld te handhaaf en Die kanselier het tot die gevolg
te beveilig. Hy het dit duide- trekking gekom dat ons onderwys· 
lik gestel dat Suid-Afrika stelsel nie aan die hoe eise vo lcloen 
so wei na binne as na buite 'n wat daar gestel word nic en wei 
besondere taak het. Na buite om die volgende twee redes. Ons on
is ons taak om, soos in die derwys is provinsiaal van aard en dit 
verlede, vas te staan. is prinsipieel onvoldoende. Die 

BRON VAN WYSHEID Die onderwys moet as nasionale aan• 
Voorts het Senator De Klerk g 1~- gelcentheid, 'n nasionale karaktc r 

se dat dit ons absoluut niks sou baat dra om so 'n eenheid te skcp. Die 
om kennis en etiese beginsels te he onderwys moet ook nie net eties ge-

fundeer wees nie maar wei goclsdien
stig en selfs Christelik. 

Minister D e Klcrk bet nou hoof 
geword van 'n inrigting wat uit die 
Teologiese skool van die Gercfor
meerde Kerk geborc is. 

Hy is die opvolger van prof. J. 
D. du T oit, J. C. van Rooy en dr. 

DIE WAPAD 

"" op die foto hierbo' wat ge-

neem is voor die installering 

van die kanselier, verskyn in 

die gewone volgorde: Die rek

tor, prof. ]. Chr. Coetzee, die 

kanselier, min. Jan de Klerk en 

die vise-voorsitter van die se-
F. du Toit. 

Hiermee dan ook ons hartlike ge- naat, prof. H. J. ] . Bingle. 
lukwensing aan Minister D e Klerk. I 

Mnr. A. C. Hoffman 

STADSRAADS 
LID 

Tydens die pas afgelope 
fuunisipale verkiesings is mnr. 
A. C. Hoffman verkies tot 
stadsraadslid in Wyk 1. 'n 
Dee! van die inwoners van 
Dawie du Plessishuis resor
teer onder hierdie wyk. 

Mnr. H offman is reeds 17 jaar 
lank 'n inwoncr van Potchefstroom 
en dien tans as direkteur van ver· 
skeie maatskappye in Potchefstroom 
Daarby behartig hy ook sy eie 
boerdery. 

Gedurende die afgelope jare het 
mnr. H offman hom onderskei in die 
openbare !ewe. Hy dien as lid van 
die subkomitee vir munisipale aan
geleenthede van die Kamer van 
Koophandel, die Afrikaanse Sake
kamer en as ondervoorsitter van die 
Padveiligheidsvereniging. 

Regter voor 
A.S.B. 

Die eerste programvergadering 
van die plaaslike A.S.B.-tak vind op 
Woensdagaancl 21 Maart plaas, het 
mnr. C. 1. H. Venter, sekretaris van 
die A.S.B., in 'n onderhoud verklaar. 

Regter 1. F. Marais van Pretoria , 
sal by daardie gcleenthcid die rede 
voer oor ,Koerante en Sensuur." 

Die tweede programvergadering 
vind op 11 April plaas wanneer twee 
Pukstuclentc self die woorcl in 'n 
sim posium sal voer. 

Die onderwerp is: Die Verhou• 
ding tussen Afrikaans- en En gels• 
sprekende, teoreties eo prakties. 

Ons waarborg Tevredenheid 
Kom na 

HETTIE SE 
HAARKAPSTERSALON 

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

Foto: Fotokuns 

Professore tot Stadsraad 
Verkies 

TWEE VAN DIE UNIVERSITEIT se professore, prof£. D . 
J. van Rooy erl H. L. Swanepoel, is met die onlangse muni

sipale verkiesing tot die Potchefstroomse stadsraad verkies. 
Hiermee word 'n nuwe era stuclentegemcenskap van die P.U. 

in die geskiedenis ingelui aan- vir C.H.O. 
gesien dit die eerste keer is SPORTMAN 
dat 'n lid van die Senaat van Prof. H. L. Swanepocl is reeds 
die Universiteit op hierdie elf jaar lank verbondc aao die per-
terrein beweeg. son eeL van die Universiteit. H y is 'n 

JEUGDIENS baie akticwe sportman en - aclmi-
Prof. D . J. van• Rooy, wat verlcde nistrateur en het op hierdic gcbicd 

Prof. D. J. van Rooy 

jaar sy amp as on dervoorsitte r van 
die Senaat neergele het weens be
rcik ing van die ouderdomsgrens, is 
reeds sewe-en-vcerLig jaar lank in
woner van Potchefstroom. Hy is 
iemand wat hom baie bcywer vir 
aile sake wat die jeug raak en het as 
sulks grout dienste gelewer aan die 

Prof. H. L. Swanepoel 

die studenle vir jarc gedien. 

DIE WAPAD wil hicrdie twee 
lesers van ons blad van harte geluk• 
wens en bulle seen toewens op bulle 
dienstermyn. 

SELFBESTUUR 
AANBANTOE 
Die eerste van 'n reeks se

minare onder beskerming van 
die departement rasseaange
leenthede van die plaaslike 
A.S.B. vind op Donderdag
aand, 15 Maart, plaas. 

Mnr. P. J. J. S. Potgicter, clirck
teur vir rassesake aan die plaaslike 
A.S.B-tak. het verklaar dat die on
derwerp, Selfbestuur aan die Bantoc, 
sal wees 

Seminare oor aspekte van die 
rassevraagstuk onder beskerming van 
die departement sal voortaan 'n 
instelling aan die Puk word. 'n Stu
dent sal self 'n inleidcnde toesprakic 
!ewer waarna persone intensief en 
deeglik bespreking kan voer. 

Brce programvergadcrings hied nie 
altyd gelecntheid vir intensiewe be
spreking van die rasscvraagstuk nic. 

T en einde studente te aktiveer vir 
die rassevraagstuk en hullc op hoog• 
te van sake te brin g, reel die A .S.B. 
hierdic kleiner studiekrin ge waar 
persone wat werklik bel an gstcl a an 
die bespreking kan dcelnccm. 

D osente is hartlik welkom om die 
seminare by te woon en studente wat 
belangstel kan met mnr. Pot• 
gieter (Dawie Dup) in aaoraking 
kom. 

Die direkteur vir Rasse-aangeleent
hede van die Hoofbcstuur, mnr. D. 
A.S. H erbst, vcrklaar dat hierdie 
studiekringe onder studente tans 'n 
instellin g word aan aile A .S.B .- sen· 
tra deur die land . Op hierdie wysc 
word studente deur en vir die A .S.B. 
geaktiveer. 
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Leraar Promoveer 
Amsterdam 

• 
Ill 

DR. S. C. W . Duvenage, leraar van die Gereformeerde ge

meente Noordbrug, het onlangs aan die Vrye Universiteit, 

Amsterdam 'n tweede doktorsgraad behaal. Die studie is 

gedoen onder promotorskap van die bekende prof J. Waterink. 

'n Aantal jare gelede het 
dr. Duvenage in die teologie 
gedoktoreer. Sy jongste graad 
is egter in die wysbegeerte 
met 'n proefskrif oor kerk, 
volk en jeug. 

By sy terugkcer uit Nederland het 
dr. Duveoage gese dat die Neder· 

Dr. S. C. W. Duvenhage 
Foto: Potch. H erald 

lanclse hooding jeens Suid-Afrika die 
afgelope jaar simpatiekcr geword het. 

Daar is oral blyke, ook in die 
Neclerlanclse pcrs, van 'n beter be
grip van die Suid-Afrikaanse vraag· 

OU MUTUAL
BEURS VER

OWER 
n PU. vir C.H.O. student, mnr. 

N. ]. Swart, bet een van die vyf 
beurse vir oagraaclsc stuclie, wat die 
Ou Mutual jaarliks aan verdiensteli
ke student toekcn, verower. 

Mnr. Swart, wat verlede jaar pen· 
ningmeester van die Studenteraad 
was, besit die B. Comm-graad en sal 
sy studies voortsit vir die B. Comm 
Honneurs-graacl. 

Die beurs bedra R600 per jaar 
v;r twee jaa r en word toegekcn op 
aanbcveling van die komitee van 
U niversiteitshoofde. Geen voor
waardes, behalwe skolasties, is ver-

bonde aan hierdie beurse nie. 

stukkc. In verskeie blaaie bet die 
afgelope tycl clceglike en hoogs sim
patieke artikcls oor die Republiek 
verskyn. 

Die uiters skerp reaksie teen Suid
Afrika na Sharpeville twee jaar ge• 
lede, het geleidel ik afgeneem en 'n 
groot dee! van die denkende publiek 
bet tot die oo rtuiging gekom dat 
Suid-Afrika nie sonder gronclige ken
ni van die fcite beoordcel kan word 
ntc. 

H ierdie ge· indheid geld in die 
besonder die beh udende N ederlan• 
ders, boewel die anti·a?artheidskomi
tee van cis. J. J. Buskes met sy link
sc en sosiaJistiese ondersteuners die 
afgelope tytl oo!< minder bedrywig 
was, al was Am te rclam t :en die 
helf te van verletle jaar nog beplak 
met plakkaatjies ,apartheid is fas
cisme.', 

Op 'n vcrgaderir_g wat dr. Duve· 
nagc toegespreek het, het 'n persoon 
stellenderwys in 'n vraac: die bewe• 
ring gedoen dat d:e publiek van 
Nederland , inkcmpetent" is om ' n 
oo rdeel oor Suid-Af rika te vel. 

