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1960: MOEDIGE POGINGS TOT 
KONTAK EN SAMEWERKING 

I 

DIE HOOGTEPUNT aa11 die interuniversi tere front in die jaar 1960 was ongetwy~eld 

die groo tse kongres van die A.S.B. te Heidelberg. die Kollegedorp va n die Noorde, 

Hierd ie kongres het weer die erns van die verantwoor
delikheidsdraende jeug va'n Suid-Afrika met die toekoms 
van hierdie land bewys, Die kongres het die Afrikanerstu
dente opnuut laat besin en opgeskerp oor die plek en be
tekenis van Suid-Afrika in Afrika en die wereld. 

Die P.U. bet d1e president van die 
Hoofbestuur, mnr. H ennie van der 
Walt, en die sekretaris, mnr. Idyll 
Yan der Walt, opgelewer. 

e Afsonderlike universiteitsge
riewe vir blank en nie-blank het in 
hierdie jaar 'n werklikheid geword. 
Nou staan die Afrikaansta!ige Uni
versiteite skielik ook in die posisie 
waar su1wer nie-blanke inrigting 
aanvaar moet word as ko!Jegas. 

MOEDIGE POGINGS 
e 'n Men kan die jaar 1960 aan 

dJe interuniversitere front verder 
karakteriseer as 'n jaar waartydens 
moedige pogings tot samewerking 
deur die Studenteraad van die P.U. 
gedoen is. 

Ere-toe:kenilln:g -
aan Tjaart en 

Hennie 
van der Walt 

Die Studenteraad het op sy jongste 
vergadering ere-toekennings gedoen 
aan more. Tjaart en Hennie van der 
Walt. 

Dit is die eerste keer dat ere-toe· 
kennings deur die S.R. gedoen word. 

Mnr. Tjaart van der Walt was in 
1956 en 1957 voorsitter van die S.R. 
en studeer tans in Nederland. Mnr. 
Hennie van der Walt was in 1959 en 
in 1960 voorsitter van die S.R. en 
gaan hom volgende jaar in Pretoria 
vestig. 

Namens die studentegemeenskap 
hartlike gelukwense aan hierdie twee· 
persone met 'n onderskeiding wat 
hulle terdee verdien. 

SonJer die prysgawe van begin· 
"cis het ons .tudenteleiers in 
belang van Suid-Afrika gepoog om 
kontak en voeling met andersden
kendes te bewerkstellig. 

Dat die P.U. se poging. telkcns 
op 'n dooiepunt u·itgeloop het, was 
nie te wyte aan 'n hardnekkige 
weiering aan ons kant om saam te 
werk nie, maar in die eerste plek as 
gevolg van botsende uitgangspunte 
hoofsaaklik tu"sen die A. .B. en 
Nusa. 

H OOGS SKEPTIES 

Terloops kan nie nagelaat word 
om op te merk nie dat 'n A.S.B.
ondersteuner hoogs skeptics· staan 
teenoor Nusas se benadering wyse 
tot samewerking (by monde van hul 
p resident, mnr. John Shingler tydens 
sy onlang e besoek aan die P.U. en 
ook in 'n brief aan Die Wapad van 
28 J unie vanj aar). 

As dit Nu.a 'e bem.denng tot 
.amewerking is, nl. dat Nus as 
aileen die bree raamwerk vir same· 
werking hied, sal samewerking in 
die praktyk moeilik verwerklik 
word. 

Positiewe pogings tot samewerking 
en weder yd~e toenadering is gedoen 
met die gedagte van Studentcraad'· 
konferensies wat feitlik tegelyk van 
die P.U. en Pietermarit~burg ui~ge

gaan bet. 

Hoewel die P.U. uiteindelik nie 
in staat was om die konferensic in 
die Natalse hoofstad by te w.oon nic 
-hloot om praktiese omstandighedc 
-is die gedagte van konferen ies ter. 
volle gesteun en vereenselwig d1e 
P.U. hom met die besluite wat 
geneem is en sal by sekerlik sy 
steun in die toekoms ook daa~aaa 

verleen. 

NUSAS-KONGRES 

H oewel die P.U. aanvanklik besluit 
het om 'n waarnemer na die Nusas• 
kongre in Kaapstad te stuur, is die 
besluit herroep as gevolg van uitla· 
ting as sou N usas die enigste lig
gaam wees waarbinne samewerking 
kan plaasvind. 

'n Ander rede was die misluk· 
king van die eer te pogings tot 
Studenteraadskonferensies. Die 
Universiteite Wits en Kaapstad bet 
geweier om die basis van vertecn · 
woordiging te aanvaar. 

PERSUNIE 

Volledigheidshalwe noem ons ook 
die konferensie van die S.A. Univer
siteite Persunie wat op 'n mislukking 
uitgeloop het omdat die twee Afri• 

kaanse Univeroitcite-Potchdotroom 
en Stellenboscb-se grondslag van 
verteenwoordiging nie aanvaar kon 
word nie. 

Die P.U. bet ook 'n welwillend· 
heidsbesoek afgele aan Wits terwyl 
twee redenaars aan n de bat in 
Pietermarit~burg deelgeneem het. 

e Een feit wat in hierdie jaar baie 
duidelik aan die Jig getree bet, is dat 
die enigste wy e waarop kontak in 
die toekoms met andersdenkendco 
gemaak kan word aileen kan geskieJ 
deur Studenteraad konferensies soos 
die wat die P.U. en Natal beoog het . 
-Red., D.H. 

Die Pukke het tydens die week van 
die referendum op luisterryke wyse 
deelgeneem aan die veldtog vir die 
republiek en ook die oorwinnings
fees gevier. Op die foto wat net 
voor die vertrek van die optog deur 

die strate van Potchefstroom op V ry· 

dag geneem is, verskyn v.l.n.r. op 

die sleepwa mnr. Dirk Herbst (aan· 

kondiger), dr. Jan Steyn (wat die 

skare toespreek), prof. J. Chris Coet· 

zee (rektor), mnr. H. H. Holtz· 

hausen (burgemeester), prof. S. du 

Toit, prof. W. P. Robbertse en mnr. 

J. H. Grobler. 

KOMPETISIE 
Skryf nuwe - studenteliedjies 

en wen £5! 

Sien meer beso~derhede 

in hierdie uitgawe. 

PUKKE SE AANDEEL IN 
OORWINNING 

QP T RADISIONELE WYSE het die Pukke op stemdag weer die 
die verrigtinge by diz s·~adsaa'l 'n hoogtepunt loot bereik 

toe hulle in 'n groat masse . singende 'deur die strate marsjeer het 
en op · tipiese studentikose wyse hul ondersteuning aan die Repu
blikelne gegee het. 

Dit bet groot byval by die Pot· 
chefstroom e publiek gevind en die 
burgemeester, mnr. Harry H oltz• 
hausen, L.P.R., het die studente vir 
h ul aksie bedank. 

AI die PtJkke bet teen daardie tyd 
a! klaar gestem en tot die stembus 
gesluit is, het bulle die tyd verwyl 
met die sing van liedjies, vertel van 
grappe en tydelike ontspanning van 
die studie. 

Terug by die koshuise, het baie die 
nag deur by die radio's gewaak en 
naarstig elke uitslag wat oor die eter 
gegee is van net na middernag af, 
aangeteken. Donderdagoggend bet 
die uitslae maar sypelings deurgekom 
maar radio 's is selfs na die klasse wat 
nog gehou is, geneem en ook na die 
eetsale. 

REUSE OPTOG 

Toe dit teen D onderdagaand reed'> 
duide!ik genoeg was watter wind 
gewaai bet, is daar georganiseer dar 
die Pukke weer in 'n groot groep per 
fiets sal paradeer deur die strate. 

Hierdie optog bet Vrydagogg~nd 
vanaf Thaba Jah se hek af plaasge
vind en versier met vlaggies en vl:w 
bet die lang tou Pukkc so die oor· 
winning gevier, en die hele Potchef· 
stroom op boring - geneem. 

Die Pukke bet ook hulle aanded 
gehad in die oorwinningsfees Sater
dag aand by die Dam. Daar het 
bulle lekker geeet en gesing. 

