
DEEL XI. WOENSDAG, 7 MAART, 1956 

STUDENTEBLAD 
van die 

P.U. vir U.II.O. 

NR:"'J 

'N JAAR VAN VOORSPOED EN GRUEl 
Prof. J. H. Coetzee lewer lntree=rede. 

Op Vrydagaand, 17 Februarie het die Rektor van die P. U. vu C. 
H.O. n1et die an1ptelike openino· van die Universiteit ge e dat hierdie 
jaar 'n jaar van voorspoed en groei vir die P.U. sal wees. Belangrik in 
hierdie .iaar sal ook die viering van die vyf-jarige bestaan van die P.U. 
as selfstandige universit eit wees hy watter geleentheid Minister Jan 

de Klerk as sprek er al optree n1et die gradeplegtigheid. Gradedag is 
vanjaar juis so gered dat dit aan1 val n1et die viering van die Univer
siteit se verjaardag. 

Dte getal studente van die Universiteit het gegroei tot 1,400 
waarvan meer as 'n kwart nagraadse studente 'S, het die Rektor 
gese. Die getal eerstejaars het byna verdubbel in vergelyking met 
verlede jaar. Daar het 400 nuwe studente aan die Universiteit 
ingeskryf. Ook die doserende personeel het gegroei en die getal 
staan nou byna op 112. Daar word ook drie n uwe depar~emente 
vanjaar aan die P .U . geopen, naamlik Statistiek. Bib!iuteekkunde 
e:, i.""'armasie. i3odemkunde en Voedingsleer word vanjaar vir di2 

eerste keer aan die P.U. gedoseer. 

BOUPROGRAM 

Die bouprogram word tans m "n 
hoe versnelling voortgesit. Die nuwe 
Chcmie-laboratorium sal net langs die 
Fisika·gebou opgerig word en die 
Rcktor het die ver ekering uitgespreek 
dat dit geen.in by die Fi ika•gebou 
sal afsteek nie. Daar sal ook 'n spesi· 
ale vleuel a>ngebou word waar d1e 
departement iarmasie gehuisves sal 
wces. Die bcraamde ko. te van hierdie 
gebou word ge tel op .£94,000. Die 
nuwe Administra ie·gebou al reg 
tcenoor die Biblioteek verrys teen 'n 
beraamde koste van £38,000. Die 
hoeksteen van hierd1e gebou sal hope· 
lik teen die begin van Augustus deur 
die Eerste Minister, mnr. J. G. Stry· 
dc-m gele word. Vir die nuwe eetsaal 
vir dames is die bedrag van £24,000 
bewillig en dit sal tussen Piet·Grobler· 
en De Klerkhuis gebou word. Langs 
die Studentesaal sal 'n pakkamer, ar
gief, Studenteraadskantore en 'n kafe· 
teria gebou word. Die Rektor het ge· 
se dat dit goed toegerus al wee en 
in 'n groot behoefte in die studente• 
lrwe sal voorsien. Vir al hicrdie ge· 
houe is gebruik gemaak van die diemte 
van praf. Meiring a argitek. 

P.U. VIER LUSTRUM 

D1t al 'n groot da!': in die geskie· 

denis van die P.U. vir C.H.O. wees 
as gradedag vanjaar op 17 Maart plaJ:;
vind, het die Rektor ge.e. D :t is die 
datum waarop die Universiteit vyf 
jaar gelede selfstandig geword he:. 
Aan 2 50 studente .a] grade tocgeken 
word en by die geleentheid sal Mini • 
ter Jan de Klerk as geleentheidsspreker 
optree. By geleentheid van die viering 
van die eer.te Lu trum van die Uni· 
versiteit al prof. Coetzee self as spre· 

ker optree. 

Die lewcnskrag en groei van hierdie 
U niversiteit het dus met die jare toe· 
geneem. Daar sal inderdaad op 'n 
vrugbare vyf jaar kan teruggekyk word 
wanneer die Rektor , y rede met die 
viering van die lustrum hou. 

By h ierdie selfde gelecntbeid van 
die opening van die Universiteit 
het prof J. H. Coetzee sy intree·rede 
as professor in Volkekunde gehou. 
Prof. Coetzec bet vrocer Maatskap· 
like Sorg aan die Universiteit ge· 
doseer. Hy bet egter altyd 'n ware 
student gebly en kort gelede het hy 
die Honneursgraad in volkekundc 
behaal onder die bekwame Ieiding 
van die wereld-beroemde prof. Leh
mann. In sy intree-rede bet prof. 
Coetzee gewys op die omvang en 
taak van die Volkekunde en hy het 
ook gcse dat dit sy strewe is om 

die wetenskap Van die Volkekwtde 
te beocfen op d ie beginsels van die 
Calvinisme. 

Voortaan word die dcpartement 
van Naturelle·administrasie ook deur 
die departement van Volkekunde op· 
geneem en prof. Coetzee sal aan die 
hoof van hierdie vergrotc departement 
staan. 

Feesviering 
deur Studente 

Wanneer die Universiteit op Vrydag 
17 Maart vyf jaar oud word, wil die 
. tudente ook graag hullc dee! hydra 
tot die feesvierings by hierdie gc· 
lcentheid . Dit sal volgcns Studente· 
raadsbe>luit geskied by wyse van twee 
voorafgaande lesings wat daarna sal 
volg deur 'n simposium a hoogtepunt. 
AI agt Jie Univcrsiteitc van ons land 
al uitgenooi word om aan die simpo· 

sium dee! te neem dcur elk 'n vcr· 
tecnwoordiger te stuur om dec] te 
neem aan die impo ium. 

Die program wat gevolg sal word 
is soo volg: 

Woensdag, 14 Maart - KORPS 
V.V.: 'n Lesing deur die Rektor van 
die Teologicse Skool oor ,Die Calvi· 
nisme en die tudent". 
Donderdag, 15 M~art - A.S.B.: 'n 
Le;ing deur die Rektor van die Uni· 
ver iteit oor ,Christelik· asionalisme 
en die student". 

Vrydag, 16 Maart - Studenteraad: 
Simposium oor ,Die Bybel as Grond· 
lag vir die Wetenskap. beoefening" 

Soos blyk uit die program sal die 
sentralc tema van die verrigtinge wccs: 
Ons beginsel soos gcstel in Artikel II 
van die Kontitusie van die Studente· 
raad. 

Prof. J. H. Coetzee. 

Eindelik 

Ons eie Kafetaria! 

Baie dt:idelik in sy skik, kon d1e 

\.00rsitter van die Studenteraad die 

Ycrtecnwoordigcr van ,Die Wapad'' 

r;1 edecl dat die langverwagte kafeteria 

cl'rsdaags voltooi sal wees. 

Die gebou wat hopelik van die mo· 

dcrnste toeru ting voorsien sal wecs, 

moct binne drie maande afgelewer 

, ,·ord. Die koste sal £9,C.2 5 beloop. 

Die kafcteria word tcsame met pak· 

k~mer~, 'n argief en Studenraad kan· 

tore as 'n vlcucl aan die noordekant 

van J1e Hudentcsaal opgcrig. 
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J. TOD SUTTlE. PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

AANSTELLINGS OP DIE PERSONEEL 
Komplete 

Mansuitrusters 
~;_ , 

Mnr. H . P. A. Coetzee as junior
Ichor in Musiek·wetcnskap . 

Vir al u KLERASIEco@n ander 

en 
Antikwariaat. 

vir a1 u 

Dr. C. L. de Wet as lektor in Wis· 
kunde. 

Mnr. ]. ]. Henning as lektor in Na· 
turelle·admin istrasie. benodigdhede. 

":> 
Kerkstraat 127 «- Telefoon I, 

W etenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeftes. 

Mej. S. ]. Joubert as junior·lektri c 
in H uishoudkunde. 

1111' 
lt: 

POTCHEFSTROOM Kerkstraat 59 Telefoon 1164 

EXCELSIOR MEUBELS 
Kerkstraat 132 - Potchefstroom - Telefoon 743 

, O ns nooi P ukke, Oud·Pukke en V riende 
om rons V ertoonlokale te kom besigtig!" 
Ons roem daarop dat ons diens ongeewe
naard is in die meubelbedry£. 

ONS REeL AFBETALINGS WAT BY NUWE 
BEGINNERS SE 11\1KOMSTE PAS. 

W. J. SPAVINS & SEUN 
vir aile 

Elektriese Benodighede 
KUELKASTE • RADIO'S 

Kerkstraat 65 - Potchefstroom 

<· : : 

Mnr. P. J. Kruger is tydelik aange· 
stel in die plek van mnr. J F. de Beer 
wat 'n beurs verower het vir verdere 
studie in Europa. 

Mnr. G. N. Krynouw is tydelik aan· 
gestel in die plek van mnr. Van der 
Berg wat tans vir sy doktorsgraad aan 
die Pretoriase U niver iteit stu deer. 

Mnr. L. F. Schulze is tydelik aange• 
stel in die plek van mnr. J. J. A . van 
der Walt wat teen die einde van Mei 
na Suid·Afrika sal terugkeer. 