H ierdie nuwe gesindheid word be
vorder deur die Kon go-fiasko en die 
sonde wat dr. Soekarno die N eder
lanclse regering in Nieu-Guinee aar.
doen. 

Die byna vyandigheid van 'n dee! 
van die Nederlandse publiek kan ge· 
wyt word aan stclselmatige bein
vloeding deur ' n pers wat sy nuss 
oor Suid-Afrika hoofsaaklik uit 
Britse bron ontvang. 

Die ambassadc in D en Haag het 
meer navrae om bctroubare inligting 
ontvang en die oplaag van die deeg
lik versorgcle ouusbulletin oor die 
jongste en mees aktuele Suid-Afri• 
kaanse gebeurtenisse het in ses maan· 
de van 400 tot meer as 4,000 per 
week gestyg. 

Tydens die Luthu li-episocle ,bet die 
ambassade goccl daarin geslaag om 
nugte rc inligting beskikbaar te stel 
en met Rep ubliekdag het 'n heuglike 
fun ksie in die ambassade plaasgevind. 

Die pessimisme oor die Re· 
publick se ekonomiese toekoms is 
vinnig aan die wyk en Suid-Afrika
ners wat uit vreea na Europa geemi• 

greer bet, stroom weer tcrug. 

Joubert Meubels 
Kerk traat 201 POTCHEFSTROOM 

VIR MODERNE MEUBELS 
en alle Huishoudeli_ke Elektriese Toerusting 

Telefoon 21 

Ons spesialiseer in die verskaffing van die jongste 
PLAATOPNAMES - !(om besigtig ons groat reeks 
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HEIDEMA 
DIE ADRES VIR : 

FIETSE 
TIKMASJIENE 
BROMFIETSE 

Kerkstraat 48 Telefoon 364 

P OTCHEFSTBOOM 

Studente 1 

Kuier v ir 

Joubert se f .iets
en Elektriese 

Dienste 
VIR VINNIGE DIENS E N 

REDELIKE PRYSE 

On thou 
3091 

Skakel hierdie nommer 
vir 

diens! 

DIE BULT 
APTEEK 

T OMSTBAAT 86 

Ons spesiaJ!iseer in : 

* INNOX A-, LENTHER I C-, 
COTY
Skoonheidspreparale 

* E gte Fran s e DANA 
PARFUUM, en 

* Aptek er sbenodigdhede 

ONDEBSTEUN OUD - PUi iliE 

Wes-Transvaalse 

SPORT-

WINKEL 
KEBKSTBAAT 85 

ENIGSTE 

VERSKAFFER 

VAN 

OFFISIELE 

KLEURE 

Lucille 
DIE 

DEFTIGSTE 

DAMES WINKEL 
IN DIE DORP 

Fleurette 
Bloemiste 

Sleep in by 
FL EURETTE vir julie BLOMME 

Spesiale afslag. 
Kerkstraat 143 Telefoon 709 

DIE WAPAD 

1962 -- In U Lig 
1962! 

'n Nuwe jaar met nuwe 
vooruitsigte. 'n J aar waarin 
daar gehandel , gespeel en ge~ 
werk sal word . Dan is dit 
noodsaaklik om aan die be~ 
gin van 'n nuwe jaar opnuut 
die vraag te stel wat die ka~ 
rakter v an hierdie handel, 
spel en a rbeid moet wees. 

En by die beantwoording 
van hierdie vraag rig ons ons 
n ie net tot die nuw elinge in 
ons geledere n ie, maar tot 
elke indiv idu w at ingeskrewe 
student aan hierdie inrigtin:J 
is. Die Christelike karakter 
van ons Universitei t is nie 
net bedoel v ir die eerstejaar 
wanneer 'n mens nog vatbaar 
is vir indrukke en besiel met 
ideale om ons Alma Mater te 
dien nie . Di t is 'n roepstem 
tot elke lid van ons studente~ 
gemeenskap. 'n Roepstem wa t 
vra : Wee£ hierdie karakter , 
wat opgebou is deur jare van 
smaad en verguising heen , in 
in elke klein takie w at u ver~ 
rig. 

Dit is nie 'n geskrewe be~ 
leid wat die gees en rigting 
v an 'n gemeenskap bepaal 
nie, maar die individuele op
trede van elke lid daarvan. 
Die beleidsbepaling is slegs 
'n grondslag w aarop voortge~ 
bou moet word . Daadkrag 
word vereis om daardie 
grondslag in ]ewe te omskep. 
Daadkrag w a t v oortv loei uit 

Rhodes 
E LDERS in hierdie uitgawe 

verskyn 'n berig in sake 
die weiering van Rhodes-uni
versi teit om nie-blanke afge~ 
vaardigdes in die universi~ 
teitskoshuise te la a t tuisgaan 
tydens die NUSAS kongres 
wat in Julie vanjaar in 
Grahamstad sal plaasvind. 

Gedurende die afgelope 
paar jaar is verskeie kere ge
poog om die Studenterade 
van die verskillende Suid-A
frikaanse universiteite byeen 
te bring om sake van gem een~ 
skaplike belang te b espreek . 
Van die kant van die E ngels
t a 1 i g e universiteite het 
Rhodes en die un iversiteit va n 
N atal studenteraadskonferen
sies bele terwyl die P. U . v ir 
C.H.O . ook sy dee! bygedra 
het. 

Hierdie konferensies was 
egter telkens tot mislukking 
gedoem. Van die ka nt v an 
die Universiteite v an die Wit
watersrand en Kaapstad kon 
geen samewerking v erkry 
word nie omdat hulle die be
leid w aarvolgens die studen
temassas op sodanige konfe
rensie v erteenwoordig sal 
word nie kon onderskryf nie . 
Die beleid wat naamlik in 
elke geval voorgestel was 
deur die Afrikaanse universi
tei te, is ook die beleid van die 
Afrikaanse Studentebond. 
Hiervolgens word blanke 
groepe deur blankes verteen
woordig , terwyl gemengde 
universiteitsgroepe deur die 
voog, die blanke, verteen
woordig word. D aarteenoor 
staan die beleid van NUSAS 
dat nie-blankes ook 'n blan-

'n gesonde gees en strewe om 
in handel, spel en wer~ die 
gees en rigting van ons Uni
v ersiteit, die C .H.O., te ver~ 
werklik. 

Dit beteken harde werk, 
selfbeheersing, selfverloening. 
W erp u krag in by die klein
ste onderafdeling van ons 
studentelewe. Daaruit word 
die groot dinge gebou. Plaas 
eie eer op die agtergrond en 
dien die saak. D aardeur kom 
ons studentelewe tot sy volle 
reg. Rig u optrede volgens 
die enigste W aarheid , soos 
verva t in Gods Woord. 
Daardeur sal ons studente
lewe 'n suiwer karakter be~ 
kom en behou. 

Dit is die karakter van ons 
handel. spel en werk - 'n 
Christelike doelstelling en 
taakbepaling. So aileen is die 
P.U .~student in staat om die 
aktiwiteite van sy s tudentele~ 
we te laat geskied in die lig 
v an die geopenbaarde Waar~ 
heid van God. So aileen word 
ons gevorm om ons plek vol 
te staan met 'n Christe
like verantwoordelikheid sbe~ 
sef. gefundeer in die ewige 
beginsels van Gods W oord. 

Beantwoord ons dan die 
vraag na die karakter van 
ons handel. spel en werk ge~ 
durende die jaa r waarin ons 
staan, is v ier woorde vol~ 
doende: 
1962 - IN U LIG. 

Weier 
ke of gemengde groep kan 
verteenwoordig. 

Hierdie geskilpunt het ver
oorsaak dat geen kontak tus
sen die Afrikaanse en Engelse 
universiteite opgebou kon 
word nie. Eersgenoemde 
groep het die beleid van die 
A.S.B ., wat voortspruit uit 
die beleid van afsonderlike 
ontwikkeling, onderskryf. 
terwyl la asgenoemdes hard
nekkig die beleid van N U SAS 
voorgehou het. In die woord 
van mnr. Adrian Leftwich, 
president van NUSAS, is 
NUSAS 'n v eelrassige orga
nisasie w at in a! sy bedrywig
hede teen rasse-skeiding ge
kant is. 

Die weierinc;t van Rhodes 
dwing 'n mens om te besluit 
dat NUSAS ook dubbele stan 
daarde het waaraan sy op
trede gemeet word . Kom die 
oproep tot samewerking v an 
die kant van die Afrikaanse 
universiteite, dan word die 
beleid v an N U SAS voorge
hou , terwyl in eie kring die 
weg nie oopgesien word om 
n ie-blankes in die universi
teits koshuise v an Rhodes toe 
te laat nie, omdat dit die tra
disies sal verbreek. 