Dr. Jan Steyn, L.V., en mnr. 
Holt~hausen, wat toesprake gelewer 
bet, het spesiale dank aan die stu• 
dente gebring. Namens die jeug bet 
mnr. Dirk Herbst 'n toespraak gele
wer.-C.P.C. 

Gelde ·verhoog 
Die klasgelde en ko huis

gelde van die Universitcit is 
van volgende jaar af ver-
hoog. · 

Die regi trateur, mnr. S. 
du Toit het meegedeel dat 
hierdie verhoging noodge
dwonge deur die Raad ge
doen moes word maar dat 
die betrokke gelde nog die 
laagste is van alle universi
teite in Sztid-Afrika. 

Die losiesgelde is verhoog 
van negentig pond tot hon
derd pond per jaar. Dit ver
gelyk nog goed met die fooie 
van ander universiteite soos 
R hodes, waar die inwenings
fooi tans £ 125 per jaar is. 

Ook die klasgelde is effens 
opgestoot maar is nog die 
laagste wat aan 'n Suid
Afrikaanse universiteit gevra 
word. 

sentrum vzr fotografie, grammofoonplate, 

kunsvlyt 
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REDAKSIE EN ADMINISTRASIE 
/'... 

LE TUIG NEER 
HIERMEE LEES U die laaste W a pad van 1960. In die loop 

van die jaar het der tien uitgawes die lig gesien- presies 

vier~en~negcntig bladsye van studentenuus. .... 
Of u a• le,er Die Wapad geni ·t op die campus. Dankte aan Gcrt 

hct- wel, on; het "' redaksie en 
administra~>ie gepoog om on be tc 
te !ewer . 

Daar is deurgaans gepoog om n 
getroue en deeglike beeld te bied 
van gebeure aan ons cie Universit.:it 
en die studentelewe in die bree. Die 
aak van die Afri.kanerstudcnt i> 

deurgaans voorop ge tel. 

N OOIT VO LMAAK 

Oat daar baic tekortkominge in 
Die Wapad wa en i. , word nie ont· 
ken nie. 'n Redaksie en 'n admini· 
otrasie kan nooit volmaak wees nie. 
Minste van almal 'n redakteur, want 
by i die spreekbui van soveel 
gedagtes en sovele moet tevrede 
gestel word. 

Watter voldoening sal elkc 
redak.ie• en administrasielid nie 
maak as elke student (en dosent) 

die dag Die Wapad lees en koop 

me! 

Aan die redak:.ie en administra:;ie 
koru 'n spesiale woord van dank toe. 

In die eerste plek aan D ewald 
Roode wat sedert die tweede helf te 
van die jaar as istent·redakteur is. 
Dank vir die mooi samewerking, 
ywer en plig getrouheid. Wanneer 
die redakteur af en toe op Moedver
loor se vlakte gaan sit het, wa dit 
j ui hierdie wakker assistent·redakteur 
wat hom daar afgehaal het. 

O<:lk aan Schalk Hoogenboeze01 
wat vir die groot tc gedeelte van die 
jaar asj ·tent·redakteur was, maar n ie 
kon volhou ween ander drukke 
werk aamhede nie, dankie vir die 
'amewerking en die baie hulp. 

NUUSSIN 

Een man wat voorwaar noott "al 
1.-walifiseer vir .,Japtrek" nie en 
met 'n nuu sin en werkvermoe soos 
'n egte joernali . . . Stoffel Cil
liers. Die Wapad wa voorwaar 
gelukkig om so 'n ywerige en 
bekwame nuusredakteur te kon be. 
Ons wens hom sterkte toe aan die 
redaksie van Die Volksblad vol· 
«ende jaar. 

Sakkie Lessing . . . vtr die plig · 
getrouheid, nougesetheid en uiter 
bekwame behartiging van 'n wye 
rubriek hartlik dankie. Die nuu;· 
redak ie van Die Wapad is volgend•' 
jaar in bekwame hande ... 

Aan Enid Rautenbach vir die puik 
versorging van 'n moeilike rubriek 
en die handhawing van 'n baie hoe 
standaard, my persoonlike dank en 
waardering. 

Piet Bingle . . . .,die ganse stu· 
dentelewe i die terre.in van varia, 
mnr. Bingle". Baie dankie vir ncu· 
gesette en puik versorging van n 
altyd moei!ike rubriek. 

Ook aan die verskillende n uu, -. 
port, en variaverslaggewers (·gcef· 

ster ) 'n woord van hartlike dank. 
U bet u neuse altyd in die wind 
gehou en altyd geweet wat aangaan 

DRINK DIE BESTE! 

* Pep-A-Quava 
* Pep-A-Dil'la 
* Ting-A-Ling 
* Top-Hat 

choltt, Elsa Peiser, Andre Arnoldi, 
Annemaric Schutte, ic Badenhorst, 
Nic wart en Mariekc van der 
Merwe. 

LEEUEWERK 

Aan H arry Oosthuizen wat lecuc· 
werk verrig na die verskyning van 
elke uitgawc: die irkulasie van di~ 

koerant was nog nooit in sull;e 
bekwame hande nie! 

Ernie van der Merwe- uid· 
Afrika ,a! nooit 'n skaarste a an 
bekwame Ministers van Finar.sic 
he nie! 

Ben Bierman- ·n harde en dikwcl 
onaangcname pos is deurgaans puik 
volgestaan. 

Johan van der Merwe en Gouws 
Oberholzer-jammer daar wa nic 
altyd werk vir gewillige hande nie! 

Ook aan die ver killende per,one 
wat die verspreiding van Die Wapad 
in die ko:< huise bchartig het en die 
eerstejaars wat getroue .,koerant· 
jongen was. 'n woord van hartlikc 
dank. 

ENSLINS 

Sonder spesiale dank aan die firma 
Enslins . ou hierdie woord onvolledig 
wees. Baie dankie vir u geduld, raad, 
Ieiding en by tand. Ook aan mev. 
EnJin wat altyd die finale hand aan 
elke Wapad gele bet by die vou van 
die bladsye : baie dankie. 

Dan is daar Basil Mansfield, Sam 
H a kin , Jan Viljoen, Peter Spiro en 
Doug Bannister van die firma En lin 
wat alma! op een of ander tydstip 
hul hand aan elke uitgawe le 
baie dankie. 

STUDENTERAAD 

Aan die Studenteraad van 1960 vir 
die teun en die raad baie Jankie. 
'n Be ondere woord van dank aan 
H ennie van der Walt, wat nooit 
geskroom het om kritiek tc lewer 
nie en lof toegeswaai het wa'lr hy 
dit nodig kon vind. 

Aan die lede van die studentcge· 
meen ·kap en do erende personeel wat 
intekenarc was: 'n woord van hartlike 
dank vir u steun. Ontbou: Die 
Wapad i nie die redak ie . e koerant 
nie, maar u koerant. 

In 1961 betree Die Wapad D .V. 
sy sestiende jaargang tot dan 
wederom ... - Red., D .H. 

Huiskomitee 
Die nuwe koshuiskomitee van die 

mansko huis Dawie du Plessi · wat op 
4 Oktober deur die inwoner verkie; 
is, behalwe vir een nuweling, die· 
selfde a die komitee wat tan nog 
fungeer. 

Mnr. P . R. P. Potgietcr i herkies 
tot voorsitter van die ko ·huiskomitee. 
Die ander lede wat ook vir 196 1 her
kie i. , is mnre. P . W . Steinberg 
en D. A. S. Herb t. 

Mnr. J. H. Boneschans i vir die 
eerste maal op die komitee verkies. 

DRINK 
* Super Orange 
* Fresh Orange 

Pep-1-Doo 

Potch Mineral Waters 
Telefoon 16 en 1144 Posbus 13·1 

DIE WAPAD 

Astrante Sewetal 
11 dotmut c: sc:ive·ta / io dtt 

wat ewe lui/ehker sit 
t· n aau JJie ll'apad sh ryf 

v llt ttuuiru tul ltul t e dr) f . 
II at /uti ttiv aile~ wa 
u 111 ~u l.taic t e vra! 

t :h dulit dis 5UIIIIIt c r 11.-t la waat, 

wa tt/, tt<'<'ttt t/Utt vir .'>i<"at l .lle.aai · 
ch to .,el<er lty luup ' 11 tr•y.: c/raai 

a.s 11 uslcr IIVIII In• gi n ,1·yeu. 