I. GLASER 
OMEGA en TISSOT 

HORLOSIES 
JUW EL IER 

H/v 13 7 Kerkstraat en Autolaan 

BESOEK DIE 

POTCH. PET SHOP 
vir al u 

Voel~ en Visbenodighede 
54 Wolma·ransstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

: < 

II II~ 

0. K. BAZAARS 
~ 

I 

VAVI r41 r411r $tYiii <dl =A~ 1r iilk< ~ lk< @)@) IP' 

DIE O.K. BAZAAR HOU DIE MARK ELKE DAG 

DOP VIR WINSKOPIES WAT ONS LAER PRYSE 

STEEDS LAER LAAT DAAL. 

DEUR O NS W INSKOPIES BESPAAR U 

u 
II 

0. K. Bazaar, Potchefstroom 
Foon 404 Posbu 102 

Mnr. G. N . van den Bergh is tyde· 
lik aangestel in die plek van prof. D . 
W. Kruger wat op 1 September weer 
in diens al tree . 

Mnr. S. I. Malan is aangestel as 
scnior·lektor in Bibliteekkunde. 

Mnr. W. J. de V. Prinsloo i aan· 
gestel as lektor in Engels. 

Mnr. H. C. ] . Schoon bee is aa-. · 
gestel a lektor in Dierkunde. 

Mnr. C. J. H. Schutte is aangc;trl 
a; junior·lektor in Skeikunde. 

Mnr. W. A. du P. Slabbert js tydc· 
lik aan ge tel as junior·lektor in Regte. 

Mcj. J. F. Snyman i aangcstcl ~; 

junior·lektriese in Musiek. 

Mev. A . D . Lampen is aangestel as 
lcktri e in Frans. 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 70 - Telefoon 31 ~ 

POTCHEFSTROOM. 

LOOCK 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 
Kerkstraat 102 Telefoon 8 55 

POTCHEFSTROOM. 

CORNER 
f.RUIT STORE 

vir al u 

e VRUGT E, LEKKERS, 

e SIGARETTE, 

e KOELDRANKE en 

e VERVERSINGS. 

VRUGTE en GROENTE. 

Bekend vanwee sy 
UITSTEKENDE DIENS!! 

Drink S & S en Geniet 

DIE BESTE 

SUPER ORANGE 
TING-A-LING 
PEP-A-DILLA 
TOP HAT 

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FACTORY 

P hones 16 & 1144 P.O. Box 134 
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~iE IWap_ad 
W oensdag, 7 Maart, 19g6. 

O ffisiele Studentekoerant van d ie P .U . vir C.H.O . 

BEWA.AR DIE EWEWIG 
Reeds in 1951 a! het die Redakteur van die Besembos besef 

dat daar iets gaande is in ons stud~entelewe toe hy in sy hoofarti
kel gese het : , Laat ons tog d ie 'ewew ig bewaar" en toe het hy 
dit betrek op d1e ewew1g russen studie en studente-akt1witeite. 
En 1951 was die jaar van die selfstandigwording van die Univer
siteit, nou al vyf jaar gelede. Van dag tot dag kom ons meer on-
der die bese£ van die erns van hierdie probleem in ons studente
lewe. Ons studente begin te vergeet dat die organisasie van ons 
studentelewe ook 'n verplig ting vir ons is. Studie is tog die be
langrikste op U niversiteit, maar d1e res mag ons nie daarom heel
temal verwaar.oos me. , Die studente kom na 'n inrigting nie ai
leen om kennis te vermeerder nie, maar ook om karaktervorming 
te ondergaan". Dit is die uiteensetting van die Redakteur van die 
Besembos van 1951. 

In die eerste plek is dit dus van belang v1r die studente self 
om aan die studente-aktiwiteite dee! te neem. D ie kontak wat O;J 

die manier met ander studente gemaak word en die ondervinding 
wat opgedoen word by prosedure·vergadermgs maak 'n blywende 
indruk op d1e Karakter van die student. Dit werk me a ileen ·n 
groot mate van mensekennis in die hand nie. maar dit wakker 
ook 'n helder-denkende verstand aan. In 'n groot mate kan we! 
gese word dat dit net soveel in die klasse ook opgedoen kan word, 
maar 1emand wat dit eers deurgemaak het, sal self besef van wat
ter waarde dit is. Dit is seker ook die plek om ·n regte mate van 
selivertroue te kweek. 

In die tweede plek ag ons die deelname aan die studente-lewc 
ook van beiang vir ons U niversiteit. D1e studente-lewe is 'n inte
grale dee! van die U niversite it. D1e ontwikkeling van die Uni·· 
versiteit is deels veran twoordelik vir, maar deels ook afhanklik 
van die studente-lewc. 

Derdens moet ook opgemerk word m wattel' mate die buite
wereld neers1en op alles wat in ons geledere aangaan. Die orga
niese eenheid van studente en Universiteit kan ges1en word as 
daar iets verkeerd gaan en die publiek met die vmger na ons be
gin wys. Dit maak nie saak w1e verantwoordelik is nie, maar 
daar word steeds gepraat van die U niversiteit wat so en so maak. 
En die he1e inrigting dra die las. D aarom IS dit in so 'n sterk 
mate ons verantwoordelikheid om toe te sien dat die naarn van 
ons Alma Mater nie in die gedrang kom nie. 

Maar dit bly nog altyd dat ons ecrste verantwoordelikheid 
ons studie is. Dit is vera1 in die afgelope tyd hietdie aspek wat 
soveel eer aan ons Alma Mater besorg het. Om die ewewig te 
bewaar tussen ons studie en ander aktiwiteite is dus nie so 'n 
maklike saak nie. Elkeen moet dit vir homself uitwerk, maar die 
belangrikheid van beide moet nle uit die oog verloor word nie. 
As daar ook maar 'n regverdige vcrdeling van verantwoordelik
heid in ons studentelewe is, is daar ook min gevaar dat ieman:i 
hom sal vergryp aan te vee] aandag aan die studentelewe. Dit 
wil se dat daar geen massa-mens in ons geledere mag wees nie, 
maar dat elkeen gewillig moet wees om sy regverdige aandeel in 
die organisasie van die studentelewe te neem. 

R EDAKSIE 
E. J. Smit (Hoofred.) P. J. S. de Klerk, D. C. Coetzce en mej. M . Stoker 
( uns), C. D. Roode en mej. H. E. Dekker (Kur;s), J. C. Coet:ee en mej. 
E. C. L. Seyffert (Sport), H. J. van der Walt, P. J. de Bruyn en me). J. 
Erasmus (Varia), P. Brandt (A flo, ) en C. Harrington ( Fotograaf). 

ADMINISTRASIE 
J. C. H endriks (Sakehestuurder), A. G. E. Y.,el (Advcrtcn•ie•bc>tuurder) B. 
v.d. Walt. P . ]. Rickert, H. Stcyn, J. Hoogcnboc,cm, C. J. ~tecnekamp. A. 
Pyper, j . le Roux, F. K.oux, mejj. K. Pretorius, M . v.d. Mcrwe en A . Opperman. 

,DIE WAPAD" BLADSY DRIE 

l!.---:_----_· .. OO_nr~t_;~k_in_~ _-: ::·1 
On;1~ lr®ii~ lhl®t lb>®g ii n;1 .. 

E xodus 33:15 ,Toe se hy (Moses) vir Hom: As U nie self 
mee gaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek ni·e". 

Ons as studentegemeenskap staan weer eens aan die begin 
van 'n nuwe jaar van werksaamhede. Dis die begin van 'n moei
same reis, 'n rei~ wat elke student aanpak en meemaak met 'n 
doe! - daar is ideale wat verwesentlik moet word. 

Dis 'n moei arne rcis en oral langs 
die trckpad dreig ontelbare gevare 
waarvan ons mi kien onbewus is 
weens die bedektheid en vermomming 
daarvan, maar ook gevare wat ons oop 
en bloat bedreig en waarteen ons 
soms nie wil waak of stry nie; ja ons 
vertroctcl en koester dit dikwels. Daar 
is gevare van gebrek aan belangstel
ling, gebrek aan ywcr, gebrek aan 
selfdi~sipline, gevare van verleiding en 
nog baie ander. En a ons nou hierdie 
moei!Jke rei in eie krag moet voltooi, 
soos wat ons dikwel ook wil doen, 
dan is ons gewis tot volslae mislukking 
gedoem. Die ideaal wat jy vir jou 
gestcl bet, sal vervaag en verdwyn 
soos 'n skim in die verte. 

Israel mocs ook optrek uit Egipte· 
land - 'n moeisame woe tynreis het 

vir hulle voor die deur gele. Ons ken 
die geskiedenis daarvan en ons weet 
wat dit ingehou het; en Moses wou 
nie in eie krag die volk tot in die 
beloofde land bring nie: ,Toe se hy 
vir Hom: A s U nie self meegaan nie, 
laat ons dan nie hiervandaan optrek 
nie." Is dit nie vir ons 'n pragtige 
voorbeeld van Godsvertrouc en 'n be· 
sef van eie swakheid nie? 

En jy geagte student, sien jy kans 
om jou moeilike weg te bewandel en 
jou ideaal waarvoor jy hier op Uni· 
versiteit is te bereik sonder die krag 
en Ieiding van God? Moenie jou aan 
jouself oorlaat nie - die einde sal 
rampspoedig wees. 

Yra Hom om mee te gaan, so nie, 
trek liewer nie hiervandaan op nie. 