D ie vraag kan nou gestel 
word of NUSAS nie wil in
sien dat die beleid van die 
A.S.B. ook voortspruit uit die 
tradisie nie. Konsekwente op
trede van die kant van 
N U SAS kan meebring dat 
1962 'n tydperk van samewer
king tussen die Afrikaanse en 
Engelse hoer opvoedkundige 
inrigtings inlei. 

WOENSDAG, 14 MAART 1962 

,.Ek bet 'n gcruis in die tuin ge· 
boor en gevrces, want ek i naak; 
daarom bet ck my verberg." (Gen. 
3 :10 ) . 

ONTKLEDE MENS 
Die is die verwoestende slag van 

die sonde, die uitmckaarspat van al· 
le bindende bande-die ontkleding 
van die mens wat toe nog met ware 
kennis, geregtgibeid en heiligbeid 
beklee was. Die eens rustige mens 
vcrkerende in die teenwoordigbeid 

1-_,_Wa~t 
0

j--uli"e--a~=_:,l_._wa,-_.< ~~ tus gedoop is, bet julie met i 
Christus beklee." • 

Galasiers 3:27. ! 
-~ 

van God, maar nou die paniekbc· 
vangc vlugtende mens van die aan• 
ge ig van God a£ weg. 

Kyk die mens! Die sonde hct van 
ons vlugtelinge gemaak met die on• 
rus van die trekvoels in die winter. 
Die sonde hct ons alles ontneem en 
ons nakend en bewend voor God ge' 
stel. 

Besef u dcu r sondcbcscf, u diep 
e!Jendige staat en kom dit u bewend 
oor die Iippe: ,.Ek ell endige mens" 
... ,.0 God, wees my ondaar gc· 
nadig?" U en my cintlikc posisic i 
nie as bekledes IN U LIG nie, maar 
a nakendes IN DIE SONDE·D UIS· 
T ERN I S. 

A fgesien van bierdie dicp cllendige 
taat van die mens, bet hy bomself 

nog altyd uit die baglikhcid probeer 
red. A dam enEva het op die vlug 
geslaan en gemcen dat a£ tand en 
vyebiare bulle van Godstroon sou 
kon red. 

D ie toringbouers van Babel hct 
met menslike vernuf probecr om hul· 
le as selfredders te betoon en in 
hoogbeidswaan God na die kroon 
probeer steek deur in gcswollc taal 
te se: , Kom, Jaat OilS vir OilS 'n 
stad bou en 'n toring waarvan die 
spits tot aan die hcmcl reik; en 
iaat ons vir ons 'n naam maak, sodat 
ons nie oor die bele aarde verstrooid 
raak nie." (Gen. 11:4) . 

I n dieselfde kleed het ook Lameg 
gckiee gcgaan en in die lig van eie 
opgeblasenbeid uitgeroep: ,Ada en 
Silla, boo r na my stem! V roue van 
Lameg, lui ter na my woord ! Voor· 
waar, ek slaan 'n man dood wat my 
wo nd en 'n seun wat my kwes. Want 
Kain ai sewcmaal gewrcek word, 
maar Lameg sewe•en·scwen tigmaal." 
(G en . 4 :23·24) . 

En ook vandag, sclfs nadat Chris• 
tus gekom bet: ,.raas volke in opgc• 
wondcnbcid. Gcdugtc konings staan 
gerecd alom, en wercldgrotc raad· 
laag vir die stryd, om God aimag· 

tig na die kroon tc sleek en saam 
teen Sy Gcsalfdc op te staan." (Ps. 
2.la) . 

D ie vlugten de en onrustige mens 
probcer rus vind by die gedagte dat 
eie vermoens kan red, dat die mens 
'n cie utopie kan stig, dat die Jig 
van die wetcnskap altyd sal brand en 
altyd uitredding sal bring. 

Daar word geleef aso£ die weder• 
kom van Cbristus nog vcr is, asof 
daa r nooit 'n gerig sal wces nie. 
,.Want jy e: E k is ryk en bet ve r· 
ryk geword en bet aan niks gebrek 
nie; en jy weet nie dat dit jy i 
wat ellcnd ig en beklaenswaardig en 
arm en blind en naak is nie." 
(Openb. 3: 17) . 

BEKLEDE MENS 
Die mens kan nie die vlugtendc 

bly nie, God hct A dam en Eva in· 
gehaal. D ie mens se bedekking is 
in derdaad vyeblare wat voor die gloed 
van Godstoorn wegskroei dat niks 
an ders a naaktheid bly nie. 

God cis dat aan Sy gcregtigbeid 
voldoen moet word. Die skuldreke• 
ning deur ons sonde by God gemaak, 

I 
Waarin gaan 

moct vcreffen word. Self kan ons 
vir die sondeskuld nie bctaal nic 
want daagliks maak ons die sonde 
nog meer - ons staan voor God 
nakend en bcwend. 

Maar wat 'n gcnade! Jesus Chris· 
tus kom in ons plek staan. God sien 
ons nie meer in ons naaktbeid aan 
nie maar as met Cbristus beklee, 
staan ons voor God. Selfs oor Chris• 
tus se gewaad is die lot gewerp-Hy 
is ontklee sodat ons beklec kan wces. 
H y roep bewend en beangs: ,.My 
God, My God, waarom bet U my 
verl aat?", sodat ons kan vry uitgaan . 

Dit is nie maar net 'n mooi rede· 
nasie wat psigologics op ons inwerk 
om ons gemoedsrus te skenk nic -
dit is die wcrklikhcid! U en ek is 
declgcnote van Jesus Christus se ly· 
de, sterwc en opstanding in sovcrrc 
ons die wcldade met 'n gclowige hart 
aanvaar. Die doop is vir ons daar• 
van ' n bcwys: ,Want julie alma! 
wat in Christus gedoop is, het julie 
met Christus bcklce." (Gal. 3:27). 

Wat die doop bctrcf, dink Paulu 
aan die bceld van die ondcrgaan in 
die water en die opkom uit die wa· 
ter. As gclowigcs was die gcdooptc 
Galasiers figuurlik in Christus ge· 
dompel. Die ondcrdompcling sicn op 
'n ondcrgaan en opstaan saam met 
Cbristus en nie op 'n mistickc ceo· 
wording met Christus nie. 

H icr word die doop nie net as uiv 
wendige watcrdoop gesien nic- dit 
is veeleerdcr 'n doop na y geestc· 
like inhoud. Dit wys op die eenhcid 
met Cbristus in Sy lyde maar ook 
in Sy opstanding. U en ek i saam 
met Christus gekruisig maar ook saam 
met H om opgewek tot 'n nuwe lcwe! 

Dcur die doop word ons met 
Cbristus bcklee. Die ouc mens Iccf 
nie mccr nie, maar Christus led in 
ons. Aileen in bierdie KLEED sien 
God ons aan, aileen in die KLEED 
het ons tocgang tot die bruiiof va"l 
die Lam want nicmand sal sondcr 
die KLEED toegang tot die bruilof 
verkry nic. ,Ek raai jou aan om van 
My tc koop goud wat dcur vuur gc· 
!outer is, sodat jy ryk kan word; c'~ 

wit klcrc dat jy jou kan aantrek 
en die skandc van jou naaktheid 
nie opcnbaar word nie ... " (Openb. 
3 :18)-

In hierdie kleed tree ons op, in 
hicrdie kleed veg ons ook in die 
voorstc linic van die gcloofstryd en 
met die kleed is ons ook in staat 
om die vurigc pyle van die bose af 
te weer: ,.Want in Horn iccf ons, be· 
wccg ons en is ons . . .'' (Hand. 
17:28). 

Aileen in hierdic kleed kan ons 
IN U LI G verskyn en is ons in 
staat om IN U LIG bo on wctcn· 
skapsbeodcning en studcntclcwc tc 
skryf. 

W aarmcc gaan u geklec? Ons 
Christenskap bet 'n a! te gcricflikc 
like oorklced geword wat ons net by 
sekere gcleenthcde aantrck en weer 
maklik uittrek wanncer dit ons pas, 
wanneer ons gedwing word om 'n 
krompomic tc sluit, wannecr ons 
selfs die kleed van die sonde aan· 
trek, net om nie in onguns te raak 
nie. 

Ons verskyn te min as met Chris· 
tus geklee, ons staan tc min op die 
beginsels van die kruis, daarom ken 
ons ook so min die eervolle smaad 
van die kruis. 

Om met Chri tus beklee te wees, 
vind nie sonder enigc slag of stoot 
plaas nie. Dit impli eer dat ons eer
die ou kleed moet uittrek, dat ons 
afstand moet doen van alles wat ons 
onwaardig maak om die kleed te dra, 
dat ons uit ons eie lig moet uittree. 
Dan alleen sal ons waardig bevind 
word o mmet die nuwe wit kleed be· 

( ve rvolg op bladsy 5) 
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A. S. B. -J(ongres 
Stellenbosch 

J7anjaar Op 

DIE VEERTIENDE jaarkongres van die Afrikaanse Studen~ 

tebond vind vanjaar vanaf 2~7 Julie in Matieland plaas. 
Die sentrale tema van die rotasie gclcwer word. 

kongres sal , Die Kultuursitu~ Vyf sentra sal vanjaar aan die 
asie van ons tyd ' 'wees. 'n bcurt kom. Referate sal gelewer 
Vooraanstaande geleerde sal word oor: Die Afrikaner in die Kul

word om hieroor te tuursituasie; Die blank-blank verhou· gevra 
praat. 