.'iuurttwjuur is uvlt ttitJ huap, 

(l.<' t up: .,, sy g<' l.t it io ' 11 lwp) 

I tt j>laa s Vttll u111 t erug le slatttl, 

lattt lty huu1 l'tlll l l<l<'V ta11d tt Olll -

daanl 

lJakuor l.tt:<>!t:t:r lty t> '11 l.toa, 

11/CIIIl V1!£1 l S016 fty ill die 11/UII t'Ot' l' 

ottt da11 U.O.lJ. te draf ? 

Dit ryttt 11ie, duo - dis haf! 

·n N uuilw j>-asta he n eh wei, 

tt llwr um /Jo:,sie cuw IU/.ar l.tche11ll 

t v stet, 
ott/ 111 ee l.tritt " da t lty sy lyf ,., rats 

(/wid) 
tttud tuutpas vir die draaiv l.'lltl '11 

lwrwrtts! 

B y 1\uil v olatlll daar iclo v~11 'u 

l.tcw/a,·lu: ltillg l.ty, 

.lluet Jill log nic daardeur /aat ttti>· 

l ei. 
Uet:iwaarsl<ynlik is dil til<' Vall >Y 

Pa 
l!y ~.o•ie lty v.: nti.l'l um 'u it:l ·it! 

'VI'(l. 

Bu r cll.tcl< .>v gctv1g i~ glad It: 111 i 11 • 

t•a tt l.taie la g is lty a/ dull . 
.l faar j>aoop, al ly/1 lty suus '11 

gru terigc l.tugie, 
II y het undersheiding verwaf 111 

Tjorrelogie! 

L •., In'S i> dit tto u die L t·e tt 
u ut l •ie sc /tart dit a/ty£1 S lit c u. 
Ou/1 lty sueh drin !{e ltll tta I'I'Uitl'· 

tning, 
ut•. liefde t. ·at IIII?<J/..trillg Pal<'at·· 

mill g. 
J"i•• '11 hui;vruu is lty 'u ware 

vuurdeel. 
!,•all/ let uj> t. •aarvuur lty lt o ttt 

aa111.teveel: 
u ttt aile s towweriglwde up It' d ue tt 

<'II dil It• vttrfraai 111t'1 11 Sfl<' lt. 

/Jaar " tw u die sewc. 
011 s huup 11i11 lwl ttwed al ltul 

uegetuC 
"·' ltttl l.teuin antwourde hry 
up ltttl jattnuerlilw noodgesl<rei. 

l "ir 111y lylt ltul loehouts tttaat• 

duisler, 
l<•rwt !,•alter aster sal 110 11 luioter 
na 'tt ,cen ame" se oell ·rrlaa ,, 

as lty nie eeu 'n foto plaas? 

OJ i~ ltul da/11 bang 
dat ltttl daamtec t c vee/ sa l vaug? 

(Na die brief wat dit· s'·"c t.al 
irt die \'Orige uit.gawc· nw I Ji c 
\\"a pad ge ·krywc hct., lwl briewc 
in gmot getallt· na hull c ingc
~lroom. - H eed .) 

LENTEIO ·s 

Sleg · c·c rt kys hcl ons bereik: 
Uanic Oost.buizen en Dt"sirc • Lom· 
baa n:l van Germi,ton - glo 'n 
,.aka n. it·.romanse . 

VERLOOF 

Andries van der Walt en Nettie 
van 't Riet. 

Karel Sander en Helena Els. 

Mnr. H. }. D. van dcr Walt, voor
sitter van die Studenteraad van 1960, 
en mej. Rita van der Wateren het 
hul vcrlowing aangekondig. 

amens die Studentegemeeiskap 
hartlik geluk. 

• • • 
Baie talent gaan in die wereld ver· 

lore as gevolg van gebrek aan "n 
bietjie moed.-Sydney Smith. 

Oinsdag, 18 Oktober 1960 

NUSAS s·e. BENADERING 
ONDER DIE SOEKLIG 

Geagte Redaksie. 

Ek wil graag een en andcr opmerking maak oor 
die wyse waarop N.U.S.A.S. kontak soek met !::tudente van 
die Alrikaanstalige hoer opvoedkundige 1nr:glings . 

Tydens ,y onlangse be oek aan die 
P.U. het mnr. John Shingler, pre;:i· 
dent van N.U .S.A.S ., beweer dat 
daar in J 960 geen begcate tot sa me· 
werking met die studcnte aan die 
EngeLtalige inrigtings, by die Afri· 
kaan;e Etudente aanwc;:ig wa· me. 

H ierdie bewering kom myn msttns 
daarop neer dat die A.S.B. geen 
begeerte openbaar bet om ko .1tak 
met .U.S.A.S. tc verkry nie. 

Nou wil dit voorkom asoi die 
inisiatief in hierdie opsig wei van 
N.U . . A.S. uitgegaan het. Ek koes• 
ter egter heelwat bedenkings oor die 
wy.e waarop N .U.S .A.S., in Jie per· 
soon van hul pre.ident, hierJ1e 
poging m die nabye verleJc ~~elood 

bet 

OU STRYD 

Mnr. hingler beweer dat gcen 
interuniversitere samewerking, waar• 
by alle studente in Suid-Afri.k,\ 
betrek word, buite N .U.S.A.S. 
moont!ik is nic. Sy poging om 
amewerking tu sen die ver killende 

studentegroepe te verkry, i myns 
inoien · dus slegs "n verdere poging 
om die Afri.kaanstaligc boer opvoc:l· 
kundige inrigtings te beweeg orn hul 
gewig by .U.S.A.S. in te gooi. En 
dit bring ons weer by die ou stryd 
tussc n .U.S.A.S. en die A.S.B. 

Die enig,te gcvolgtrekking wat 
ek kan maak, i dat N.U.S.A.S. nie 
cerlike samewerking sock nie, maar 
wei die ou tryd teen die A .S.B. 
voortsit onder die dekmantel van 
'n begeerte tot amewerking. 

CHRISTELIK-NASIONAAL 

Mnr. Shingler beweer verder dat 
hy hom nie kan vereenselwig met 
'n Christelik·nasionale grond,lag vir 
n tudenteorganisasie ni(. . Ek kan 

myself egter ewemin verceo<elwig 
met 'n studenteorganisasie wat bloot 
die ogenaamde .,D eclaration of 
H uman Rights" as norm vir alles 
neem, kortliks omdat dit geen voor· 
siening maak vir onrypheid van enigc 

m.:n,- met bctrckking tot d1c ,·crant· 
woordelikheid wat die bc. kawin g en 
die amclewing in die algemeen op 
cnigc mens IC nic. 

Ek erken graag dat die n1e · 
blanke >tudcnt volkornc die intel· 
lcktuclc •elyke van cnige )nder 
student is, maar indien die .,Decla· 
ration of Human Rights" op nic· 
blankc >tudentc van tocpa;;sjng i;:, 
dan tog, terwillc van konsekwer.:;ie, 
(·kerlik ook op aile nie·blanke~. 

En indien dit gebeur, sal dit hes!is 
bctcken dat ons hele politieke kc.: ' 
tellasie in Suid·Afrika omvergewerp 

moet word ten gunste van die idee 
van .,cen man: cen stem", afge;:ien 
daarvan of · n minderheidsgroep ont· 
wikkelde rnensc ver welg word Jcur 
'n massa onontwikkeldes. Dit is 
besli nie dcmokraties nie. og 
minder i dit etie. regverdigbaar. Dan 
wonder mnr. Shingler waarom die 
Afrikaan ·e . tudente nie kap. ie maak 
teen die Regering se .,onderdnrk· 
king" van die studente van Fort Hare 
nie! 

RUINEER 

Dit i, my oorwoc mcmng dat 
N .U .. A.S. Jegs besig is om die vcr· 
houding tu en die Afrikaa:t . e stu· 
der.tc en die anderstaligc tudente in 
on land te ruineer deur y poging. 
om die A.S.B. te misken. 

Laat ons eerder sock na 'n veel 
breer samewerking ba is. 'n A.S.B .· 
ondersteuner voel hom net so min 
tuis in N .U.S.A .S. as wat 'n 
N.U.S.A.S.·ondersteuner hom kan 
tuis voel in die A .S.B. 