P . A . Smit. 

DIE P.U. VYF JA.A.R OUD 
O p 17 Maart is die P.U. vir C.H.O. vy£ jaar oud. Dit is 

baie min en 'n mens sou amper wil vra of dit nou iets is om mee 
te spog. Iemand wat egter die Universiteit ken, saam met hom 
as't ware opgegroei het in die dae van sy stryd om te bestaan, 
nie aileen in homself nie, maar ook om homself te regverding teen
oor ·n vyandige buite-wereld, teenoor 'n wereld wat sy Calvinis
tiese beginsels as onwetenskaplik verwerp, verheug hom groot-
liks daarin dat h.ierd1e mrigting .nou al vir vyf jaar lank bestaan . 
En as dit net bestaan het sou dit ook nog min gewees het. Maar 
dit het nog elke jaar 'n fenomenale groei ondergaan. Maar selfs 
dit sou ook nog van min betekenis gewees het as die Universite1t 
sy beginsels nie sou handhaaf nie. En dit is seker die grootste 
vreugde dat die Universiteit kan getuig dat juis m sy prinsipiele 
grondslag sy groeikrag le. Nou kan ook eers met reg werk gc
maak word van die beginsels waarop die Universiteit sy arbeid 
verrig. Dit gaan nie sonder groot moeite nie, maar dit is ook 'n 
vreugde dat ons in d1e swee-t van ons aanskyn kan soek na die 
ewige begmsels van ons Skepper op aile terreine en Hom in alles 
kan verheerlik. 

DAMES!! 
Kom koop al u benodigdhede hier op die BUL T 

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE T O ILETWARE. 

CACHET MODES ( EDMS.) BPK. 
T O MSTRAAT 56A FOON 1389 

POTCHEFSTROOM 
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Phone 369 Foon 369 
POTCHEFSTROOM 

F or/V ir 

"SUNFROZE" 

Roomys - Ice Cream 

WESTVAAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 
DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

WESTVAAL 

.JAY'S GARAGE 
(K. NOBEL, Eienaar) 

Lornbardstraat 5, Foon 175, 
POTCHEFSTROOM 

Voorraadhouer en Handelaar in 

e M ASSEY-H A RRIS TREKKERS 
e PLAASGE REEDSKAP, 
e PLAN TERS en STROPERS, 
e S.A.F.I.M. en WILDBOAR-

IMPLEMENTE, ens. 

DAVY ROBERTSON 
KUNSSENTRUM 

Vir die Mooiste 
PORTRETTE en RAME 

SAN LAM-GEBOU 

,,Kry 'n 
Kornmando!'' 

Rook Kwaliteit teen Suid-Afrika se 

Gewild s te P rys 

Omdat Kommando dag vir dag by die 
mi ljoene verkoop, rook u geu rvarse* 
topkwaliteit-tabak teen Suid-Afrika 
se gewi ldste prys. Daarom is Kom
mando ook die sigaret waarom Suid-Afrika die meeste 
vra. Gee Kommando 'n kans-en oordeel self! 

* Uit fabrieke in a/ vier die provinsies, kom Kommando
sigarette kwaliteirvars by die rabakwinke/ . . . geurvars 

en gena tva/ by u! 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VERKOOP! 

GI /HI-2A 

So bet dit gelyk met d ie teregstelling 

van die eerstejaars op d ie elektiese 

stoel. T oe b ie rd ie foto geneem is, bet 

die massa-bister ie in d ie saal losgebreek 

en d ie ecrstcjaars is een na die a!lder 

u itgcdra. 

Die Redahie van Die Wa· 
pad wil graag langs hierdie 
weg hulte 1n111gste meegevoel 
betuig aan mej. Marieta du 
Plessis wat haar grootvader, en 
rnnr. H essel Dijkstra wat ~y 

broer gedurende die vakansic 
deur die dood verloor het. Mag 
hulle albei die genadige ver· 
troosting van die Heilige Gees 
ondervind in ryke mate. 

Or. G. D. Scholtz 
voor A.S.B. 

Na uit bctroubare bron vcrncem 
word, sal dr. G. D. Scholtz, verbonC:~ 
a~n die reclak8ie van , Die Tran8valer'" 
~n skrywcr \'an vcn,keie opsicnbarc 
publikasie>, o.a. , H et die A friknamc 
vulk 'n Toekoms?" en , D ie Oors::tkc 
~ an die Tweede V ryhe idsoorlog," g<:· 
11ac~r word om voor die plaaslike taf:: 
van die Afrikaanse Studentebond op 
te tree, hopclik reed in die eerste 
kwartaal. Die onderwerp wat aan hom 
gr~tcl sal word, is , D ie Republiek as 
Staatsvorn . in d ie Algemeen en 'n 
vergelyking tussen republiek en me
nargie." Aile studente word vroegtydi3 
r~cd hiermee opgcwek om hicrdie g<::• 
lerrde en skrywer te kom aanhoor en 
n gocie saak te onderstcun. 

")!',.('~~~~~~~~~!.;!;~~~~~~~~~~i< 

MALAN ME.UBILEERDERS ~ 
S.A.N.L.A.M.-G EBOU, W I NKEL NR. 3, 

POTCHEFSTROOM. 