Anders as in die verlcde sal daar 
nie vanjaar deur clke A.S.B.·sentrum 
'n refcraat gelewer word nie . Refe· 
rate sal voortaan op 'n stelsel van 

Piet Steinberg 

S.S.B. V ANJAAR 
AKTIEF 

1:\ ·~ ONDERHOUD bel mn.r. 
P. W. teinberg, voorsitter van 

die Sen trale portbestuur, verklaar 
dat hierdie Iiggaam vanjaar 'n ak
tiewe rol in ons sludentelewe gaan 
speel. 

Op Dontlcrdag, 15 Maart, hou 
die S.S.B. sy eersle programverga
dering. Die program, wat om 7.30 
nm. ' n aanvang neem, word in 
die Studenlesaal aangebied. 

Prof. W. N. Coelzee tree as gas
spreker op en sal die aanwesiges 
toespreek oor ,.Die waarde van 
sport en die alvinis se benadering 
ten op igte van sport." 

ROLPRENTE 
Daarbenewens word rolprente 

verloon oor die eerste my! wat Ro
ger Bannister onder vier minute 
voltooi bet, oor krieket met 'n be
sondere studie van die aksie en 
sly! van jackie l\1cGJew, die rug
byloels lussen die Springbokke van 
1956 en die \Vallabie , en laastens 
die Olirnpicse Spele van 1956 OF 
rugbyloetse tussen die Springbokke 
en Fmnkryk, Brillanje en die All 
Ulacks . 
f# Dit is 'n progressiewe slap van 
die S.S.l3. en behoort die onder
slcuning v<~n clke sportman en -be
langstellcnuc le geniet. 

RED!KTEURS BYEEN 
Die redakteurs van alle Afrikaansc 

Studentckoerante sal op 30 en 31 
Maart op Potchefstroom byeenkom 
vir 'n konferensie. 

Die redakteurs sal die stigting van 
'n Afrikaanse Studentepersunie be· 
spreek en ook bespreking voer oor 
'n moontlike binnelandse publikasie 
onder beskerming van die A.S.B. 

Mnr. D. A. S. Herbst, sameroepcr 
van die kon ferensie het verklaar dat 
die konferensie plaasvind in opvolg· 
ing van die kongresbesluit verlede 
jaar, waartydcns die stigting van 'n 
persunie in beginsel goedgekeur is. 

Tydens die konferensie sal ver· 
slag gedoen word oor die terrein en 
fungering van die persunie. 'n Voor
lopige grondwet sal vasgele word en 
na verwagting aan die volgende 
kongrcs van die A.S.B. vir bekragt
tiging voorgehou word. 

ding in die Kultuursituasie; Die 
blank-nic-blank verhouding; Die jeug 
in hierdie situasie en die taak van 
die A.S.B. in die Kultuursituasie. 

Mnr. D .A.S. H erbst, dirckteur vir 

U niversiteite 
Verdwyn? 

Oor sowat tien jaar sal studente 
hulle onderrig oor die radio en telc· 
visie ontvang, het prf. B. Broad· 
bent, van die Univeniteit van Nu• 
Suid-Wailis verklaar. 

Prof. Broadbent het die einde van 
Australiese universiteite voorspel en 
verklaar: 

,Universiteite soos ons hulle van· 
dag ken, sal moet verdwyn. Hulle is 
te groot-die akademiese atmosfeer 
bcstaan nie mcer daar nie." 

In die toekoms sal lektorc die 
meeste van hulle tyd bestee aan die 
voorbereiding van radio- en televisie
programme. Die studente sal slcgs 
vir eksamens en mondelingse klasse 
bycenkom. 

Prof. Broadbent het verklaar dat 
dit s.i. die cnigste oplossing sal wees 
vir die getalle-probleme aan univcrsi· 
tcite. 

,Nieuws uit Zuid
Afrika" 

,Nicuws uit Zuid-Afrika", 'n 
blad wat aan meeste van ons bekcnd 
is, 'n blad wat dit sy doclstelling 
maak om die ware toestand in Suid
Afrika aan die bevolking van Wes· 
Europa voor te hou, het prominente 
aandag geniet op die vergaderings 
van beide die hoofbestuur en die be· 
leid raad van die A.S.B. 

Hierdie blad hct onder andere 'n 
grootskaalse fondsinsamelingsveldtog 
van stapel ge tuur om hullc doe! te 
bereik. Op die onderskcic vergadcr· 
ings is dan ook besluit dat so 'n 
kocrant die ondersteuning van aile 
ware burgers van die Republiek van 
Suid-Af rika behoort te geniet. Ver• 
dcr is besluit dat aile A.S.B.-sentra 
en Studcnterade huUe voile steun 
aan hierdic onderneming sal toese. 

DONATEURS 
Die doclwit van die onderneming 

is om R 50,000 in te sa mel of om 
10,000 donateurs te bekom wat elk
ccn R 5 sal bydra tot hierdie groot
stc ondcrneming. Die rcdaksic van 
die blad hct gevra dat gcpoog moct 
word dat clkc student een donatcur 
wcrf. Sodocnde kan hulle die blad 
verbeter en die verspreiding bevor• 
dcr. 
e Waar 'n buitelandse instansie 
ongevraag hierdie !ofwaardige diens 
sonder vergoeding van regcrings
kant aan Suid-Afrika bewys, het die 
verteenwoordigers op die vcrgader' 
ings gevocl dat die jcug van Suid· 
Afrika so 'n nasiediens moet steun 
tot die uiterste. 

(Vervolg van bladsy 4) 
klce te word, dan aileen sal ons 111 

staat wees om IN U LIG te leef en 
tc beweeg. 

In U kleed of in u klced, in U 
lig of in u lig? Waarin en waar be
vind u uself as u studeer, ,as u in 
die studentelcwc rondbewccg en dalk 
aspireer vir die Studenteraad, in u 
gesprekke met en van mekaar, by 
gclecnthede wanneer sterk drank op 
die spcl is en u in u verhouding tot 
die teenoorgestelde geslag? 

P . ]. ]. S. ENSLIN. 

rasse aangclecnthcde van die A.S.B. 
het in 'n onderhoud verklaar dat 
hicrdie tcma om 'n besondcrc rcdc 
gekics is: 

,Na Rcpublickwordin g is dit nood· 
saaklik vir die A.S.B. om tc bcsin 
Qor die botsing in die aanskakcling 
van kulture in die wereld, en die 
stromingc in die huidigc kultuur• 
situasie. Meer nog: Die Afrikaner 
moct bomself verantwoord oor die 
kulture van sy cic land en be in oor 
sy eie taak in hierdie verband," hct 
hy gcse. 

Na verwagting sal advokaat B. J. 
Vorster, Minister van J ustisie, die 
kongrcs amptelik open. 

Saam met die kongres vind ook 
weer die kunsfees van die A .S.B. 
plaas. Die verwagting is dat strawwc 
medcdinging sal bestaan en dat 'n 
reuse sametrekking van kunsfees· 
gangers in Stellenbosch sal plaasvind. 

Die sentrale tema van die inter· 
fakultere konfercnsie is: ,Die mens." 
Verskeie referate sal oor hierdic 
tema gelewer word. Die dirckteur 
vir Studie en Navorsing aan die 
plaaslike A.S.B.-tak, mnr. J uric V en· 
ter, werk reeds druk aan die P.U. 
sc referaat wat handel oar die mens: 
sy oorsprong en geskapenhcid na 
Gods beeld. 

(v.l.n.r): JI!Iev. Rust, prof.] . H. van der Schroeff, mev . van 

der Schroeff, mnr. Rust fS.A. ambassadeur in Nederland) 

Professor Van Der Schroeff 
Ontvang Ere-kleure 

DIE P .U. VIR C.H.O. het in 1961 aan prof. dr. H. J. van der 
chroeff ere-kleure toegeken. Dit is deur mnr. J. du Plooy, 

voorsitter van die Studenteraad, persoonlik aan prof. Van der 
Schroeft oorhandig to mnr. Du Plooy Nederland besoek bet. 

Prof. van der Schroeff is van 
huise uit 'n Suid-Afrikaner. Sy va· 
der hct vir die N.Z.A.S.M. (Ncdcr
lands-Suid-Afrikaanse Spoorwce) op 

AQ S. B.-- HOOFBESTUUR 
VERGADER 

Springs gewerk toe die Anglo-Boere
oorlog uitgebreck hct. Hy het die 
wapcn aan die kant van die Bocrc 
opgenecm en na sy gevangcneming 
is hy van Kaapstad af gcdcporteer. 

Daar is aan hom bclowe dat sy 
vrou saamgcstuur sal word maar toe 
by aan boord kom, was sy nie daar 
nie en hy hct doodccnvoudig oor· 
boord gespring en gewcicr om son· 
der haar te vertrck. Die egpaar is 
uiteindelik met die Kinsfoul Castie 
weg en die latere prof. van der 
Schrocff is op die Atlantiese Oseaan 
gebore. 