Ons moet daartoe oorgaan om 
mekaar se bestaan reg, te arne met 
ons verskille te erkcn en dan op die 
gebied van algemenc studentebelange 
met mekaar saam te werk. 

Dankie vir plasing, 

P. R. P . POTGlETER . 

(Die gcagte korre pondent word 
ook verwys na die hoofarti.kel waar 
min of meer dieselfde gedagte;: uit
gespreek is.-Red.} 

MOENIE NA NEGE SWoT NIE 
-Professor 

, Studente wat welslae in 
die komende eksamen wil 
behaal, moet glad nie na nege 
in die aan de studeer nie," het 
prof. B. C. Schutte, hoogleraar 
in opvoedkunde aan die Puk, 
aan Die W apad gese toe 'n 
v erteenwoordiger by hom 
gaan uitvind het hoe mens 
eintlik die eksamen wat voor 
die deur le, moet benader en 
aanpak om die beste daarvan 
te maak. 

Prof. Schutte het gese dat baie 
mislukking in die eksamen tc wyte 
i aan te min rus onmiddellik voor 
die eksamen. .,Liewer 'n rapsie 
minder kennis en 'n helder brein as 
daardie ekstra kennis en 'n brein 
wat suf is," he by ge e. 

Die wyse van her iening, bet prof. 
Schutte ge·e, behoort in omgekeerde 
volgorde as wat die vakke op die 
eksamenrooster voorkom, plaas te 
vind, m.a.w. die vak wat laaste 
geskryf word, moet eerstc hersien 
word en andersom. 

HOOFPU NTE 

D an moet ons ook altyd hersiening 
doen met 'n stukkie papier hyder
hand waarop al die hoofpunte van 
die onderwerp eer; aangeteken word. 

Daarna kan men vcrder op be on· 
derhede ingaan. 

Al die cksamenvcterane wcet 
van gevallc waar tudente baie 
hard studecr om net pas voor die 
eksamen 'n .,blank" te wee ; daar 
is geen vermoe om die kennis W<lt 
opgegaar i , weer terug te gee ni,·. 
Hiervan e prof. Schutte dat Jit 

dikwels net 'n verdediging megani,m.: 
i., "n onbewu te ontvlugting mega· 
nisme wat die tudent aanwend omda 
hy hom nie in staat voel om die 
eksamen af te le nie. 

MONDELING 

Beantwoord die huidigc ek.amen· 
stelsel nog aan sy doe!? Hierop hct 
prof. Schutte geantwoord: .,Omdat 
dit organi torie en prakties feitlik 
onmoontlik sal wee om ek amen af 
te le enige tyd wanneer die student 
gereed is, behoort ons die huidige 
eksamen telsel nog te behou. Die 
ander alternatief van cksamen afle is 
dat dit noodwendig mondeling moet 
geskied en in 'n mondelig is die 
gevaar van onregverdigheid groter. 
Dit sou egter beter wees as mens die 
skrifte!ike eksamen met 'n mondeling 
kan opvolg indien dit nodig geag 
word." 



Oinsdag, 18 O ktober 1960 DIE WAPAD 

Afrikaner se Ontwikkeling en 
ldeaal geskets 

" DIE AFRIKANER HET NOG ALTYD DEUR HARDE WERK EN GELOOFSOORTUIGING 
GEKRY WAT HY WOU HE. DIE SUIWER STEM VAN DIE GESKIEDENIS DUI OP DIE ON
STUITBARE KOMS VAN 'N SUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK," HET DIE KULTURELE ADVISEUR 
VAN DIE S.A.U .K., MNR JANNIE KRUGER, OP DIE VOORAAND VAN DIE REFERENDUM 
GESE TOE HY 'N GROOT REPUBLIKEINSE SA AMTREK VAN STUDENTE IN DIE TOTIUSGE
DANKSAAL TOEGESPREEK HET. 

Mnr . Kruger se toespraok was meer bepoald op die kul tuu r 

as die politiek gerig en hy het dan ook gewys doorcp dot die 

politiek buite die kultuur gevoer moet word . 

Die Afrikaner, bet mnr. Kruger 
ge e, i die kind van 'n republikeinse 
tradisie wat tcruggaan tot die tyd 
van Calvyn. Die volkspanting aan 

vyftig Jaar gcsket en gewy hoc 
die land stadig :naar eker meer 
en meer teke!l. van elfstandig· 
wording getoon het. 
Die saamtrek i deur die Studentc· 

raad gereel en die voor itter van die 
Studentcraad, mnr. De Wet Kruger, 
het opgetree as voorsitter van die 
vergadering. Mnr. Jann ie Kruger i 

deur mnr. Hcnnie van der Walt aan 
die aanwe iges voorgstel en die L.V. 
vir Potchefstroom, dr. Jan Steyn, bet 
hom bedank . 

Onder die aanwe iges wa die rek· 
tor, prof. J. Chr. Coetz;ee, en ook die 

rektor van die P.O.K., prof. }. ]. 

Mulder. 

Die verrigtinge is opgelutstcr uct 

'n crewag wat gevorm is, suok 'n 

voordrag, sangsolo' en die aanbic · 

ding van 'n tablo 

MANSKOSHUIS IS VOLGENDE OP 
BOUPROGRAM 

DIE BOU von 'n nuwe manskoshuis vir nog 150 st udente g ~ niet 

tons hoogste voorkeur op die bouprogrom, het die registro

ceu ; van die Un :versiteit, mnr. S. du Toit, Die Wopod meeg~deel. 

H ierdie nuwc koshuis sal op dte· sitter van die Raad, ds. D. . Kot;;c, 

Mnr. }annie Kruger. 
die Kaap het reeds in die stigting 
van 'n republiek gestaan. Die repu• 
bliek as staat vorm sou y beslag kry 
in die kultuur en hart van die Afri· 
kaner .. 

KIND VAN VRYHEID 

,.Die Afrikaan c volk was nooit 
arm aan e sensiele waarde van kul • 
tuur' nie. Die Afrikaan e volksman 
het 'n geloof in sy eie waarde en y 

godsdiens en hy is 'n kind van die 
vryheid wat ook glo aan sy witmans· 
waarde en y ending in Afrika," het 
mnr. Kruger ge e. 

Hy het verder die kon tttu io· 
nele ontwikkeling van die afgelope 

,A.. 

selfde terrein opgerig word waar die 
Dawie du Plessiskoshui tan taan 
en sal, na gehoop word, aan die 
begin van 1962 gereed wees . 

Intussen moes die Raad egtu 
noodgedwonge die bou van 'n 
oorbrug oor die treinspoor agter 
die hoofgebou op die lange baan 
kui£ tot 'n latere datum. Sodanige 

oorbrug sal die ko gangers van 
Dawie D up in reg treekse verbin
ding met die U niversiteit~terrein 

bring. 
Verdere bouplannc van die Uni· 

ver iteit sluit in die bou van 'n nuwe 
sielkundelaboratorium op die terrei11 
van die H eimatkompleks en die bo;.; 
van 'n nuwe fisiologielaboratorium. 

Die pragtige nuwe hui houdkunde· 
laboratorium, wat vanjaar voltooi is, 
word op Diplomadag, 29 November, 
amptelik in gebruik neem. D ie voor-

INTERFAKUL TERE LESINGS VIR 
VOLGENDE JAAR 

DAAR SAL VOLGENDE joor op dieselfde patroon as vonjaor 
voortgegoon word met die interfakultere les ings aon die 

Universitei t . Hierdie derde reeks lesings sol handel oor Dood, 
Lewe en Onsterflikheid von die mens. 

Verlede j aar was die entrale tern a 
Die Mensbe kouing en dit is vanuit 
vier gesigspunte behandel. Aanslui· 
tend daarby, was vanjaar se tema Die 
menslike persoonlikheid . Vir 1961 is 
die tema dan Lewe, dood en onsted· 
likheid van die mens en die volgende 
sprekers sal waarskynlik op die 
tweede laaste Din dag van die eerste 
kwartaal volgende jaar die volgende 
a~pekte behandel: 

VIER SPREKERS 

.,Lewe en dood in die men like 
liggaam," deur prof. P. J. H amersma, 
hoogleraar in fisiologie. 

.,Lewe, dood en onsterflikheid in 
die Suid-A frikaan se reg," deur prof. 
H . L. Swanepoel. 
,.Lewe, dood en on terflikheid in 
die Wy~begeerte," dcur dr. }. A. L. 
Taljaard. 