j 
.. ~ 
~ , ... . , 

• ¢ 

~~~-~~/~=~~J 
DIE BUL T FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 
LANGS WELKOM-KAFEE. 

Besoek ons vir betroubare werk en 

spoed! 

FIETSE, SKOENE en 

FIETSONDERDELE. 

MOOIRIVIER-

APTEEK 

Kerkstraat 155, 

POTC H E F S T ROOM 

T elefoon 380. 

Die Apteek vir Diens!! 

KOM SIEN ONS-

vir al u 

• Fotografiese 

en 

• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

P O TCHEFST R O O M. 

PRESIDENT CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 

• GRILLS 

and 

• COOLDRINKS. 
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C29an 
n Nuwe jaar le gereed om ten volle uitgehoop en benu t te 

word - of om slegs floutjies en vreugdeloos deurgedrentel te 
word. ls d1e keuse ons s 'n? Gelukkig nie. W a nt as ons die jaar 
in al ons handel. spel en werk die roepstem van ons Alma M ater 
wil gehoorsaam en ook ons studentelewe .. In U Lig" w il stel. 
moet ons die tyd ten v olle benut. En nou daarmee begin . 

ONS GROETE. Ons wil 'n antwoord op die vraag 

Maar eers aan al!e ou bekendes: ,.samewerking - maar waartoe?" he 

bly om u weer te sien . Mag die jaar 
wat voorle die verwesen liking van al 
u ideale inhou . En aan alle nuwelingc: 
hartlik welkom in ons midde . M ag u 
steeds vooruit op die weg na ware 
P.U.·Kanerskap. 

ONS MEEGEVOEL. 

H endrik en M onica van der Merwc, 
Hessel Dijkstra en Maricta du Plessi'i 
het in d ie afgelope tyd gelie fdes aan 
die dood afgestaan. Ons voel alma! 
saam met hulle. En ons weet dat ook 
oor hulle die vert roosting van God 
ryklik is en sal wees. 

ONS GELUKWENSINGE. 

Soos Varia se kolomme getuig, het 
vele uit ons midde in die afgelope 
tyd tot een o f ander mate die eew 
saamheid laat vaar en begin werk in 
die rigting om saam die !ewe in te 
gaan. Aan hulle alma! ons hartlike ge· 
lukwense. 

Ook aan d ie nuwe Springbokke wat 
vroeer in ons midde ve rkee r bet, 'n 
woordjie van gelukwensing - en 
ste rkte. 

ONS VERHOUDING TOT U. 

Verlede jaa r bet ons by verskeie 
geleenthede die begee rte uitge preek 
om te alle tye ten nou te met al le 
P.U.·studente saam te werk. Ons doen 
dit nou weer. Want as blyk van op• 
regte naastcliefde, eensgesindheid en 
toewyding is samewerking hoog aan te 
skrywe. Maar so d ikwels gebeur dit 
dat hierdie simptoom die dieperliggen• 
de grond vervang en dat hierdie p rag· 
tige middel tot doe! ve rhef word. En 
dit mag nie. 

Samewerking alleen is nie genoeg 
nie. Op sigself gesien, is dit 'n kl eur• 
lose, waardelose, vormlose niks. En 
daarom kan blote samewerking geen 
kragtige oogmerk vir die komende 
jaar wees nie. 

Maar a~ samewerking as 'n middel 
tot iets edels en groots gebruik word, 
verander die p rentjie geheel·ewal. D an 
val die nadruk nie meer op die stereo• 
tiepe ,samewerking" oftewel ,.co• 
operation" wat vera! deur minderheids· 
groepe wat bulle stempel teen wil en 
dank op hulle medemense wil afdruk, 
sa horug gery is - nie. Want dan 
werp die vraag ,samewerking - maar 
waartoe?" dade lik nuwe Jig op die pro• 
bleem. 

W atter grootser en edeler doe! kan 
ons samewerking ooit dien as die ere 
Gods? 

Pragtig - maar 'n bietjie vaag, 
sou u se. En tereg ook. W ant al gee 
dit 'n duidelike koers aan ons hele le· 
we, stel dit ons onmiddclike roeping 
nog nie so helder voor die gees nie. 

wat ons dadelik direk tcenoor ons 
eie ve rantwoorde likheid sal plaas en 
on sal bring tot die toegewydc ge· 
dagte, woord en daad. 

Ons is studentc, studcntc aan die 
Universiteit wat nog op sy Chri,tclikc 
gedagte beroem en die Jig van Gods 
W oord ook oor die wetenskap wil laat 
skyn. 

Moet hierdie Jig nie ook ons studen• 
tel ewe bestraal nie? 

H ier is ons ve rantwoordclikheid. 
Hier wo rd ons onmidde!ik en kragtig 
ge roep tot die tocgcwyde gedagte, 
woord en daad . 

Mag dit dan die doe! van ons 
samewerking wees: om die Chr:steli
ke karakter van ons Universiteit ook 
in ons samesyn as studente tot sy 
vollc reg te laat kom ; om ons stu
dentelewe waarlik Christelik-nasio-
n aal ... en spesifiek-Calvin ist :es te 
maak; en om ook in ons student
wces die ban!er , In U Lig" met 
waardigheid te dra. 

Voorwaar 'n hcerlike doe! vir ons 
heerlike samewerking. 

ONS NUWE REGTERS. 

Maar weer terug na die mccr aile• 
daag e. Die afgelope paar maande het 
u jong veertienta l aan die werk gc· 
pring om hul onervarenheid deur in· 

spanning en toewyding te probeer oor· 
win. In hoe 'n mate hulle daarin gc· 
slaag het, moet u maar self oordecl. 
H ier vo lg ' n paar stukkies getuienis 
om u te he lp in u nuwe rol as S.R.· 
regter. 

ONS NUWE KAFETERIA EN STU
DENTE-KANTORE. 

U veertiental bet 'n stywe stukkie 
argitektuur agter die rug met die ge· 
boue wat ewe onskuldig daar noord 
van die Studentcsaa[ vcrrys. Op aan· 
sporing van Professor van Rooy, voor• 
sitter van die Scnaat se komitee vir 
Terreine en Geboue, en alombekende 
~tudentevriend, het u jongklomp kort 
na hulle intrek verlede jaar met die 
aanbouings by die Totius·Gedenksa:t! 
begin woe!. 'n Paar spesifikasies en 'n 
rowwe sketsplannetjie is opgestel en 
spoedig is 'n voorgcsteldc bouplan van 
Prof. Meiring - wat o.a. ook die 
Studentesaal antwerp het - ontvang. 

Die sake hct van krag tot krag gc· 
gaan, en alhoewel die vakansie 'n iet• 
wat onve rwagte vertraging meegebring 
het, sal on darem seker reeds voor die 
Junie·toetse die nodige vcr terking op 
P.U.·tcrrein kan bekom. Die kantore 
en ander kamer behoort ook die orga· 
nisasie van ons ,tudentelewe vee! te 
ve rgemaklik. Maar Icc maar gent. el· 
ders vcrder hieroor - of kom gescls 
so 'n bietjie by dte teekan. 

Mnr. T. v .d. Walt, voorsitter van die 
Studenteraad 

ONS BROSJURE-BOEK. 
Dit is mi kien goed dat die Stu• 

denteraad wat in 193'7 'n ,Studente• 
handboekie" die Jig laat sien het, n ie 
geweet het dat 'n opvolger eers byna 
twintig jaar later sou verskyn nie. 

Ewenwel, ons ,Bro jureboek'' is 
tans na vele swoee feitlik heeltemal 
persklaar. Om die waarheid te se, 'n 
groot decl is reeds in die tweede 
proeflees·stdium. Op hierdie tydstip 
lyk dit of hy reeds teen die einde van 
April die Jig sal ien as 'n 2)0 bladsye 
van min of meer dieselfde formaat as 
,Die Veteraan". 

Dit val egter te betwyfel of die 
naam, ,Bro jure·boek" sal bly. ,Pam• 
fletboek" is op sy beste maar 'n on· 
ding. 

ONS KONSTITUSIES E N REGLE
M ENTE. 
Aile konstitusies en reglemcnte wat 

in die nuwe uitgawe moet verskyn, 
is sedert Oktober verlede jaar weer 
eens dceglik onder die oe geneem. 
Nie aileen is hulle taal baie deeglik 
versorg nie - en reeds noual ons 
hartlike dank aan dr Hertzog Venter 
- maar ook is hulle inhoud en be· 
woording sover as moontlik met me· 
kaar in ooreenstemming gebring sodat 
ook die konstitusionele struktuur van 
on studentelewe 'n eenheid kan toon . 
A1 hierdie voorge telde wysigings sal 
voor die finale druk van die ,Brosju• 
re·boek" deur die verskillende verenig· 
ings en klubs goedgekeur - of weer 
eens gewysig - moet word. Intussen 
het die verskillende be ture bulle on· 
derskeie konstitusies en huishoudelike 
r glcmente dceglik onder die oe ge· 
neem om die cerste proeflees•stadium 
so min a moontlik te vertraag. Ge· 
duld met ons konstitusione!e krisis! 

ONS NUWE RUBRIE K. 
'n Nuweling maak met hierdie uit· 

gawe sy verskyning tussen die gereelde 
rubriek.e van ,Die Wapad". Die doe! 
van ,Op die S.R.•tafel" is om u kort· 
liks 'n oorsig te gee van die verskil· 
lcnde so6rte wcrk wat in die Studente· 
raad~kantoor afgehandel is. Feitlik nie· 
mand maak van hulle reg om goedge• 

BLADSY V YF 

keurdc notules van Studenteraadsver· 
gaderings onder oe te kry, gebruik 
nie. Ons hoop dat hierdie lysie van 
die belangrikste sake wat ter tafel was 
u sal prikkel om oor een of ander 
in die Studenteraadsnotuleboek na te 
lees . 

Terloops, hierdie uitgawe se rubriek 
bevat legs die hoofpunte omdat die 
lysie te lank sou gewees het. 

ONS EERSTEJAARS. 
Ons nuwe intrekkers van van jaar 

het u vecrtiental besonder baie sweet 
en inspanning gekos. Tog het ons nu· 
we linge deur hulle houding en gedrag 
a[ hierdie opoffering ten voile beloon. 

In die eerste p lek i reeds vroeg in 
September en Oktober vcrlede jaar op 
verskeie vergaderings 'n doeltreffende 
aksieprogram bespreek. Voor die ein· 
de van Oktober is 'n voorlopige pro· 
gram deur die verskillende instansies 
goedgekeur. Voor die begin van bier
die kwartaal is hierdie programme uit· 
gebrei, bekragtig, af gerol en versprei. 
E n na die beste van ons vermoe is 
hie rdie program toe uitgevoer. 

A an almal wat bygedra het tot 
d ie uitvoering van hierdie p rogram
me hetsy ouheer of oudame, h etsy 
komitee-lid of belangstellende --ons 
h artlike dank. En hier moet 'n mens 
beslis die . mense wat die klompic 
so goed laat sing het, uitsonder. 
Baie dankie dirigente Gert, Wimpie 
en Lood en begeleiers Pieter, O k
kie en Bettie! 

In die tweede plek is weer eens 
die gebruiklike voorligtingslesings ge· 
!ewer. Late r in die jaar sal die eerste· 
jaars nog 'n keer of twee bymckaar 
geroep word om verdere voorligting 
en wat dies meer sy te ontvang. 

In die derde plek is ook meege· 
werk aan die publikasie wat van Uni· 
versiteitswee vanjaar aan die eerstejaar 
uitgereik is. Die stukkie oor on stu· 
dentelewe is naamlik die werk ,·an ·=
kommis ie van die Studenteraad. 

Mag dit wat p as verby is duide