DIE HOOFBESTUUR van die Afrikaanse Studentebond 
wat Saterdag, 10 Maart 1962, in Bloemfontein verga der het, 

het baie interessante sake ter tafel gehad. V era! is tyd b estee 
aan die A. S.B .~kunsfeesreelings. 

Die kunsf ees vind van 2 tot 7 
Julie in Stcllenbosch plaa , en 'n 
vcrsoek sal gerig word dat aile toer· 
liggame van lede-universitcite hulle 
ondcrskeie to ere cers na 7 J ulic moet 
begin. Dit word gevra sodat die 
talentvolle studente eers geleentheid 

Dirk H erbst 
kan kry om teen die ander universi· 
tcitc mcc tc ding op, die kunsfces. 

SPESIALE TREIN 
Hicrdic kunsfecs skyn unick tc 

wces aangcsien mcer nuwc sos ale 

Musiek op 
Piekniek 
Eerskomendc Saterdag vind weer· 

eens die jaarlikse tweedejaarspiek· 
niek plaas, wat reeds die af gel ope 
jare ontwikkel hct tot 'n jaarlikse 
instelling. Die pieknick vind weer 
vanjaar, netsoos verledc jaar, by 
Schoemansdrif plaas en dit bcloof 
om 'n baie genoeglike dag te wecs. 

Die tweedejaars onder Ieiding van 
Fanie du Plesis het 'n puik program 
vir die dag gereel en a! wat 'n Puk 
is sal 'n hcerlike dag geniet. Die 
busse vertrck reed om sc uur die 
oggcnd en verder sal daar baie te 
ect en te drink wees. Boeresport en 
m usiek is vir die dag gereel en om 
die kroon op baie 'n genoeglike dag 
te span, het die P.U. volkspelelaer 'n 
volkspele-aand gereel om so die dag 
af te sluit. 

kontaktc aangeknoop kan word 
voordat die kongresgangers op Stcl
lenbosch arrivcer. 'n Spe iale trein 
sal gehuur word om afgevaardigdes 
en kunstenaars na Stellcnbosch te 
vervocr. So iets is moontlik omdat 
agt hoer opvoedkundige inrigtings 
van die diens gebruik sal maak, 
waarondcr Tukkie, N.K.P., H.O.K., 
Puk, Pate, en Bloemfontein. So 'n 
spesiale trein maak dit moontlik om 
teen 'n baie lae tarief hecn en weer 
te reis . 

KONSERTGROEP 
'n Lofwaardige besluit van die 

H oofbestuur is dat die wenners van 
kun feesitems n konsertgroep sal 
vorm wat onder andere gedurende 
Augustus in Potchefstroom en Pre· 
toria sal optree. Hier sal ons die 
room van ons Afrikaanssprekende 
studente sien optree. 

Prof. van der Schrocff hct deur 
die jarc 'n lcwendige belangstelling 
in Suid-Afrika bly behou en hy is 

ten voile op hoogtc van ekonomicse 

verwikkclings in ons land. Hy stel 

ons saak nog deur die jare aan dje 

Univcrsiteit van Amsterdam waar hy 

professor in die Leer van Interne 

Organisasie is. 

e In 'n omgcwing waar die gevoc· 

lens jecns Suid·Afrika soms alles be· 

halwe vricndclik is, hct Sujd-Afrika 

'n gocie vriend, kampvcgter en plcit· 

bcsorger in die persoon van 'n man 

wat van vricnd en vyand respek 

wegdra. 

HUISHOUDKUNDIGES 
AKTIEF 

DIE TROTS van die Huishoudkundestudentc is die huisboud
kundige vereniging wat aan die begin van hicrdie jaar tot 

stand gckom her. 
Die vcrcniging hct hoofsaak lik die 

uitbrciding van kcnnis in vcrband 
met die vcrskillendc aspekte van 
huishoudkunde ten doe!. Dit sal ook 
poog om alma] op hoogte te hou 
van die nuut te wetenskaplikc ont· 
wikkelin g op die gebied. 

Die studcnte is baie geesdriftig en 
daar is reeds 'n bcdrywige en interes· 
sante jaarprogram opgestel. Kenners 
sal die tudente op programverga· 
dcrings kom toespreek en leersamc 
uitstappics sal onderneem word. 

UITST APPlES 
Die uitstappies sluit in 'n besoek 

aan die Carleton Hotel in Johannes· 
burg tydens die jaarlikse kompet:sie 
van chefs, 'n besoek aan die Bara· 
gwanath hospitaal vir praktiese on
dervinding in vcrband met gebrek· 
•icktes, en so meer. Lcsing op ver· 
gaderings sal keramiekwerk en pottc· 
bakkery insluit. Dit is twee afde
ling van huisboudkunde wat nie 
hier plaaslik doseer word nie. 

Pogings word aangeweno om 'n 
gekwalifiseerde mannekyn en gri
meerdeskundige te kry om 'n ver· 

gadering toe lc spreek. 

FONDSE 

Dadclik bet die ywcrigc huishoud
kundiges na die mcelblik, potte en 
pannc gegryp en die eerstc besen· 
ding koeksisters het reeds die Jig 
gesien tcr stywing van die vereniging 
Ee fondsc. 

Die gcesdrif en pragtige samewer
king tusscn bcstuur en lcde voorspel 
'n aangcname en interessante jaar. 

Studente! 

B esigheid of FLIEK in die dorp 

STOOR JULLE FIETSE TEEN 

2!c PER DAG 
EN KOOP SNOEPERYE BY 

Anne lias 
Restaurant 

Kerkstraat 85 Potcbefstroom 
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Potchefstroom Klop P. E. \I 

Foto: Potch. 

Potchcfstroom het die vasvrawed
stryd teen Port Elizabeth, wat oor 
die lug gchou is, met 'n puntestand 
van 22\lz teenoor die 20\lzvan P .E. 
gewen. 

Proff. H. Venter, H. J. Schutte 
en D. W. Kruger het Potchcfstroom 

Volkspelekursus 
in Vooruitsig 

Op die sestiende en sewcnticnde 
Maart sal 'n aantal Pukke 'n leiers
kursus bywoon, wat deur d'.e beken
de volkspeleleidster, Marie Vosloo, 
gercel word. 

vcrtcenwoordig met dr. du Toit, 
mnr. Buchner en mnr. Scheinhobel 
aan Port Elizabeth sc kant. 

Die spanne het kop aan kop ge· 
loop en die spanning was hoog toe 
die laastc vraag aan Potchcfstroom 

Wat is 'n Kampcrnoclic? Dr. H. 
Venter kon die antwoord amper voi
ledig verstrck: 'n tipc plant (Nader· 
beskryf 'n soort sampioen). 

Die spanne was nou gelykop en 
'n verdere vraag moes aan bcide 
spanne gcs:el word. Port Elizabeth 
kon nie die antwoord op hulle vraag 
verstrek nie en Potchefstroom het 
as oorwinnaars uitgetrce nadat prof. 

die laaste vraag beantwoord 

Prof. H. ]. Schutte 
Foto: Potch. Herald 
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UNIEKE MASJIEN VIR 
EKONOMIE VOLTOOI 
D r. F . J. du Plessis, senior lektor in Ekononomie aan die P.U . vir C.H .O ., se unieke ma~ 

sjien waarvolgens ekonomie as 'n a bstrakte vak meer konkreet voorgestel kan word, is on~ 
langs deur die U niversiteit se instrumentmakers voltooi. 

Die P.U. is die enigste universi
teit wat oor sodanige masjien bcskik. 
D:t is trouens ecn van wcinigcs oor 
die hele wcrcld. 

Hierdie model is bykans dubbeld 
so groot as al die andcr bestaande 
modclle en staan lOvt. x 7vt. x 3vt. 
in sy sokkics. Die grootste gedeelte 
van die model word uit perspex vcr· 
vaardig. Die materiaal is duur en 
sommige van die buise daarin kos 
tot R l.10 per vt. Volgens skatting 
sal die materiaal allcen oor die R600 
beloop en die arbeidskoste daaraan 
verbonde 'n b'.ctjie meer. 

Vir die model is vier elektricse 
motors uit die V.S.A. bcstel aan· 
gesien hulle nie hicr of in Enge
land verkrygbaar is nie. Die motor 
(tjie)s is ongeveer 2Vzdm. by 3dm. 
en kos R 50 stuk, kleinhandel. 

Die model wcrk op die bcginscl 
van 'n gesoltc vlocisisteem waar die 
vloeistof die geld voorstel wat deur 
die ckonomicse struktuur vloei. Die 
model word gebruik om die verande· 
ringc in die ekonomiesc struktuur op 
nasionale of volkinkomc aan te dui. 

BELASTING 

Dit sal die invloed van bclasting 
verandering op die land se ekonomie 
en ook die invloed op die buiteland
se ekonomie kan vasstel. Soortgelyk 

sal dit kan aandui die invloed van die 
bcstcdingsprogram van die owcrheid 
die invloed van verandering in die 
neiging om te spaar, verandering in 
die rcntekoers en wisselkoers, veran' 
derings in beleggings en bestedings, 
invocrgeneigdheid en uitvoer. 