.,Lewe, dood en on terflikheid in 
die Nuwe Testament," deur prof. W. 
J . Snyman. 

Prof. W. N. Coet~ee, wat die lei· 
ding neem met hierdie lesings, se 
daarvan as volg in die jongste Vete• 
roon : .,Terwyl dit aan die een kant 

dien a teenvoeter vtr 'n terk skolas• 
tie e tendens in die Suid-A frikaanse 
univer, iteitslewe, versterk dit aan die 
ander kant die groei n,l pentane 
belangstelling, mondigheid en ver· 
antwoordelikheidsbesef op akade· 
miese vlak." 

MONUMENT 
VERSKUIF 

Die monument ter ere van tu· 
dente en oudstudente van die Tcolo· 
gie,e Skool wat in die Vryheidsoor· 
log 1899· 1902 gesneuwel het, is 
vanaf die ou Teologiese Skool ver· 
skuiwe na die s11id·oostelike hock 
van die nuwe Teologie e Skool. 

Dit was gewyde oomblikke van 
Stille terugskouing toe die weeklik e 
amptelike opening van die Teolo· 
gie~e Skool, Din. dag, 11 Oktober, 
aan die voet van die monument 
waargeneem is deur d . D . C. S. var. 
der Merwe. 

Prof. S. du T oit, rektor van die 
Teologiese Skool, het ook enkele 
woorde gespreek. 

, al die opening waarneem. 

BIBLIOTEEK 
LANGER 

OOP 
Die Ferdinand Postma-biblioteek 

aan die Puk sal volgende ja31" nog 
'n meer uitgebreide biblioteekdiens 
aan studente kan verska£ as gevolg 
van 'n aansienlike vermeerdet"ing in 
diensure. 

Leergierige Pukke sal sewentien 
uur per week Ianger in die biblioteek 
kan deurbring as tans. 

Hierdie jaar was die biblioteek 
alte aam 45J;2 uur per week oop in 
vergelyking met die voo rgenome 
62J;2 uur per week volgende jaar. 
Vera! weeksnamiddae en Saterdag· 
oggende is die diensure Ianger. · 

H ier volg 'n vergelykende tabel : 
Biblioteekure tans: 
Weeksdae 9-1 vm.; 2- 4.30 nm .; 

7- 9 nm. 
Saterdae: 9-12 vm. 
Biblioteekure in 1961: 
Week dae: 8-1 vm.; 2-6 nm .; 

7-9.30 nm. 
Saterdae: 8-1 vm. 

uwe Lid van 
die Raad 

Mnr. C. J. de Kock, hoofbestuur· 
del" van die ~entraal-Westelike 

Kooperatiewe Maatskappy Beperk, is 
deut" die Goewerneur-Generaal, adv. 
C. R. Swart, aangestel as lid van die 
Raad van die P.U. vir C.H .O. 

H y volg dr. A. van der Poe! op, 
wat van 1942 tot 30 Junie 1960 lid 
was van die R aad maar nou na 
Bettysbaai verhuis het en hom rue 
weer beskikbaar gestel bet om as lid 
van die Raad te dien rue. 

Ds. D. N. Kotze en ds. I. D. 
Kruger is onderskeidelik tot voor• 
sitter en onder•voorsitter van die 
Raad vir die volgende twee jaar her
kies. 

Prof. D. J. van R ooy is verder vir 
nog twee jaar verkies tot onder· 
voorsitter van die Senaat en prof. G. 
D ekker tot verteenwoordiger van die 
Raad op die Uitvoerende Komitee 
van die Senaat. 

Bladsy dn ... 

VERSKEIE BEVORDERINGE DEUR 
RAAD GEDOEN 

VERSKEIE p~rso.ne~lbevorderinge is deur die Registrateur, mnr. 

S. du Tort, rn n onderhoud met Die Wapad aangekondig 

no die jongste sitting van die Road van die Universiteit. Hierdie 

bevorderinge geld vanaf ingang 1961 . 

Dr. H ertz;og Venter is bevordcr 
tot professor in die departement 
Afrikaans·Nederlands in die plek van 
prof. F. J . Labu chagne, wat op 31 
De ember aftree en vanaf 1 Februarie 
1961 nog in die departement sal 
dien doen as emiritu ·profe. sor. 

Dr. J. A. van Eeden volg prof. 
G. T. S. Eiselen op as professor en 
hoof van die departement dierkunde. 
In die departement ekonomie word 
dr. F. J. J. Coetz;ee, tans hoof van 
die departement, professor. 

ANDER 

Ander bevordering i in die vol· 
gende departemente soos genoem: 

Bantoetale: Mnr. }. . du Plessi, 
permanent benoem as junior lektor. 

GI"ieks: Mnr. J. H . Grobler, tans 
lektor, bevorder tot senior lek tor. 

Musiek: Mnr. A. W. Wegeling, 
tans lektor, word senior lektor en 

mnr. H . P. A. Coetz;.ee, tans junior 
lektor, word lektor. 

Staatsleer: Mnr. C. P. van der 
Walt word hoof van die departement. 
wat van volgendc jaar af 'n self tan· 
dige departement al wees, waar dit 
vanjaar gekombineer is met regte. 

Chemie: Mnr. C. S. Williams word 
bevorder van junior lektor tot lektor 
en mnr. H . D . Nelson word aangestel 
as junior lekto r. 

D ierkunde: Dr. P . A. J. Ryke 
word direkteur van die In tituut vi r 
Dierkundige Navorsing, in die plek 
van dr. Van Eeden en mnr. W . J. 
van A ardt word junior lektor in die 
plek van mnr. H . J. Schoombie, wat 
reeds J uniemaand uitgetree bet. 

Farmasie: Mnre. }. Offermeier en 
M . C. B. van R . van Oudtshoorn i 
permanent as junior lektore benoem . 

Fisika: D r. ]. F. de Beer, tans lek· 
tor, word senior lektor. 

Fisiologie: Mnr. P. J. Oelof e word 
ad disionele lektor. 

Higiene: Mnr. D. van Eeden won] 
hoof van die departement, wat van 
volgende jaar a£ selfstandig sal wee ·. 
Mnr. Van Eeden word bevorder van 
lektor tot senior lektor en mn r. P. 

. A. }. Brand is benoem as lektor. 

Sielkunde: D r. D. }. W. Stri.imp• 
fer bevorder van lektor tot enior 
lektor. 

Wiskunde en Toegepaste Wis
kunde: Mn r. J. }. H enning, wat tans 
nog in D uitsland tudeer, is benoem 
as lektor, met toespitsing vera! op 
Toegepaste W iskunde. 

Liggaamlike Opvoeding: Mej . Irma 
Schoeman benoem as junior lektrise. 

Kosteberekening: Mnr. F. P. Vil· 
joen, tans professionele beampte by 
die Departement H andel en Nywer• 
heid, word lektor. 

volryp 
goue 

tabak 

verreweg die beste koop teen 

1/9 vir twin tig 
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'N NUWE WEKROEP 
DIE JAAR 1960 sal in die 

geskiedenis van Suid~Afrika 
altyd aangeteken staan as die 
jaar van groat gebeurtenisse. 
Ons dink aan Sharpeville, 
Clydesdale, Cato Manor, die 
aanslag op die !ewe van ons 
Premier, luisterryke Uniefees~ 
vieringe maar ook aan toe
nemende veroordeling deur 
stemme van die wereld. 

Ons dink aan 5 Oktober 
- die dag waarop die i nwo~ 
ners van Suid~Afrika besluit 
het om 'n monargale rege
ringsvorm te verruil vir 'n 
republikeinse. 
Die ideaal waarvoor ook 

ons as studente gearbei het. 
is daarmee verwesenlik. Dit 
pas ons om by hierdie geleen t
heid aan die groat deurvoer
der van daardie ideaal, dr . 
Verwoerd, hulde, dank en 
waardering te bring. 

5 Oktober 1960 moet 
noodwendig groat histo
riese betekenis verkry en 
sal opgeneem word in die 
galery van groat datums in 
die gang van hierdie land : 
1652, 1820, 1838, 1902, 
1010, 1960 ... 
Maar in een opsig is 1960 

se gebeurtenis grater as al die 
ander, want dit is die same
vatting, die ervulling van 
alles wat voorafgegaan het. 