lik en ondubbelsinnig die onmis
baarheid en geweldige opvoedkundi
ge waarde Van ontg roening - wat 
al amper 'n vloekwoord in party ge
leerdes se woordeskat geword h et 
- aantoon. En mag vanjaar se eer
ste jaars besef dat van alle kante 
baie moeite om hulle ontwil getroos 
is. Mag hulle dan self voortbou en 
voortgaan op die ware weg. Ont
groening is verby - maar eerste
jaarskap duur die hele jaar. D1e 
skouer dan aan die wiel! 

ONS MUSIEKVERENIGING. 
As hierdie skrywe in druk verskyn 

sal die Musiekvereniging hopelik reeds 
heeltemal by 0116 studentelewe inge• 
skakel wees. H artlik welkom in ons 
midde. U kan aan 'n lang gevoelde 
behoefte voorsien. Laat die daad die 
lewen krag van hierdie jong onderlig· 
gaam van die A.B.K.K. op ondubbel· 
sinnige wyse aan die Jig bring! 
ONS KLEURE EN WAPEN. 

Verskeie gevalle van kleurmisbruik 
het in die afgelope tyd onder ons aan· 
dag gekom. Kragtens Wet nommer 23 
van 193 5 (,Beskerming \'an Name. 
Uniforms en Wapen Wet 1935") is 

(Vervolg op blad>'y 6) 
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BESOEK-

HARRY JEDEIKIN 
VIR 

BOUMATERIAAL TIMMERHOUT 
en YSTERW ARE. 

TEVREDENHEID GEWAARBORG 

Foon 639 115 Kerkstraat 

Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Noordbrugweg 3 - Telefoon 1247, 

POTCHEFSTROOM 

Vir al u Assuransiepolisse en V ersekerings. 

SCHOONHOVEN HAARKAPPERS 
,Dames en Here Studente! . • . • " 

Hier is die adres van u Ned. gedipl. Haarkun~ 

dige Haarkapper: 

Foon 1486. Eienaar: G. SCHOONHOVEN. 

MNR. J. S. DUPLESSIS, 

U VERTEENWOORDIGER VAN 

REMBRANDT 
Meyerstraat 9 Telefoon 897 

POTCHEFSTROOM. 

(Vervolg van bladsy vyf) 

ons kleure offisieel beskerm. Maak dan 
seker dat u bekend is met die nodige 
bepa!ings oar die dra van ons kleure 
- vera! omdat hulle ook vir u 'n kos• 
bare simbool is. 

'n Sakie wat nie al te wyd bekend 
is nie, is dat oak die verkoop van 
tweedehandse P.U.-kleurbaadjies -lapcl
wapentjies en -dasse deur middcl van 
'n kleurstrokie moet ge kied. Die as• 
pirant koper moet op die gcwone m..t· 
nier 'n kleur trokie by die Studente· 
raadskantoor aanvra. Hierdie strokie 
oorhandig hy met die beklinking van 
die kooptran"ak ie aan die verkoper 

wat dit OJ? y bcu rt weer o gou 
moontlik by die Studcnteraad kantoor 
inbandig. As iemand dus 'n P.U.
kleurbaadjie, -lapelwapentjie of -das 
aan 'n persoon verkoop sander dat hy 
'n kleurstrokie daarvoor in ontvangs 
neem, maak hom skuldig aan oortre• 
ding van Art. Vb (ii) van die Huis
houdelike Reglement van die Studen• 
tcraad en hy kan hom du die strawwe 
genoem in Art. Vc(ii) op die hals 
haal. 

Die Studenteraad hied tans gc
monteerde gidswapens teen £1.2.6 
en £1.7.6. te koop aan. Hulle kan 
by die hulppenningmee.ster van die 

{)p diE ~.cR.- C!afE£ 
Aanta l vergaderin gs (tot en met 17 Februarie 1956) : 1955: 8 

1956: 3 
• Kafeteria en kantore 
• Studentesaal 
• Finansiele stelsel. 
• Kleure. 
• Inventaris. 
• Vervoer 
• Lente~maskerade. 
• Argief. 
• Toerplanne. 

Studenteraad besigtig en bestel 
word. 

ONS FINANSIES. 
Ons finansiele stelscl - wat reeds 

op 'n besonder hcgte basis geplaas is 
- word tans weer grondig hersien. 
Daar is nag lekplekkies wat toegestop 
moet word. Die vernaamste hiervan 
raak die voorrade van klubs, komitees 
en verenigings. Omdat daar in die ver· 
lede nie streng genoeg kontrole uitge
oefen is nie, is studente-eiendom soms 
verwaarloos en selfs laat verdwyn. 

Kragtens n Studenteraadsbesluit 
sal elke bestuur van clke liggaam wat 
onder die patronaat van die Studente• 
raad val, aan die begin van hul onder· 
skeie werkjarc 'n inventaris opstel van 
aile voorradc en besittings van die be· 
trokke liggaam. 'n Af krif van hierdie 
inventaris moet dan by die Studente• 
raad ingchandig word. Ook moet die 
verskillende voorsitters en sekretarisse 
bulle skriftelik bind om persoonlik 
verantwoording te doen van alles wat 
die inventaris insluit. Op enige tydstip 
gedurende die jaar sal aile voorrade 
dan aan die hand van hierdie inven• 
tarisse - wat op datum gehou moet 
word - gekontroleer kan word. Vee
der sal die nuwe argief en argiefregle· 
ment maar moet bydra tot die uitska· 
keling van misbruike t.o.v. ons voor• 
rade. 

Die vervoer van die ver killende 
klubs en verenigings bet ook probleme 
opgelewer. Daar is besluit dat vervoer 
in die toekoms slegs van die verskil
lende gelisensieerde instansies verkry 
mag word. Voor 'n klub dus 'n private 
voertuig as vervoermiddel na een of 
ander geleentheid kan gebruik, sal 'n 
spesiale lisensic vir die betrokke voer• 
tujg gekoop moet word. 

ONS VERJAARSDAG. 
Op 17 Maart 1956 is die P .U. vir 

C.H.O. vyf jaar oud. Die Studenteraad 
bet dit goed gedink om hierdie ge• 
leentheid oak deur ons studen tege· 
meenskap feestclik te laat herdenk. 'n 
Aantreklike program word in same· 
werking met A .S.B. en Korps Vcritas 
Vincet beoog. Genoeg om te se dat 
ons beginsel die tema van die verrig• 
tinge i , dat daar op Woensdag, 14 
Maart onder bcskerming van Karp 
Veritas Vincet 'n lesing oar die taak 
van die Calvinistic e student gehou 
sal wo~d, dat A.S.B. Donderdagaand, 
15 Maart vir 'n voordrag oor die 
Christelik•nasionale aspek van tudent· 
wees al sorg en dat die simposium 
van Vrydagaand 16 Maart oor die By· 

• Eerstejaar. 
• Benoemings. 
• Konstitusies en reglemente 
• Kontrole by vergaderings 
• P.U.~wapens. 
• .,Toeskouers~apparaat". 
• Musiekvereniging. 
• Brosjure..Jboek. 
• Visitasie. 

bel as grondslag van die wetcnskap 
sal handel. Ons rekcn op u steun oak 
in hierdie verband. 

ONS SPORTLEWE. 
Hartlik geluk aan die Bofbal- en 

Krieketklubs met bulle Jofwaardige ge
drag gedurende die bofbal• en krieket• 
toernooie wat onderskeidelik op Stel· 
lenbosch en Potchef troom gehou is. 

Die Intervarsity·datum is ongeluk· 
kig weer eens in die weegskaal. Weens 
'n misverstand moes die datum wat 
reed verlcde jaar op ons ver oek goed· 
gekeur is, gekan, elleer word. 

Intussen bet die Studenteraad 
reelings gctref vir die verkry van 
,toeskouer-apparaat " (rosette, barets 
ens.) met die oog op Intervarsisy. 
Meer be onderhede volg later te ge
lcner tyd. 

ONS BYWONING. 

Die kontrole·stelsel by die verskil
lende lede· en programvergaderings hct 
in die vcrlede vee! te wense oorgelaat 
Voortaan sal 'n stelsel soortgelyk aan 
die wat vir die Geloofsleerklas gebruil:
word, ingevocr word. 

U sal by die deur 'n gestempelde 
kaartjie ontvang. Skryf u naam, voor· 
letters (alma! - en altyd dieselfde 
asseblief) asook u studiekursus (bv. 
B. Sc. I) op die ongestempelde kant. 
Handig dan weer die kaartjie by die 
deur in as u uitstap. 

Op hierdie manier a! hopelik slegs 
diegene wat werklik deur bulle be· 
langstelling gedurende die jaar stem· 
reg verdien het, aan die einde van die 
jaar meewcrk aan die samestelling van 
die nuwe besture. 

ONS KRAG. 

Maar genoeg. U as regters behoort 
nou reeds voldoende getuienis voor u 
te he om 'n idee te kan kry van die 
dinge waarvan u jong veertiental in 
die afgelope tyd aandag gegee bet. 

Dit is egter nie ons krag nie. Want 
werk en toewyding aileen is nie val· 
doende nie. Oak die beginpunt en die 
eindpunt, die grondslag en die doe!, 
moet reg wces. En hierin le ons krag. 
Want ons is studente van die P.U. 
vir C.H.O. 

Mag ons dan hierdie jaar deurwan
del op die grondslag van Gods Woord, 
met Sy Eer as doelpunt, 'n werklik 
Christelik-nasionale, spesifiek-Calvinis
tiese studentelewe as onmiddelike ide
aal en as middels toegewyde wcrkkrag, 
onverbreeklike geloof, vaste hoop en 
vurige liefde. 

T. v.d. W. 
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Verloof en Getroud 

~rokkie_s 

uil hi~ 

Die afgclopc vakan ic het 'n hele 
a;,n tal van ons Pukke en oud·pukke 
alwccr die strop om die nek gekry. 
Die volgcnde per one is gctroud: Ina 
van dcr Walt en Josef H enning, 
Therese van tier Merwe en Victor 
D'Asw nville , Nandy o'Grady en Jan· 
nic Potgieter, In a Malan en Chris 
Wentzel, Piet Prctorius en Dorothy 
Tcrhlanche, Salome de W aal en J. C. 
Strydom, Petro Robbcrtsc en Neels 
van der Linde, Ina Stander en dr. 
Lin genfeldc r, Lina Steyn en Daisy de 
Ncysschcn, Sophie Claa sen en dr. 
Vosloo en Stefanic Coetzce en Ben 
nn dcr Walt. 

/ :l\unswi.-~lb 
WltJzarl .... 

Veelsydige Komponis 
M usiekvereniiging 

Vcrder hoop ons om ook binnekort 
van die volgendc troues te boor: 
f'rans Cachet en Vida Geertsema, 
Louwtjie van der Vyvcr en Rita Smtt, 
Rita Dreyer en Mike van Rooycn, 
Elise van dcr Walt en Spottie Minn aar, 
Groot Dick Putter en Betsie du Prccz, 
en Vcnessa H eiberg en T ollie Bur
ger. 

se planneGI 
Oor die lengte en b reedte van <.he wereld word Mozart se 

tweehonderdste geboorteda g vanjaar herdenk. I n Salzburg, die 

komponis se g eboortestad, het die feesvie rings reeds ' n aanvang 

geneem en dit is vera! hier wat die verri gti n g e 'n hoogtepunt gaan 

bereik. 

Wolfgang Amadcu Mo~art is op 
27 Januaric 17 56 in Salzburg gcborc. 
Reed as dricjarige se untjic het sy bui· 
tcngcwonc talent vir musiek sterk op 
die voorg rond getrce en kort daarna 
bet y cerste komposisics die Jig ga· 
ien. Sy vader Leopold, self 'n be· 

gaafde v10lis, bet besef dat die jon£;c 
Wolfgan g 'n gcniale aan lcg hesit c·1 
hrt dit van vrocg af in die rcgte ka· 
'tale gcstuur. Gedurcnde sy uiters ge· 
kt nsentreerdc I ewe van 35 jaar hct 