Die model is so gckonstruktrueer 
dat elke invloed afsonderlik of ook 
gclyktydige veranderinge geillustreer 
kan word. Verder het die model 50 
punte waarin dit verstel kan word 
sodat 'n oneindige aantal kombina· 

sies moont!ik is . 
Van hierdie punte is sommige OU' 

tomaties tcrwyl andcre deur die ope' 
rateur geregulcer word met die 
moontlikhcid dat die outomatiese ook 
met die hand gereguleer kan word 
na gelang dit nodig is. 

GRAFIEKE 
Op die model word bcwcgcnde 

grafieke aangcbring waarop volksin· 
kome en betalingsbalans met verloop 
van tyd aangedui word. Vcrder is 
daar 'n helc aantal skale wat rente· 
koers, wisselkoers en pryse aandui 

Poto: Fotokuns 

VAN DER BANK'S 
DIE TOONAANGEWENDE EIENDOMSAGENTE EN 
VERSEKERINGSMAKELAARS IN POTCHEFSTROOM 

Neem kennis v1an ons nu:we adres: 
Ons het verskuif no nuwe grondvloer

persele te 

KERKSTRAAT 144 
• 

Vlr U 

Joubert 
gerief (vorige persele 

longs & Jacobs), reg 
Grand-teater 

van 
die 

EIENDOMME TE KOOP OM ENIGE SAK TE PAS 
BOUPERSELE TE KOOP MET SLEGS £50 DEP. 

HUISE TE HUUR DEUR DIE HELE DORP 

LAAGSTE TARIEWE VIR 
3e PARTYVERSEKERING 

ENIGE TIPE VERSEKERING WORD ONDERNEEM 
MOTORVERSEKERING TEEN DIE LAAGSTE 

TARIEWE 
RAADPLEEG DIE DESKUNDIGES OP DIE GEBIED 

VAN VERSEKERING 

LENINGS BESKIKBAAR ONMIDDELLIK 

KERKSTRAAT 144 POTCHEFSTROOM 

Telefone: 904, 3341 - Na-ure 1359, 3594 
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Warm uit die oond 
op die Campus 

DIS oorlog nou; die vrede is verby! Hierdie woorde is tog so 
baie, baie waar, want na 'n lekker vakansietjie is ons 

weer alma! terug op die slagveld, om te skiet en om geskiet te 
word. 

En asof dit nog nie genoeg 
is nie, is die proffies ook saam 
met ons terug op die Campus 
om met hul lastig akademie~ 
ketties die slagveld verder te 
bestook met hulle geleerdheid~ 
ammunisie. 

Eintlik is dit 'n ongelyke stryd, 
want die anne teiken is 'n studen
tjie wat maar 'n vlak akademiese 
loopgraa f hct, en al kans om terug 
tc skict is aan die cinde van die: 

jaar. 

PIESANGPITIE 
Ondervinding bet ongelukkig 

ook al gcleer dat die piesangpitte 
tussen 'n student se ore nie juis kcn
nis op 'n vraestel kan skiet nie, 
maar eerder 'n gat in y pa se beur
sie. Of is dit dalk die dinge waar
aan die taalmakers gedink bet toe 
bulle die sp reckwoord , 'n skoot in 
die donker waag" uitgedink bet. 

H aai wag! netnou word ek daar
van beskuldig dat ek spoke opjaag. 
Hoekom sal 'n mens nou ook dink 
aan die simpel dinge van die verre 
toekoms as die aangename verlede 
nog nie eers mooi opgedroog bet 
nie? 

BESPROEIINGSKEMA 
Nou so van opdroog gepraat: dit 

lyk mos al vir my a of die rcpublie
kein e staat, Gatlandia, 'n droogtc 
op die sleepland e vrees en nou 'n 
bcsproeiin gskema begin het. Van my 
buitelandse verslaggewer verneem ek 
dat die opgaardam wat net voor hul 
statige parlementsgat le op Saterdag 
10 Maart ingewy is. Die gelecnt
heidspreker was 'n afgevaardigde van 
die P .U .-V.V.O . Dit was mnr. C. 
P. van der Walt, wat juis ook die 
ampte like verteenwoordiger vir mans
moondhede op bicrdie V.V.O. is. 

T erwyl ek nou besig is om my tyd 
so te mors met die inter-koshuissale 
politick kan ek nie help om aan nog 
'n vcl (d) slag, wat var in die geheue 
is, te dink nic. M aandagaand 5 

Maart het die U.V.D.M. (Verde
diging) vir , O ver-de-Voor" gewys 
wat onder oorlogstrategie verstaan 
word. Gewapen met al die nuutste 
kernwapcns het hulle in hul duisen
de 'n uiters geslaagde wapenskou in 
die tuin van hierdic nuwc mandaat
koshuis van D awie D oep gehou. A s 
dit nic was dat die hoshuismanskap
pe soos ccn man saamgcstaan bet en 
skoucr-aan-skouer bo by die vens
ters uitgckyk bet nie, dan was daar 
dalk 'n lclikc moles. Die eintlike 
redding bet egter gekom toe 'n pant
scr-cenheid van die polisie die geluk
kige samesyn vreedsamer gemaak ret. 

Die genoernde samesyn waarva n 
hicrbo gepraat word is egter nie al 
wat ek van weet nie . .. ?! 
ONRUSBARENDE AFMETING:S 

Op die Campus is die same yn tus
scn mans en dames ook besig om 
onrusbarende goeie afmctings aan te 
neem. D it bewys maar net weerec ns 
dat die lan g vakansie 'n mens met 
aspirasies vcrv ul- lcdig beid is die 
duiwel se oorkussing ! 

GOLD RUSH 
In die tussentyd is die Gold Rush 

ook gewen en die kampioenskap is 
verower deur Pieter du Plessis wat 
sy kleimpic afgepen het om Aonetjie 
Roos. Baie geluk met die mom 
poging. Ons hoop dat hierdie Gold 
Rush-kys vir julle 'n ware goudmyn 
van geluk sal wces. 

Hier volg dan die ander kombina
sics wat gekombineer het : 

Kyste: Attic Baden horst - Eirien van 
D eemter. 

Philip Louw - Riana Swanepocl. 
Carl Vi er - Riana Lambrechts. 
Leon Croeser - M agdalecn Late-

gan. 
l eg V orster - Este M artins. 
D ennis Prinsloo - Cleonie Snow. 
George Blanche - Amanda le 

R oux. 
Jaap Verhoef - Bettie Enslin. 
D an word die volgende persone 

ook nog dikwcls in mckaar se .. 
se maar mekaar se gcselskap . . 
ge.ien: 

H ans (sing-song ) van Zyl -
Sarie Fourie. 

Louis Botha - Rickie Smit. 
Verlowings: 

H ennic van der Walt - Gerrie 
Fivaz. 

H . B. van der W alt - Ina Venter 
Lou van Wyk - Ina Venter (nog 

ene! ). 

Jaap Human - Linda van der 
Smit. 

Bos van Oud thoorn Adri 
H oogenboe;:em. 

H . H . (Herry) V enter - Carol 
Cameron. 

Willie Froneman - Hilda Jonker 

Die volgende maatjies is eintlik 
baie ve rd er been as a! die ander, 
want bulle ore tuit nog nog van die 
buweliks klokkies: 

An ton D reyer met mev. Dreyer 
(gebore Oosthuizen). 
Rina en Wyn and van der M erwe. 

Chri ta en Johan van Vuuren. 
Amanda en M arthin us du Plessis. 

Z oe en Nick Kl cynhans. 
En as ons nou so na a! uie din ge 

hicrbo kyk dan stem ons saam: 

·() ,G irls wi ll scream at a mouse, yet 
smile at a wolf." 

Foto: Fotokuns 

NUWE TRUIE 
DIE eerste rugbyspan van die P . U. 

sal vanjaar in spl internuwe rugby

truie op die veld draf. 

Die nuwe trui, wat op bostaande 

foto deur Piet van der Schyff ver

toon word, is ou-goud terwyl die 

kraag en mansjette maroen is. Groot 

maroen nommers word op die rug 

aangebring . Die P .U .-wapen op die 

bors rond die geheel af. 

In bulle nuwe truie behoort die 
eerstespan vanjaar spoggerige voet
bal te speel. 

DIE WAPAD 

Prof . I. ]. H. Fourie, Piet teinbag, ]ohan Claassen en 

Avril Malan . Foto: Fotokuns 

Gatland Handhaaf 
Tradisies 

(Van ons oordamse korrespondent) 

,.DIT IS VIR MY MOOI as di e tradisies van die verlede in 
ere; gehou word. D aarom wil ek die inwoners van Ons Hu.is 

gelukwens met hul inisiatief!" Die huisvader, mnr. C. P. van 
der Walt, het Saterdagoggend met 'n ontroerde gemoed hier~ 
die inspirerende en gewaardeerde boodskap aan die bewoners 
van Republiek Gatlandia gerig tydens die ingebruikneming 
van die , Gat van Gatland. " 

Ongeveer twee koshuise 
vol studente het om 8.30 vm. 
die plegtigheid bygewoon. Op 
baie gesigte was ongeloof te 
lees toe die visdam onthul is
waar kom die dam so skielik 
vandaan? Die vorige aand om 
8 uur was daar nog geen te~ 
kens van enige bouery voor 
Gatland nie ! 