NUWE FASE 

En nou word 'n nuwe fase 
in die geskiedenis van Suid~ 
Afrika ingelui, nuwe perspek~ 
tiewe en nuwe moontlikhede 
word geopen. 

Dit sou dwaas wees om te 
se dat ons met die koms van 

Wyse Woorde 
'n Goeie voorbeeld 1s die beste 

preek. 

• • * 
Om te ~ien wat reg is en dit tog 

nie te doen nie, is gebrek aan moed. 
- Confucius. 

* * 
Diegene wat wil weet wat rus is, 

moet eers weet wat arbeid is.-Guy 
de Maupassant. 

• * * 
Hy wat dorings plant, moet nie 

verwag om rose te pluk nie.-Bidpai. 

die Republiek van Suid~Afrika 
'n paradysland binnetree. 
Want ons toekoms en die toe
karns van ons Republiek hang 
daarvan af of ons 'n veilige 
tuiste en onbelemmerde ver~ 
sekering gaan hied aan die 
medemense in ons midde; of 
ons ons land se vraagstuk van 
menseverhoudinge bevredi~ 
gend gaan oplos. 

Gepaard met die trots en 
die dankbaarheid oor wat ons 
het, moet gaan 'n verantwoor
delikheidsbesef en 'n roe
pings'bewustheid teenoor die 
toekoms van hierdie land . Die 
beste van ons geskiedenis le 
nag voor. 

Dit is daardie gedeelte 
van die geskiedenis wat in 
ons hande en in die hande 
van die nog ongebore 
geslagte setel. 

TAAKWAT WAG 

Op die skouers van die jeug 
van Suid~Afrika le voorwaar 
'n groat taak : hierdie jeug 
moet handhaaf en bou, moet 
verantwoordelikheid aanvaar, 
moet bereid wees om te werk, 
stewig staan en verdraag~ 
saamheid betoon. 

Dit is nie nou die tyd om 
oor ons sege te kraai en agter~ 
oor te sit nie. 

Daar is 'n wekroep wat 
wag op vervulling: die Repu~ 
bliek van Suid~Afrika moet 
die Ieiding neem in Afrika en 
die wereld bewys dat hy staan 
vir 'n saak wat reg is. 

Daardie wekroep spreek tot 
die jeug van Suid~Afrika. En 
ons moet daarop antwoord . 

• • • • 
'n M ens moet nie kwaad word oor 

die dinge wat verby is nie.·
Napoleon . 

• • • 
Skilderkuns is swygende poesie; 

poesie is sprekende skilderkuns.
Simonedes. 

• • • 
Dis makliker om 'n vyand te ver· 

geef as 'n vriend.-De Lucy. 

• • • 
'n Dwaas kan 'n vraag vra wat 

veertig wyse manne nie kan beant• 
woord nie. 

Dinsdag, 18 Oktober 1960 

.................................................................. 

l JJn ijl, ~ig j .................... _ __ ........................................... ... 
OM EKSAMEN TE DOEN is 'n dee! van die. roeping 

van elkeen van ons. Hoewel on s elkeen ons eie roeping het . 
is daar tog een saak waaraan ons alma! dee! het. Dit is die 
bevel van die Here wat deur sy Woord tot ons kom: , Heilig 
rnoet julie wees." Ons moet die N a am va n God heilig in a lies 
wat ons doen. 

Die eksamen staan dan ook nic 
lo van ons godsdicns nie. D eur o ns 

pligsgetrouc arbeid moct ons die 

aam van die Here heilig, maar in 

die cerste plek en vera) dcur ons 

gcreeld e gebed. Ons ve rtro ue op 

God mag nooit vervaag nie. 

Die volk I~racl het dikwcls in die 

woestyn hul Codsvertroue verloo r, 

deur· hu!l c cie o ngeloof. Hullc het 

gemurmu rccr a Cod bcprocwing 

stuur . Israel het met tye ge mecn dat 

God se verban d met hulle, ail een 'n 

bron van voo rregte moet bctekcn. 

Dit moct altyd met hulle goed gaa n, 

omdat hulle die vergadering van die 

Levitikus 19 
moet julle 
die Here 
heilig." 

: 2b: ,Heilig 
wces, want Ek, 
juUe God, rs 

H ere is. So het hulle dikwcl met 

die H ere getwis en H om verwyt en 

sy Naam on theilig. 

Dit kan so maklik met ons gebe ur 

wanneer dit, tyden die eksame n, 

ha re druk gaan. W annccr die tyd 

min word en o n tot laat snags stu· 

deer, dan Heun or:s dikwels ailee n 

op ons eie krag en wcrkvcrmoc en 

C od verdwyn uit o n> !ewe vrr ·n 
tyd lank. 

Som, tuur die Here beproewrn g:; . 
Ons word ie k, on uithouvermoi: 
raak gedaan . Dan raak on som s6 
op. tand ig dat .on miskien onbewus 
Cod vcrwyt. I dit hci ligin g ,·an 
C od >c Naam ? A ons Cod nic 
heilig nie , hoc kan on,sc lf heili!( 
wees? 

Belang rik is cgtcr dat o n ~ moct 
on thou dat ons gcheiligdes i. , kin · 
ders va n die H ere, deur die oenver· 
dien ·te van Jesu, Cbristus. H y, die 
Heilige van Cod, het op Gol gotha 
aan die kru i · vrywillig in die midde 
van sy murmurerende volk gchang, 
tot ve rhccrliking va n C od. So hct 
Hy ons met God versoen en stel Hy 
o ns ook in staat, om uit dankbaar · 
heid, Cod te heilig in die vervulling 
van ons roeping. 

Wannccr die jaar se werhaamhedc 
ook weer afgesluit i en ons gaa n 
vakan ie hou, dan hoor ons steed die 
woo rdc : ,.H eilig moet julle wee . . " 

Laat ons dit onthou, geagtc le-er. 

tot aan die eindc van on !ewe, of 

on · werk en o f on ontspan: Die 

Here u God i · heilig. Daarom, wee, 

u dit ook, deur die krag wat u ont· 

vang van u Midd elaa r, J csu Chri tu ·. 

- J.V. 

Mense en Mense 
DIE W.e:RELD bestaan 

uit baie soorte mense. Dit is 
goed so, want 'n volkome een
vormige wereld, 'n wereld 
sander ryke verskeidenheid 
van standpunt en benadering, 
van aard en aanleg , sou 'n 
gruwel van verveling wees. 

Maar in alle menslike ver
houdinge, groat sowel as 
klein, kan onderskei word 
tussen twee soorte wat s6 min 
met mekaar gemeen het dat 
hulle nooit tot 'n ooreenkoms 
met mekaar kan kom nie en 
daarom tot in lengte van dae 
in stryd sal verkeer. 

Aan die eenkant is daar 
die versiendes, die moedi~ 
ges, diegene wat ondanks 
aile tydelike terugslae en 
teenkanting die swaar taak 
aanvaar om 'n ideaal te 
volg en hulle met hul hele 
persoonlikheid daarop toe 
te le. 
Omdat hulle oak maar 

mense is en daarom onderhe~ 
wig aan die krankhede van 
die mens, sal hulle hul soms 
ook vergis, maar die vergis~ 
singe steeds vergoed deur die 
eerlikheid van hul strewe en 
die uiteindelike oorwinning 
van daardie ideaal waardeur 
hulle nie vir hulself nie, maar 
vir hul medemens groat voor~ 
dee] behaal. 

VYFTALENTE 
Hulle is die yweriges van 

wie in die gelykenis van die 
talente vertel word dat hulle 
van die vyf talente wat huTie 
ontvang het, nog vyf gemaak 
het. 

Aan die ander kant is 
daar die vreesagtiges, die 
kleinmoediges, wat eerder 
let op die tydelike wins en 
die goedkeuring van ander, 

wat miskien ewe vreesagtig 
en kleingelowig as hulle is. 
Hulle is die oorversigtiges, 

wat uit vrees dat hulle een 
foutjie sal begaan , liewer niks 
onderneem nie; wat niks so 
erg vrees as die noodsaaklik~ 
heid van 'n standpunt en 
besluit te neem nie en wat 
daarom vir hulle inspan vir 
die behoud van 'n wereld met 
al sy klaarblyklike onreg en 
onvolmaaktheid Hewer as om 
een ferme stap v orentoe te 
waag en die tyd uit te koop . 