Mozart 'n blywende kat aan die 
wcrdd nagelaat en daar wa haas gee n 
r,rb ied in die musiek wat hy nie met 
wclslae aangcdurf bet nic. Sy !ewer.•· 
werk bevat o.a. operas, ongevccr ~0 
sim fonic , konsertc vir klavier, viool, 
kbrinet, fagot ens., klavier• en viool· 
St'natcs, strykkwartcttc, "n mcnigtc lie· 
dcre en grwyde wcrkc. 

MUSIEKVERENIGING 

Ook die P.U. Musiekvercniging 
r;~an poo~ om Mo::art vanjaar in dank· 
h<lre herinnering te bring. Die plan 
i voorts om die be ock van die Sim· 
fonieorkeE in 'n Mozartfee te omskcp. 
Daar word 'n vriendclike bcrocp op 
dte tudente gedoen om die M usick· 
w.rcniging in sy werk, aamhedc te on· 
t!crstcun, want die aanbiedinge gaan 
som gepaard met groot opoffcring 

n onkostc. Sonder die hulp van die 
~lt•dcn tc kan die \crcniging nic 'n >uk 
s•·•: maak ntc en ciJc •n-kakcltn)! onder 
d t~ patronaat van dtc Studcntcra;;d 
hct jui ten doe! om 'n bcter amc· 
"crking van studentcwec tc kry. Ons 
;irn uit na 'n nuwe reeks interessante 
a;-nbicdingc. en as aile volgcns plan 
Hrloop sal u die gclccn th eid kry om 
vanjaar oorscsc talent hicr plaaJik tc 
hoor. 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 

IHI lUJ G IE 1~1 lUJ IE 1r 
~®II e lYIIf$ ~ e 1111 ® 1rn cdl @ 1rn ~w a1rn ~ 

NGITGIOGI bring Die Twisappet 
Teen dte einde van verlede jaar het. Andre Hugenuet met 

die opvoering van .. Die Hemelbed '' "n ba1e teleurste llendc ont~ 
vangs in Potchefstroom gehad . In hierdte skitterende stuk va·,1 

Jan Je H artog w a t beide die Jig- en s kadukant van die huweliks

lewe humoristies uitbee ld , bet die emgste twee spelers in die stuk, 

Andre Hu genuet en Berdine Grunewald bykans onoortreflik e 

spe l g e lewer. T og was di e opkoms maa r swak, vera! as ons d1t 

vergelyk met die van die laaste N .T .O . opvoenng . Of ons die 

oorsaak moet soek daarby dat Hugcn uer se geselskap nog nie be

kendheid verwerf her me, en of dit is omdat die Afrikaanse gehor~ 

nog maar geneig is om 'n ligter stuk te v erkies, sal die toekoms 

ons nog moet aandui. Ons hoop egter dat Hugenuet se geselskap 

wanneer dit in die loop van hierd1e ~n die volgeude jare Potchef~ 
stroom met opvoerings van Shakespeare sal besoek, beter onder· 

steuning sa l geniet. 

Die ' .T.O. hct hicrtccnoor groot 
wkfcs hehaal met hul laastc opvocr· 
u·g. Met , D ie Twisappel", 'n bly pel 
'"~' W. A. de Klerk wat vcrlede jaar 
c!cur die Kaapstadsc Afrikaamc To· 
ncclvcrcniging hekroon if, hct hullc "n 
~ < c\;c.lrtft:t!l' f,!choor gctrck wal :- kcr" 

It!.. n•~ tclcur~ ">tel j, ntc. 

SPELERS 

Dtc hoof,pcler•, Limpie Basson .t~ 

Paul Verster en Eghart van dcr Ho
ven as mnr. Van Vlaanderen, hct 'n 
goeie vertoning gelewe r, en o k 
Mathilde H anekon1 as Mutti het haar 
gewone goeie pel gelewer. Mi•kien 
wa Danie Smuts se vcrtolking van die 
wor tclendc jong kunftenaar ook nie 
swak nie, maar ongelukkig het hicrdie 
rol nie vee! verband gehou met die 
res van die stuk nie en hct die kry· 
wer gefaal om ~y problcem duideltk 

tc stcl. Origem wa die spcl gcmid
dcld, die van Tilana H anckom wa~ 

selL hindcrlik gcaffekteerd, en Kay 
du Toit in die rol van mev. Vcr ter 
was nic heeltcmal oorwigend nie . 

TEMA ON\VERKLlK 

Dtc Huk ,elf i, hc,ondcr intcrcs· 
oant met >Y kleurvullc agtergrundotc· 
kcning - die Boland - en 'n intrigc 
tusscn twee inte ressante mcnstipes, 'n 
goedhartige boer en 'n inhalige H oi· 
landse oud· cekaptein. Die tipering 
van die skynheilige domince en die 
vo rtvarende jongkerel i ook baie 
raak. Wei is die tema waarom die stuk 
geweef is, die wondc rappcl. ictwat 
onwerklik en i die rol van Brenda te 
doclbewu daarop gemik om die ge
hoor te Jaat lag, maar in die geheel 
geneem bet die opvoering 'n genot· 
volle aand vcrskaf. 

BLADSY SEWE 

JEREMY KOM 
AFRIKAANS 

LEER 
Jeremy Ambler, 'n cs·en·twintigja· 

rige student in moderne tale aan die 
Universitcit van Cambridge, is tans be· 
sig om as gasstudent aan die P. U. 
Afrikaans te bestudeer. Van die mo· 
dernc talc het Jeremy Deens en Af ri• 
kaans gckies en van Deens dra hy 
reeds n deeglike kennis. Hy het aan· 
sock gedocn om in Suid·Af rika a an 
die P . U. vi r C. H 0 . Afrikaan tc 

be. tudccr en hy sal hier a. gas ver· 
tocf tot aan die begin van Mei wan• 
nccr hy teruggaan na En gcland toe . 

Op Jie oomblik volg Jeremy ' n 
ccrste·jaars·kur us in Afrikaans en vcr• 
c!er loop hy . pc ialc klasse. Sy kennis 
van Afrikaans hct reeds gcweldig vcr· 
mccrder. 

I n ' n onderhoud het Jeremy gese 
dat hy nie aileen die Afrikaanse taal 
wiJ aanleer nie, maar ook die maat· 
~kap li ke tocstandc, geskiedenis en kul· 
tuur van die Af rikaanse volk wil be• 
stu deer. 

Vyf jaar geledc wa Jeremy ook in 
Suid·Afrika toe hy in die Oo•telik · 
frovinsic werksaam was. Toe het hy 
~l groot dele van die land deurrei>. 
H y hoop om in September "n dric· 
j;,ri[!c kursus in Landbou tc Kopcn• 
hagen tc begin. Daarna i hy van 
plan om hom in Suid·Afrika tc kom 
votig, hopelik in dicn van die De· 
partcmcnt van Landbou. 

DIE ARCADIA 
HAARKAPPERS 

VIER GEKWALIFISEERDE HAAR· 

KAPPERS TOT U DlENS. 

, Netheid en Kwaliteitswerk" 

is ons Leuse. 

Bedieners van Dames sowel as 

Mans. 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

, PUKKE, ondersteun ons vir 

AANGENAME 
ONTSPANNING!" 

Oop vanaf 7.30 in die aand 

NOORDBRUG 
Kontantwinkel 
(Eienaar: A G. Botha). 

LANGS N.~POSKANTOOR 

Vir Kruideniersware, Skryf

behoeftes, Lekkers, Sigarette 

en Toiletware 



BLADSY AGT .. DIE W APAD" 

Ouverture tot die eerste hedryf van die 

"§ofd>tu~~" 
('n Opertette deur Heirich von Hengelen.) 

Die ystergordyn skuif oop. In 'n goue waas van "torch"~ligtc 

verskyn 'n allerpragtigste Doortji op die verhoog wat met dia~ 
mante bestrooi le. 

In 'n skril skeermes·soprano hef die 
Docrtji haar inougurele aria aan. 

Doortji: 

Kom dans met my, kom dans met 
my! 

Wat wil jy liewer, beter doen 
As in die lentetyd te vry, 
As alles mooi is, alles groen, 
En as jy vry, jou lief te soen? 

'n Draaki geklee in 'n mislike 
"overall" van prefektrots verskyn uit 
J;e niet en onderbreek die Doortji 
<e treffende aria met sy skor balk· 
bo.riton. Die Doortji sak in 'n trans op 
dJe vloer neer. Die Draaki he£ sy aria 
van teleurgestelde verbittering aan, na· 
demaal hy nie sleepkoning kan wees 
!'I e. 

Draaki: 

Rooi satyn en strikkies - 'n snaak· 
se skepsel 'n vrou! 

Strikkies van bont satyn en rose 
van krip in die rou, 

En 'n ewige lag om die mond wat 
altyd maar byt en snou, 
'n Opgetakelde spinnekop wat diep 

met haar pote klou. 
Die Draaki verstyf in sy skoene . 

Sy oe clop om soos 'n verlepte slaai· 
blaar in die Karoo-son. Stoneyti Je 
Corti verskyn op die verhoog en sy 
Etroperige liriese tenoor laat die akoes· 
ti~k van die saal tril. Stoneyti: lew~r 
~y area in Hoog-Hollands.: 

Stoneyti: 

Geef een melsje bruine Iokken, 
Lippen nimmer moe of bang 
Om te kussen of te jokken, 
Heel het lieven Ieven lang. 
Stoney snak na sy asem as Hanni 

vadi Walti op die verhoog verskyn. 
In 'n sagte kabaret·soprano dra sy haar 
verwarring met 'n Vlaamse aksent 

voor: 

Hanni: 

0, sfinxlag om dien fijne mond, 
0, raadsel dat ik nooit verstond. 
Met 'n tornadiese trilling in haar 

stem breek sy af as Ewwie di Klerki 
h. mself op die verhoog werp. Sy dn· 
matiese piep•tenoorstem vervul die he· 
1e Vleuel met skrik. 

Ewwie: 

Die boek, so boeiend, werp ek neer, 
AI is dit so bekoorlik nou, 
Maak wawyd oop die deur, en teer 
Word Sarie aan my hart gevou. 
Wanneer hierdie onvergeeflike aria 

op sy hoogtepunt is, ruis daar 'n 
oseaan van stemme van agter uit die 
}Etergordyn op. Alma! op die ver· 
hoog ,join" ook in by hierdie solo. 
Die Doortji se skeermestone skeur 
die ystergordyn in twee. Hartroerend 

dra sy haar vurige verlange aan die 
Oudami's voor. Die koor agter die 
ystergordyn neune op lieder-wysie 
saam. 

Doortji: 
Gij Moeders, 
Gij hoeders 
Der bloeiende jeugd, 
Wat mort gij, wat noemt gij 
De spijtigheid deugd . 
Wat keert gij 
En weert gij 
De listige Min. 

Die hoogtepunt kom egter eers 
hicrna as ons eie plaaslike sniksan· 
ger Pauliti di Bruini in 'n snikkende 
hoe kontralto die swane•aria aanhef: 
Pauliti: 

Daar oorkant die (Wasgoed) •spruit, 
Woon 'n baie mooi kind, 
Hoe sal ek maak om haar te vind? 
Dis te ver om te loop ..... 
(En sy baaisiekel se wiel was pap.) 
As IPauliti sy swanesnik lewer, 

skuif die ystergordyn stewig toe. Alles 
is stil. 

Die "Goldrush" het begin. 

NUUSBROKKIES 

Prof. Van Rooy is kort na die va• 

kansie in die hospitaal opgeneem vir 

operasie. Na verneem word was die 

operasie nie van 'n ernstige aard nie, 

en het dit ook baie suksesvol afge• 

loop. 

Mnr. J. H. Malan en C. J. Burgers 
van Malan•meubileerders het bekend 
gemaak dat hulle vanaf 1956 'n stu· 
die•beurs van £30 per jaar aan stu· 
dente sal skenk. Die Universiteit dra 
die verantwoordelikheid van die toe· 
kenning van die beurs. 

Binnekort sal met die oprigting van 
die nuwe administratiewe geboue be· 
gin word. Die tender is reeds aanvaar. 
Hopelik sal die gebou op die eerste 
Desember aan die Universiteit afge· 
gee word . Op 25 Augustus word die 
hoeksteen van die gebou gele deur die 
Eerste Minister, Sy Ed ele adv. ]. G. 
Strydom. 

Goedkeuring is reeds verkry vir die 
oprigting van 'n nuwe dameseetsaal. 
Daar sal so gou moontlik met die 