BEDRYWIGHEID 

nie, se lfs nic eers nadat hy die bele 
nag om die visdam geoefen het nie. 
Maar vir Gatland is hoo fsaak - ons 
ons het nou weer 'n visdam, ons 
gaan dit behou en o ns gaan die tra
disie voortsit! 

D ie manne wat wil ky , moet gou
spcel, want die winter is naby; die 
laatslaper sa l weer gcreeld 8 vm. in 
die klas wees; die paddamanklub se 
oefenprobl eem is opgelos; EN- die 
dae van visdam-fights is weer hier ! 

Rugbykapteins 
Skryf in 

7 

Twec oud-Springbokrugby kapteins 
Johan C!aassen en Avril Malan, bet 
vanjaar as buitcmuurse studente aan 
die P.U. vir C.H.O. ingeskryf. 

KRIEKETKLUB 
VAAR 

NIE GOED 
Hoofsaaklik tc wyte aan ver

kcerde opstclling van veld, ver
ke::rde gcbruik van boulers en 
swak veldwerk het die ecrste
span in twee vriendskaplike 
wedstrydc nie baie goed gevaar 
me. 

Die Pote hct daarin geslaag om 
Puk met 3 paaltjies tc klop. Die 
Puk-boulers ko n nie die mas npkom 
nie, en net Vo rs:e r ko n enigsin !.and 
haa raf maak deur 3 pcnne om tc 
kap. In d:e Pukke sc kolfbeurt was 
dit net Gert Scholte meyer en H eu
nis wat lo pies kon aanreken. 

In 'n vriend kap likc wedstryd teen 
Potch . D orp hct Puk nie vee! beter 
gevaar nie, deurdat bulle hierdie 
wedstryd met 5 paaltj ies verloor hct. 
Gert Snyman het die beste onder die 
boulers gevaar deur 3 paaltjies in te 
ocs. Onder die kolwers het Kat;:en, 
Scholtemeyer, Van Niekerk en Ri
chards hoofsaaklik vir die lopies ge
sorg. 

• Daar is 'n groot belangstelling 
vir kriekct vanjaar, vera! onder die 
eerstejaars, en daar al beslis gepoog 
moet word om beter en aantrekliker 

kriekct te speel . 
Die aand teen tien uur was die 

ton cel egter heeltemal verskillend. 
Die bui ten gewone bedrywigheid bet 
toegencem terwyl (b oog ) panning 
opgelaai het. Vyf lampe het die 
opening tussen die koshuis en die 
,sielsieke inrigting" verlig. Vier
honderd bakstene bet soos een man 
gcreed gestaan om in gemessel te 
word. Kruiwaens vol sand bet uit 
aile oorde aangestap gekom. 

* * . ~ . . . . . . . . 
~··· ··. 

Ja, dit was 'n groot nag op ons ou 
plaas. Soos mnr . Idyll van der W alt 
tereg opgemerk het: , Die grootste 
enkel gebeurten is in die agt jaar 
van my koshuislewe !" Vandat die o u 
visdam a fgebreek is, was die gees 
van Catland nie meer wat dit moes 
wees nie. D aa rom het die Drieman
skap van Catland die gedagte laat 
ontstaan om cen nag die visdam 
we r in die !ewe te roep. 

AKSIEKOMITEE 
Die beplanning van die ak ic is 

waargeneem deu r 'n aksiekomitee 
bcstaande uit mnrr. At van den Berg 
Klippie van der W alt, Joerang Ven
ter, Patrys Cloete en K.J einfaan O osl
huizen. Baasbo uers Prins H cndrik , 
Pa:rys Cloete en Lo uis Coctsee bet 
gebo u, M otorbike Steyn en Blondie 
Buys hct gcpleistc r, en siedaar: 'n 
v:sdam verrys uit die duistcrnis soos 
'n kys uit o u Charlie Koen se drome ! 

Ou , j uric Fotokuns" bewceg soos 
'n skim rond met sy flitskamera en 
teen 6.15 vm. vc rvaag sy flitsc voor 
die geknal va n ti cn dawcrcn dc slauut 
(rcwolwer) skote om die vo ltooiing 
van die Cat aa n te kondig en mcni
ge ouhecr se droom net daar kart te 
knip. 

NIE BED OPMAAK NIE 
Baie piltig en van pas was Tj aa rt 

Steyn se opm crkin g: , Ek's darem 
oo r een din g bly nadat ek beelnag 
gewcrk bet - nou hoef ek nic van
oggcnd bed op te maak nie!" 

Tydens die ingebruikneming van 
Die Gat is Gatland se pragtige nuwe 
vlag, geskilder deur Patrys Cloete, 
ook die ee rste maal in die openbaar 
opgehang. 

DRIE MYL 
Ongclukkig kon At van den Berg 

nie tydens die middag se atletiekby
eenkoms die drie myl-item inpalm 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• • • • • • 

satisfaksie 
na die aksie 

• • • • • 
• 
• 
• 
• 
• • • 

DIE GEROOSTERDE SIGARET IN DIE SWAAI·TOP DOSIE 
ONGEKURK EN FILTER 

* * 
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Rekords Spat op Puik Byeenkoms Tafeltennisklub 
Bedrywig 

Baie DIE UNIVERSITEITSKAMPIOENSKAPPE, aangebied 
deur die P . U.-Atletiekklub, is op Saterdag 10 Maart, in 

heerlike sonnige weer gehou . 'n Goeie standaard is deurgaans 
gehandhaaf en sommige atlete het met uitstaande pogings 
voor die dag, gekom. Afgesien van die feit dat slegs ingeskre~ 
we studente in aanmerking kom vir rekords, is daar agt 
rekords verbeter. 

'n Baie belowende eerste- 43.7 sck. opgcstd is. 
jaar het Saterdag sy debuut 
in P .U.atletiekkringe gemaak. 
Hy is Willie Coetzee, seun 
van Prof. W. N. Coetzee wat 
self geen bekendstelling aan 
Pukke nodig het nie. Hierdie 
kranige atleet het gesorg vir 
een van die agt rekords wat 
opgestel is. Hy het die 120 
tree hekkies (onder 19) in 
1 5 sek. afgele. 'n Voorspelling 
dat ons in die toekoms nag 
baie van Willie Coetzee gaan 
hoar is seker nie vergeog nie. 

Pietman Botha, lank reeds 'n be
kendc, hct skittercnd vertoon in die 
220 tree hekkies en hy bet die rc
kordtyd van 2 5.1 sek. daargestel. 
Om sy stempcl deeglik op die by
cen koms af te druk bet hy daarna 
ook nog die 100 tree in die goeie 
tyd van 10 sek. gewen. 

Ander pcrsone wat rckords opge
stel bet is: N. Prinsloo ( 44vt. 10 
dm in die dries prong); S. Rawlins 
( 23 sek. in die 220 tree mans onder 
19) ; M. Ncl (LOvt. 2 3/4 dm. in die 
paalspring); V. de Kock ( 3 7 
5dm. in die gewigstoot vir vroue 

JOHAN VAN DER SCHYFF 

onder 19). Ecn van die beste ver
tonings wat nog gesien is in die 
geskiedenis van 1 atletiek op die P. U. 
is gclcwer in die mans aflos ( 4 x 
11 0 ) toe die uitstekende tyd van 

Nico H ansen van die wecrmag, 
'n ander uitblinker op die byccn 
koms, was vi r die bcste prcstasie van 
die dag verantwoordelik toe hy 23 
vt. 8dm. in die mans versp ring ge
haal het. In die paalspring het hy 
die baie goeie hoogte van 12vt. 3 
dm . bereik. 

Medaljes en sertifikatc verwe rf op 
die vorige Suid-Afrikaanse kampioen
skappe is oo rhan dig aan Jurg van 
der Walt, Alta de Kock, Pictman 
Botha en Johan van der Schyf~ 

Die een vir die organi asie van 
'n baie puik byccnkoms, kom mnr. 
G. J . L. Scholtz toe. 

Die andcr uitslae is; Gewigstoot 
(vrouc bo 19) ; C. Borha, P.O.K.-
33vt. 31 /2dm. ; 120 tree hekkics 
(mans bo 19); H. Cooke (W) 15 .3 
100tree (vroue onder 19 ) : M. van 
Aswegcn, P.O.K.-12 sek.; 100tree 
(vroue bo 19): G. Frederickson, 
Carletonville-11.3 sek.: 100tree 
(mans onder 19): S. Rawlins (P.U.) 
10.5 sek.; 80 meter hekkies ( vrouc 
80 meter hckkics ( vrouc onder 19) 
E. Bos (P.U.)-13.7 sck.; 80 meter 
hekkics (vroue bo 19) : J. Swcmmer 
(P.O.K.)-12. 3 sek. 

Spicsgooi vir vrouc: R. Roux 
(P.O.K.)-102vt. 9dm.; vcrspring 
(vrouc): J. Swemmcr 17vt. 10 dm.; 
Hoogspring (mans): B. Malherbc, 
(Procfplaas)- 6vt. ; Diskus (mans 
onder 19): J. Spannenberg (P.O.K.) 
-125 vt. 5 dm.; Di~kus (mans bo 
19): J . de W et, Carleton ville- 124vt. 
101 /2dm .; Halfmyl (mans onder 
19): P . de VIlliers (Garnisocn ) -
2min. 8sck. 