BEN TALENT 

Hulle is die mense wat die 
een talentjie wat hulle ont
vang het, bedeesd in die 
grand bere sodat dit tog nie 
kan wegraak nie. 

Ook in ons tyd en aan 
ons Universiteit ken ons 
hierdie soort mense: aan 
die eenkant die stem van 
die vreesagtigheid, wat ver
maan om niks te waag nie; 
aan die anderkant weer die 
stem van die wat nie 
skroom om die ligster wat 
hulle sien, te volg nie, waar 
dit hulle ookal mag lei, 
maar wat bereid is om hulle 
idealisme met waaksaam
heid en praktiese werk
saamheid te temper. 

Aan watter stem 'n men s 
gehoor gee, hang uiteinde
lik van jou eie aard en aan~ 
leg af. Maar dat die tyd 
'n toets vir die harte is
daaraan sal niemand twyfel 
wat dit werklik verstaan 
nie. 
Ons wens u alma! 'n voor~ 

spoedige eksamen toe, 'n aan
gename vakansie, 'n geseende 
Kersfees en 'n gelukkige 1961. 

Die skrywer van ,redaksi~ 
oneel" groet u. 
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S.R.-VOORSITT'E,R REIK IN 
STEWIGE HANDDRUK 

GEAGTE PUKKE. 

DIE WAPAD 

S.R.-Voorsitter: 

DANKBAARHEID 
Geagte Mede-studente, 

Bladsy vy£ 

EN VERANTWOORDELIKHEID 
O ns het nou byna gekom aan die einde van die jaar wa t 

die akademie en in 'n sekere s in ook die stude.ntelewe betref. 
amens die Studenteraad en my· 

~elf wil ek u alma! terkte toewens 
met die aan taande eksamen. Mag 
die vrug van u arbeid die afgelope 
jaar nie uitb ly oie. 

Kersfees en 'n voorspoedige 
jaar word u toegevoea.-U 

) . ) . DE W. KR OG ER. 

uwe· 
vriend, 

Die bydrae wat die studente van ons universiteit 
gelewer het tot die verkryging van die Republiek, kan nie 
sondermeer verontagsaam word nie. 

ons die oplossing van ons probleme 
soek en deurvoer. Ons sal verder ons 
moet besin oor wat on onder poli· 
tiek ver, taan. 

Aan die van u wat on - Univer<i· 
tcit verlaat, gee on 'n stewige hand· 
druk met d ie alle rbeste wen e vir 
'n suksesvolle roepingsvervu ll:ng op 
u ve r killende wee. M ag u gedagte· 
nis aan ons Alma Mater baie aangc· 
naam wces. 

STEUN GEVRA 
Aan die van u wat volgendc jaar 

weer terugkom, wens ons 'n aange· 
name vakansie toe. 

Craag wil ek 'n bcroep op u doen 
om in my afwcs igheid die eerste 
maand van die volgende akademiese 
Jaar u heelhartige steun te hied aan 
mnr. Koos du P looy wat as voor· 
. itter al waarneem en aan die hele 
Studenteraad, vera] tydens die inly• 
wingstydperk. 

On beste wense vir 'n gc-eende 

Mnr. J. ]. de Wet Kruger. 
[Foto: Fotokuns. 

Reeds maanJe voor die referendum 
i op verskillende gebiede hard begin 
werk om alles gereed te kry vir die 
groot R·dag. Hoewel ons nie vir 'n 
beloning gewerk het nie, was dit wat 
ons ootvat;6 het baie mecr .s wat 
geld ooit kan bop, nl. 'n republick 

Suid·Afrika. 

D ANK!JARE H A RTE 

Na die gtu•>t volksgebeur~ent~ kyk 
ons nou '"et dank bare h;• ~tc: t~t ug. 
Tcenoor u LJ, die Almagti!!~ Re, kik· 
ker oor d!e lot van volke e;1 hnde, 
is on dankbaar vir sy gen<de. Vir 
die bydrae, hoe gering ookal, wat 
u, mcde·studente, gelev..er het, is ons 
dank verskuldig. Te alle tyc kan op 
die Pukke staatgt• !':laak word. 

n Cemecn ·,lplike onderli.1ge 
gcvoel was 1:1e stukrag tot die 
groot arbeid wat deur on Repu· 
blikeine verrig is. 

KONFEDERASIE DIE E.NIGSTE BASIS 
VAN SAMEWERKING A.S .. B.-president 

DIE ENIGSTE AANVAARBA~ terrein vir same~erking op die gebied _van student~~ 
organisasies is die konfederattewe, het mnr. Henme van der Walt, prestdent van dte 

A.S.B., in Bloemfontein gese in 'n rede voor die A.S.BAak aldaar. 
Mnr. Van der Walt het die agtergrond van die huidige 

studenteverhoudinge in Suid~Afrika geskets . H y het gewys 
op die verskil in lewensopvatting tussen die Afrikaans- en 
Engelssprekende studen t en verklaar da t die Afrikaanse student 
hom nooit sal kan aanpas by die liberalisme van Nusas n ie. 

Die stigting va:1 studcnteorgani:;a-
."Jcs >oos SAFS en SANSO bcskou 
h y a kleu rloo_, 

Met pogings om 'n ;ooort humani · 
tic c wereldburgerskap in S.A. tc 
_kep, kan hy hom nie verecn elwig 
nie. Omdat SAFSU kultuurvcr kille 
opsygestoot het en hom slegs op 
terreinc soos studcntepublikasies be· 
g-ccf het, kon dit geen bclangstellinrr 

wck nie. 

STAANPLEK 

Die Afrikaner w.l "n organisasie 
he waarin hy vir hom 'n taanplek 
kan behou en dit Iaat uiteindelik net 
die konfederatiewe terrein. H ie rmee 
word behels dat elkeen bly wac by is 
en geleentheid het om homself uit 
te leef. 

Op hierdic wysc kan bloot prak· 
tiese verskille en vyandighei.:l uit· 
gewis word. H y is oortuig dat 
sodanige vyandigheid nog vir die 
Afrikaanssprekendc nog die 
Engel sprekende nog die me• 
blanke iets goed inhou en dat 
konfederatiewe samesprekings die 
nodige harmonic sal kep. 

Die groot probleem by konfcren
oics bly egter die basis van vertee!l• 
woord iging. Die A .S.B. !1e~ geen 
beginselbe ware teen gemengde by· 

eenkomste nie, mits sosiale segregasie 
behoue bly en die A.S.B. e gronJ· 
slag van verteenwoordiging gehand· 
haaf word. 

GEEN BESWAAR 

Mnr. Van der Walt het ge e dat 
hy nie 'n nie·blanke as verteenwoor· 
digcr van 'n ope Engelse universiteit 

Nu.we Bestuur 
Die bestuur van die Wysgerige 

,·crcniging i tyden 'n onlangse ver· 
gadering soos volg saamgestel: D . A. 
S. H erbst (voors.), P. P . Kruger 
(0/voors. ) , mej . A. Venter ( ekr.) , 
Ben van der Walt (pgm. ) , en J, H . 
Viljoen (add. lid). 

aanvaar nie, omdat hy daar nie voile 
vryheid bet nie aangesien sportklubs, 
'osia lc bedrywighede, ens. nie vir 
hom oopgegooi word nic . 

Om studenteverhoudinge in 
tockoms te verbete r, moet 
Afrikaansc en E ngelse tudent 
nie·blanke tudent ontmoet. A 
afspringplek vir samesprekings kan 
die administratief·organisatoricse 
terrein gebruik word. 
Daarom word die idee van studen· 

teraadskonferensies ten voile gesteun. 

Ekonome Kyk 
Terug op 

Geslaagde . ~kof . 
Die ekonomiese veremgmg van d1e 

P .U. het opas y werksaamhede vir 
die jaar afgesluit en uit die jaarver· 
slag blyk dat die vereniging 'n baie 
geslaagde jaar agter die rug het. 

Verskeie bekende spreker het 
gedurende die jaar met toesprake 
opgetree, onder andere dr. F. J. du 
T oit kansellier van die Universiteit, 
die 'bekende ekonoom, dr. M . S. 
Louw en dr. F. ]. du lPlessis wat die 
begroting van 1960 behandel het. 