oprigting begin word, en die koste 
sal ongeveer £22,000 beloop. Die Uni• 
versiteit is voornemens om self die 
bouery te onderneem. 

Binnekort sal begin word met die 
oprigting van 'n nuwe Skeikunde-Iabo· 
ratorium teen 'n koste van ongeveer 
£94,000. Tenders word nog ingewag. 

VAN DIE REDAKSIE 

Geagte Pukke, 

Reitz traat 41, 
Potchefstroom. 

7 Maart 1956 

Met feitlik 'n splinternuwe rcdaksie 
aan die roer, hoop uns om vanjaar 
weer net oos in die verlede, aan u 
baie vreugde te bied. Nog meer, ons 
hoop om in aansluiting met die be· 
geerte van die Studenteraad voorsitter, 
in die nouste voeling met ons studente 
te bly. Maak dus die Wapad vanjaar 
u eie en laat on~ dadelik weet a daar 
iets in ons blad verskyn wat vir u 
hinderlik is en laat gerus ook maar 
van u hoor as u dink dat die Wapad 
vir u bevredigend is. 

Soos u mi kien ook a! opgemerk 
het, sal die Wapad vanjaar mooi 
tien jaar oud wees. In 1946 het die 
Wapad naamlik vir die eerste keer 
ver kyn. Ons hoop dus om in ons 
volgende uitgawe iets meer daaroor 
te laat verskyn. Hou dus maar ons 
volgende uitgawe clop. 

U sal ook merk dat daar 'n nuwe 
rubriek verskyn, naamlik,Op die S. 
R.-tafel". Ons is bly dat ons ook op 
hierdie manier die noue samewerkin g 
van die Studenteraad kan kry en ons 
hoop om so ook te kan hydra tot 'n 
baie nouer kontak tussen die Studen· 
teraad en die rna sa. 

Ons beste wense gaan aan al die 
studente van ons Universiteit - eer· 
ste-jaars inkluis - en ons hoop dat u 
vanjaar vee! vrug op u arbeid mag 
sien . Maak werk van u studie, want 
dit is tog waarvoor u hier is, maar 
vergeet tog ook nooit dat u studente 
is nie en handhaaf dit op die regte 
blymoedige wyse. 'n Aangename jaar, 
Pukkies! E. J. Smit (Hoof-red). 

WAAR 
DIE OUD-PUKKE 

HULLE BEVIND 
Selma van Schouwenburg, Marie 

Visser, Hanlie du Toit en H enriette 
Robbertse is aangestel op die perso· 
nee! van die Rustenburgse H oerskool. 
Edna Kruger, Mariette Bischoff en 
Elsa van Wyk hou skool op die Hoer· 
skool van Carletonville, Ansie van der 
Merwe op Parys, Marietjie du Pies is 
en Ria Strauss op Bloemfontein, Ponie 
du Plessis op Morgenzon, Esme Ven• 
ter en Babie Snyman op Potgietersrus 
en Anette van der Walt op Carolina. 

Woensdag. 7 Maart, 1956 

A. T. LUKE & KIE. 
APTEKERS 

Vir a! u ... 

e Mediese en skoonhe:dsbcnudigd

hede 

e Grammofoonplate, 

e Radio en Elektriese Benodigd

hede, 

e Kiekies ontwikkel en afdruk. 

Bus 29, Potchefstroom, Tel. 31 

Central News Agency 
Ltd. 

ll 
Ons Voorsien in aile Univer~ 

siteitsboeke, skryfbehoeftes, 
Plaaslike en Oorseese 

Tydskrifte en 
Koerante. 

Kerkstraat 89, Telefoon 114. 
POTCHEFSTROOM 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 

en 

• Spiritualiee 

J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE, 

TIKMASJIENE 
en 

MOTORFIETSE 

J. HEIDEMA 
(teenoor Geref. Kerk.) 
Kerkstraat 30, 

POTCHEFSTROOM. 

Groenpunt-Kafee 
Von Wiellighstraat, 

VIr 

V ars, Smaaklike 
VRUGTE en GROENTE. 



Woensdag, 7 M aart , 1956. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 

vir alle geleenthede. 

TROVE-, VERJAARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 38, Potchefstroom. 

Spoorwegstraat, Klerksdorp 

Studente . . . ! ! 
Viral u 

• Handboeke, 
• Skryfbenodigdhede, 
e Leertasse, 
• Geskenke, ens.! 

BESOEK ONS EN W EES VERSE

KER VAN GOEIE DIENS 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

t<erkstraat 90 - Telefoon 497 

J.P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 111 Potchefstroom. 

,ONDERST EUN 'N OUD

P.U.-KANER! ' ' 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK verlang word. 

i 
JOE'S MOTORS ' 
25 Kerkstraat .Foon 923 

HAND ELAARS IN ONDERDELE 

KOOP EN VERKOOP 
TWEEDEHANDSE 

MOTORS 

ONS WAARBORG ALLE 

H ERSTEL WERK. 

BLITZ!. .. 
DROOGSKOONMAKERS 

Stuur u klere na ons . . . ons 
sal weet wat om daarmee te 

doen! 

• 
VIR 

V IS, ERT APPELS, 
VERVERSINGS, ens. 
Von Wiellighstraat 13, 

POTCHEFSTROO M. 

WELKOM KAFEE 
Dis u Kafee, Studente! 

.. DIE WAPAD" 

SOTTIE SE SUSSIE ! 
Koeloe, 
Pots. 
13 V ewerwarie 1956,. 

M ei gelievs te oom soois en tan t fy ja, 

Hierdie a u brievie kan hi mens okkie juis hi briev noemie, 
wan tit is mar net om te seg latik na g leev en fy lig foe!. Dit gat 
nag goeterag met mei enek w illie hoop y tspreek ommie selle fan 
hille ti hoar wat nag oppie plaas is. 

Seker sal oom soois oom halvpat 
coot skrik as oom mei nou op decs
k~ oomblyk sien rontloop ..... 
Jislaaik oom, hille het fir mei hi eis
Jikegroot, ronne pampier fan kartbort 
Jat maak; iets sos watte mens oppe 
wetkys sit as hi mens mit hi tryn gat 
rei , ot soos daai kart wat om oom si ou 
oorli esil si nek was wat net na die 
dippre sic ennie groot droogte nog 
hi konsilysjin praais ontfangit omlat 
hy die Jaasti was oppie sjou. 

Dis aan daai ou esil watik meisel
WE'rs lat dink, omlatik net so bikeik 
worre .. ,en ok net so dorstig fan gi
aartytt is. Soggins maak ons fan ses· 
i.!r a! fi sikil ekoirsaai is. Hi mens sweet 
solatie weet silke fore fan erosie oor 
JOU gasig maak. Dis dan watta mens 
fir staan hockom ons ou esel alteit tan· 
ta se nat wasgoed eitgeseig het ... . 
net virie ou bickie sopperighyt . 

Die oudames en ouhere bekeik ons 
solat ik amper dootgat fannie skaam· 
gy t . Die mensc i sie baje ouer a ons 
nie, mar net oppie joeniewersityt. Die 
oudame keik !at on nie die ouhere 
vat fan hille affie. Dis ampir so kow
bois en kroeks sonner ammen iesie. Die 
cuhere bekeik ons asif hille on wi l 
~:cop ... fan bo na onder yt, fan links 
na regs, agter na foo r en fan krys na 
dwars .... dis sos wat bille keik. Oom 
hcef oom darm nie baja ti bikommer 
nie, ek sit mar als pirbecr dra, met hi 
glimlagie. 

Oom billc seg fir ons dore hier. Ek 
weet oom dink nou aan hi duwweldoor 
ytr, mar ons bet niks te doen met hi 
hoener nie. Die jongekies word drake 
l':noem. Dis nie norig om te skrik nie 
want al wat bei hille neusopeninge yt
kom, is as hille 'n sigret pirbeer rook. 

T oe ek oppie tryn klim, wa sik ~o 

i'-ang latik kan skree, assie tryn so fin
ni,: rei. Ek siet toe lat die tryn baja 
S\vaer is fan allie stocdin te wat ok 
trug gaat na die kolliets offie Peeieka. 
Dte tryn was foller as die folste blik
kir sardiens wat ik nog oooit in mei 
!ewe gesietit. D aar was net dysende 
st ens en dogte r en elke een het hi 

kyF gihat. . . die eerstejaars het soet
kyse gihat ennie ouhere weer mysie
kysies. Hille hettie jys bang gilykie 
en toe blei ik mar nog, ek was ;;o 
bang latik nie kon los waarik gehouiti 
T oet ik begin dink lat wat so u gibeerit 
assie tryn si wiel iets oorgikomit, assie 
wiel maskien pap giwortit fan allie 
swaergyt, . . Ooe ek was so bang. Die 
dysendi stoedente sou seker alma! gi• 
helpit. 

Daar was hi baja goeije man wat 
mit mei gi elsit latit klap. Sei naam 
is glo oom fanjan plesie. Nadat hei 
sci twakkanon giferligit seg hei latk 
fit hom moet firtel waarheen ik gat 
en watik wil gaat doen. Ek seg toe 
latik na die peeie vir seehao gat en 
toe seg ik wat sottie mei solank aa:1 
gileerit. Ek seg: oom, ck gattie drie 
gtOot esse (SSS) ennie klyn (s) doet. 
DtE' oom raak toe so ge intrisseert lat 
bei nie weet waar om ti keik nie. Ek 
t~at toe voort om ti seg lattie esse, 
dis ie groote , fir skiet, sleep en spei· 
kcr staat cnnie klyn essie fir swot, (dis 
mos net sos Sottie mei geleerit; e1( 

wassie seker offie anner es dalk syp 
Js~ie). H aai oom mar doggie man lag 
hom hi papie. . . nou wonnir ik of 
wttie nie dalk weer fir mei gijok bit 
r. ic . Die man seg hei is hi lektor, ek 
irannie se latik a! fantifore fan hieric 
scort torre al gihoo rit nie. Watse pes 
i ~ dit oom? Omlat hei so gilagit het 
ek mei mont tot op koeset gehou. Fan 
Jemistin af bet ek loshanne gerei. 

Allie kinners bou fan mei omlat ek 
s<.. ttie se famielje is. Alm aal fertel net 
h;)e finnig hei met sei tong was, dis 
nou nie floek nie maar glo wbittie, 
ek we tie somooi watit beteken nie 
wa nt ek het no ggie mei britse diek• 
sjinerie. Glukkig bet ek nog kos an· 
1 H rs moes ek weer gevra het en dit 
hat ek maar ek sal bly wees vir hi 
stikkie biltong. Saans asik gat slaa p 
f:r ek no g gireeld mei pieksiekeps op, 
solat ekkie koue kan fattie. 

Baja groetis an alma! wat mei ken. 
O om se niggiekie, 

MIEKIE. 

Ed., (;., OOMS, (N.ST.O., N.V,V.O. Ned.) 

• OOGKUNDIGE. 
• Brilspesialiteit. 

U oe getoets op modern,wetenskaplike metode. 
Kerkstraat 129 - POTa-IEFSTROOM - Telefoon 980 

EIE OPTIESE SL YPERY. 
Depot: CARLZEIS, JENA. 

BLADSY NEGE 

Doll"e en 
Ontgll"oenJing 

D efinisie 
'n Door is n onwelkome, simpele 

mdringer wat heeltemal gevoellooo, 
doofstom, droog en goor is: maar wat 
tot enige iets moontlik of onmoontlik 
in staat is. Verder is hulle die groot
stc ,vampers" op die aarde 

* * * 
Waar elke nuweling n ontgroc· 

ningstydpek moet deurmaak, is .... 
dit aileen om ons matriekhoogmoed 
tot onderwerpin g te bring. . . (Nou 
toe nou.) 

,.Juffrou, dit bet hoofpyn ." 
(Judame ewe vriendelik: Waar door? 

. . . Sy was maar 'n skamerige door. 
Selfbewus en met haar oe op haar 
skoe ne gerig, waag sy dit om voor 
'n groep ouhere verby te loop . ,Haai 
Jllffrou", roep een, ,hier is 'n ou wat 
).JU wit skiet." ... Sy draai stad ig en 
tkamerig om, dog vol hoop. Skielik 
tref 'n rooi bessie haar voor die kop .. 
H aar eerste skiet! 