H alfmyl (mans bo 19): L. Viljoen 
(P.O.K.)- 2min . 1. 5sek.; 220 tree 
( vroue onder 19) : M. van Aswegen 
(P.OK)- 27.8 sek.; 220 tree (vroue 
bo 19): G. Fredrickson, Carleton ville 
26.1 sek.; 220 tree (mans bo 19) 
H . Joubert (P.U.) , 22.9 sek.; 200 
tree hekkies (mans onder 19): W. 
Coetzee (P .U. ) ' 26.2; gewigstoot 
(mans onder 19): J. van H cerden 
(Garnisoen) , 45vt. 2dm. 

Gewigstoot (mans bo 19): D . Wis
sing (P.O .K.) ' 43vt. 1 dm.; Spies
gooi ( mans onder 19): B. Spanncn-
berg (P.O.K.) - 160vt. 1dm.; 
Spiesgooi (mans bo 19): P . Scholtz 
(P.U. ) - 146vt. 6dm.; 

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

SUI D ·AFRIKA S E U ITS 0 E K B I E R 

M ET 'N SOSIALE tafcltcnnisaand in die Siudenicsaal op 
Wocnsdagaand, 28 Februarie, is clic P.U.-Tafellennisklub se 

scisoen ampielik van siapel gcstuur. 

ALTA DE KOCK 
Verspring (mans onder 19) : G. 

Swarts (P.O.K.; 21 vt. 1 dm. 
verspring (mans bo 19): N. H ansen 
(Garnisocn); 23vt 8dm. en J. van 
der Schyff (P.U.) 22vt. 1dm.; 
Hoogsp rin g (vrouc onder 19): S. 
Groenewald, 4vt. 10 1,2dm. 

Hoogsprin g (vrouc bo 19): M. de 
Klerk, 4vt. 101/2dm.; driemyl: T. 
Donald (P.O.K.) 16min 58.2sek.; 
440 tree (mans nder 19): V. Bor
kcnmeyer (Garnisoen), 53.1sek.; 
440 tree (mans bo 19): H. Joubert 
(P.U. ) gOsek.; 1 my! (mans onder 
19): J. Malan (P.O.K.) 5 min. 8.4 
sek.; 1 my! (mans bo 19) ]. Putter 
(Garnisoen ), 4min. 48sek. 

D aar lc vir die spdcrs 'n baie be
drywige tydjic voor wat onder an
dere insluit: sirkclproewe op 24 
Maart, 'n intcr-univasitere toernooi 
in Ju lie en dan gemiddcld een wcd
stryd per week. Dit wil voorkom 
asof bulle naas die rugbyklub die be
sigste mense op die Puk gaan wees. 

OPNAME 

Soo alle klubs maar maak, l:ct die 
Tafcltennisklub ook aan die begin 
van die scisoen ,voorraadopname ge
maak" en gevind dat bulle baie van 
bulle ou spelers verloor het. In die 
A -span (mans) is T oll ie du Plooy 
en Will ie Potgieter weg sodat daar 
net die ou vctcraan en ook klubkap
tein, Faan Oosthui~en oorbly. 

Die B-span mocs 'n ewige gevoc
lige verlies ly met die weggaan van 
Sakkie Venter, Herman Steyn en 
William Baxter. 

Daar is cgter 'n aantal belowcnde 
spelers wat bierdie jaar by die klub 
aangesluit het. Onder hullc is Petrus 
Simpson, S. Erasmus, Coria Joubert 
en Elna Drent. Die ledetal hct dan 
ook aansienlik gcstyg vera! wat die 

GAAN HOKKIE SPEEL 
SOOS DIT MOET 

QNDER DIE SPELER van die P.U. Manshokkieklub heers 
daar groat gcesdri£ vir die komcnde eisoen. Spanoefeninge 

hel reed ln·gin en is gekcnmcrk 
~telling. 

Die manlle se ywcr is dan 
onk nic ongcgrond nie, want 
die ecr:oic~pan hei slc·gs iwee 
van sy ou spclcrs verloor in 
die pcrsone van Ilessel Dykstra 
en Herman Louw. Die klub hct 
egier twce baie belowende 
spclcrs bygckry, nl. L. Bosman 
en C. Taube. 

'n Ander rede waarom die klub 
die sei oen met meer as die gcwonc 

,voor-seisocnse" mocd begin is dal 

daar vir die eerstc kecr in scs jaar 

weer 'n afrigtcr is. Hy is mnr. W. 

J. Voordewind, 'n lektor in Aardyks

kunde aan die P.U. en 'n man wat 

al self voorhcen vir die Puk en ook 

dcur gocie bywoning en belang-

Wes-Transvaal hokkic gc<pccl hct. 
Drc eerste wcdstrydc vind plaas 

op Wocnsdag, 14 Maart, wanncer die 
ecrstc~pan met die Procf plaas en die 
twecdcspan met P.O.K. kragte meet. 
Op Saterdag 17 Maart spec! die eer· 
stcspan teen P .O. K. en die twcede
span teen Procf plaas. Hierdic eerste 
vier wedstryde is vricnd~kaplik aan
gcsien die ligawedstrydc eers op Sat
erdag 24 Maart begin. 
e Die spelcrs het hulle ten doe! gc
stel om hierdie jaar hokkie te speel 
soos dit gespeel behoort te word. 
Met bekwame afrigting, die Ieiding 
van hullc ervare kaptein Jan Ras en 
met fikse spclers is daar dan ook 
geen redc waarom hulle nic hul docl 
sal bereik nie. Die P.U.-Manshokkic
klub behoort hicrdie jaa r met be
langstelling dopgehou tc word. 

Rugbymanne raak 
reeds fiks 

Op 5 Maart het die eerste 
rugbyoefening van die 1962~ 
scisoen plaasgcvind. Vier 
seniorspanne en t wee onder 
negeniienspanne is tans aan die 
gang, en daar word uiigesien 
na 'n aangcname maar harde 
voctbalseisoen. 

Dit wil voorkom asof die spclers 
die oproep van die breier, Prof. W. 
N. Coctzee, om gou fiks te raak, 
ter harte gcnecm bet, aangesien daar 
elke middag 'n aantal spelers op die 
verskill ende velde doenig is. Kwaai 
mcdedinging, vera! onder die voor
spclers, noodsaak spelers met hoe as
pirasies om vrocgtydig fiks te raak. 

Die Puk behoort vanjaar ' n goed
gcbalanseerdc span in die veld tc 
stoot, en met kaptein Piet Steinberg 
op die voorpunt, en Porf. Coet2;ee 
wat vir die nodige afronding sal 
sorg, sal ander spanne lig moet loop. 

Namens die Redaksie wens ons 
alle spelers, van die Eerstespan tot 
by , Slippers" en aile ondernegen
tiens, 'n aangename en suksesvolle 
seisoen toe. 

dames bdrcf. Die lotaal is nou H 
James en 29 mans. 

'n Ander vcrblyucndc faktor is dat 
die toeskouers by die wcdstryde ook 
toegcncem bet. 

'n Wedstryd wat egler deur nie
mand misgeloop beboor te word nie, 
is die sirkelproewe op 24 en 31 
Maart. By daardie gcleentheid sal 
die Wes-Transvaalse span in aksie ge• 
sicn word. 

EERSTEJAARS 
OPGEKEIL 

QP SATERDAG, 3 Maart, het 
die oudames en ouherc op 

die atleiiekbaan ieen clie eersle
jaars kragte gemeet. 'n 
Geslaagde byeenkoms onder 
gunslige wcerstoestande is in die 
guns van die ouer garde beslis. 

Oor drc algcmccn wa · die prc~

tasies nie van 'n baie hoe gchaltc 
nie, maar dit kan met hardc ocfcning 
reggcruk word. 

Die beste vertonings van die by
ec nkoms is gclewcr deur Pic:tman 
Botha. Hy het daarin geslaag om 
onder sy tecnstandcrs uit te loop om 
die 100 tree vir senior mans in 
10.2 sek en die 220 tree hckkics .n 
25.6 sek. te buit. In die tweede nom
mer het Johan van dcr Schyff ook 
gocd vcrtoon, maar dit was vera! 
eerstcjaar Willie Coctzcc wat die oog 
gcvang het. Hicrdic jong atleet hou 
groot bclofte in en vcrdicn besonucrc 
aandag van die af rigters. 

KOOS HATTINGH 

Koos Hattingh hct goed vcrtoon 
in die vcldnommers met 'n afstand 
van 43 voct 9 duim in die gewig
stoot en 12 7 voet 7 Yz d uim in die 
skyfwerp. 

Eerste Rugby 
van die 
Seisoen 

Die rugbywedslryde van hierdic 

seisoen necm op 24 Maart 'n aan. 

vang wanneer die Puk met sewe 

spanne opdraf teen Vanderbijlpark· 

Yskor. Die wedslryde vind op die 

P. U.-velde plaas. 

Gedruk deur Enslins, Potchefstroom, 
en uitgcgee deur die P . U. vir 
C.H.O. Studenteraad. 