~~~lllk<lln~ 
Daar is opgemerk dat Duif Duven

agc en Chris Coetzee deesdae m ~t 

" sa fety razors" skeer, maar as 'n mens 
na hulle gesigte kyk, kan jy aflci dat 
dit heeltemal " safe" is want daar is 
geen "razors'' nie. 

Uit betroubare bron word verneem 
dat Tokkelok Van der W alt behalwe 
studeer ook nog hulpdiens verleen aa,1 
'n slagtery in die dorp. Hy skop glo 
beeste dood by die slagpale. 

Ons korrespo ndent van die B·veld 
dtel ons mee dat Gert van der Bergh 
behalwe sy hulp aan die departement 
Gcskiedenis ook nog ander privaat
lesse doseer. 

. . .. , Se 'n oudame: Een din g is dit 
wat ek begeer van die !ewe, ja, twee 
waarsondet ek nie kan klaarkom nie : 
'n ouheer wat my kan vermaak en 'n 
cioor wie ek kan vermaak. 

W aarhede . . 
Getting married is a serious matter 

fo r a girl, not getting married, is even 
more serious! 

Falling in love is the most fun you 
Cdn have without laughing . 

• • * 
All men are liers, but all liers are 

not men. 

* • • 
'n Mens moet self groei, hoc groat 

JC·u oupa of pa ookal was. 

* * 
Kla wek meer minagting as med'!

iye, . . (vir eerstejaars. ) 

• • 
Daar is niks wat betekenisloos js r.ic . 