D ie jaarlikse piekniek van die 
vereniging het ook plaasgevind asook 
verskeie uitstappies D aar is besoek 
gebring aan twee myne in Wes· 
T ransvaal, Yskor en die Buro vir 
Standaarde. 

D ie Raad van die Univer-iteit hct 
finansiele steun gelewer om die uit· 
tappies moontlik te maak. 

Mnr. Casper J. H. Schutte, wat 
vanjaar junior lektor in die departe• 
ment chemie was, verlaat die Univer• 
iteit aan d ie einde van d ie jaar om 
n navorsingsbetrekking aan die 
W.N.N.R . te beklee. 

'n Busdiens tussen Klerksdorp en 
Potchefstroom is van volgende jaar 
af deur di.e Raad ingestel om vervoer 
vir buitemuurse studente te verge• 
maklik. 

Mnr. H ennie van der Walt. 

Dit hou nie in uitwis ing van begt'l ' 
se lver:; kille nie, maar uitwissing va '1 

vyand iggesindheid. 

PRINSIPA LEKOMITEE 

Die daarstelling van iets oortge· 
lyk aan die Prin ipalekomitee van 
die Suid·Afrikaansc universiteite sal 
verwelkom word. Daarmee word nie 
beoog die uitwi sing van die A.S .B. 
of Nusa nie, want terwyl hierdic 
liggaam praktiese probleme al be· 
hartig, kan Nu as en die A.S .B. hulle 
toe pits op die kulturele en ideolo· 
giese sy. 

( Berig oorgcneem uit Irawa, Sep
tember 1960.) 

Puld{e Wen Ver 
in Bofhal 

Die bofbalseisoen is verlede Sater
dadag op 'n hoe noot ingelui met 
'n prag•oorwinning van 13-4 oor 
Western Reefs. In die wedstryd het 
vera! Mannetjie; van der Berg en 
Toy Dannhauser (lg. a gooier) die 
aandag getrek. 

AI die Pukke e ondersteuning 
word gevra wanneer die eerste span 
Saterdag, 22 Oktobcr, op hul tuis· 
veld teen Strathvaal op die veld draf. 

Stoot die boeke opsy en kom ont· 

span 'n bietjie vir oulaas voo r die 

eksamen hier i . 

Maar die mondigwording vaa S.A. 
le op die jeug van ons volk groot 
verantwoordelikheid. Daar Je va ons 
groot take voor. Ons as studente 
van die P.U. vir C:.H .O. sal daarJan 

Mnr. )'. J. de W ~t Kruger, 
Voorsitter van d:e Studen
teraad, rig hierdie aktuele 
boodskap aan alle Pukke. 
veral met die oog ·op wat 
die {aak van die student 
n d :e onmiddellike t.oe

kozr.s is. 
Ninr. Kruger en mnr. L. 

A. S. van Wyk vertrek aan 
die beg~n van Desember. 
na Europ:r op 'n Abe 
Bailey- toer. 

(Die studentegemeen-
skap wens l:ulle 'n aange
name re~s en verblyf oar
see toe.-Red.) 

onmiddcllik aanda~ moer gee en t :>t 
uitvoering bring . 

DRIE TAI\E 
Die volgende drie t.u .. e kan kort• 

liks opgemerk \\ ·: J : 
DIENS 

Ons moet bereid wees om te dien; 
diens in die sin van opoffering on· 
der om vergoeding te verwag. Ons 
g rootheid is om mekaar onbaat ugtig 
te dien. D an ail een sal die toekoms 
voor ons oopval. 
HERORIENTERING T.O.V . DIE 

POLITIEK OF ST AATKUNDE: 
D eur uit te tyg bo die kleinlik· 

hede van die partypolitiek moet on~ 
dit soek wat vir ons land en volk die 
beste is . 

Vir waarheid en reg moet ons 
sonder huiwering na vore tree. 
Met oo rtuiging en geloof moet 

Sakboekie 
1961 

. 
VIr 

Die h uidige Studenteraad beoog 
om 'n sakboekie vir 1961 uit te gee. 

1961 is die jaar wanneer die P.U. 
ook ticn jaar sclfstandig is. Daarom 
word iets besonders beoog met hie r· 
die sakboekie. 

Dit sal van 'n kort inleiding voor· 
gelei wees; 'n sprcuk vir elke week; 
allerlei beson derhede- Rand· en ent· 
telsel, datumrooster van stu dente· 

gebeure, akademie. e besonderhede, 
ens. , ens. 

Hierdie wcrkie sa l aan die begin 
van 1961 te koop aangebied word. 
Kyk du:; uit daarna wanneer u aan· 
taande jaar terugkom. Slegs 'n be· 

perkte aanatl sal gedruk word aange· 
ien dit 'n proefneming is. 

SKEPPING VAN NUWE V ER· 
HOUDINGE: 

O nverwyld sal ons nuwe vcrhou• 
dinge tusoen on A frika ners onJer• 
ling en verder tus en A frikaners en 
Engelse moet aanknoop. D eur die 
verhoudinge moet ons 'n grotcr, 
ruimer en skoner republiek bou. 

Sonder om begin~el s te verkrag. 
moet on dr. Malan se w<wrde vrrder 
ten uitvoer bring: Bring bymekaar 
wat uit innerlike oortuiging byme
kaar behoort. 

Met hierdie groot take om le 
begin, moet on ern maJk. 

M ag elkeen van ons in dankb..trtr• 
heid vir dit wat ons O:Jtvan~ het 
poog om dit tot vo lvouing te bling, 
in verantwoordelikheid sal on da nk· 
baarheid bestaan. 

]. J. D E W. KROGER. 

ALABAMA SE 
WINS £420 

Anders as wat op die Jaaste massa· 
vergadcring van vanjaar bekend 
gemaak i , het die A labama Studente• 
orkes nie 'n toerwins van £40 behaal 
met die toer deur Transvaal nie, 
maar ongeveer £ 420 suiwer wins 
inge~amel. 

D ie fout wa t ingesluip het, wa> 
dat 'n bed rag van £ 100 van die 
A labama se toerwins a donasies 
,gcbruik'' is. Die Studenteraad het 
egter beslui t dat geen donasies uit 
toerliggame en V reugdedagkomitee 
gemaak sal word n ie, maar dat uit 
die tota le winste van al die liggame 
saam, donasie gemaak sal word . 
Waar daa r dus £ 100 van Alabama 
e Win afgetrek is vir donasies moe 

hierdie bedrag oo reenkomstig die 
besluit van die Studenteraad weer 
toegevoeg word tot die win van die 
A .S.O . Op een of ander manier het 
'n fout ingesluip en dit is nie gedoen 
n ie. 

BELASTING 

.By bogenoemde bedrag van £140 
moet dan nog die beslastingvry tel· 
ling wat deur die P rovinsiale Raad 
uitbetaal word, gereken word. D ie 
vrystellingsgelde het £283 beloop. 

D ie totale wim is dus duidelik 
meer a £420. 

Mej. Alwine Euser, gebore in 
Am ·terdam, H olland, bet op Dins· 
dag, 4 Oktober, Unieburger geword. 
Mej . E user i reed byna 13 jaar in 
die land. Sedert 1958 studeer sy aan 
die P uk en hoop om die jaar haar 

studie in H uishoudkunde te voltooi. 

Hoekom sal ons so lank oor 
FOTOGRAFIE praat? 

Kom na ons A TELJEES en oortuig 
~3elf! 

BEYERS CLAASSEN 
Lombardstraat 58 

T elefoon 455 

POTCHEFSTROOM 
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,Sal Ons On Kenn1sse Ooit Vergeet" 
Maryn Fourie 

Groet die 
Pukke 

GEAGTE PUKKE, 
Aan aile goeie dinge kom 'n eindc 

en so het daar ook weer 'n tyd van 
afskeid aangebreek na vier jaar van 
studentepret, studie en aangename 
dae. 

In vier jaar se tyd lee r 'n mens 1 

baie, nie net wat die akademie betrcf I 

nie, maar ook wat jou mensekennis 
bctref en daarom is dit 'n voorreg 
om in die geleentheid gestel te wees 
om aan 'n inrigting soos die P.U. vir 
C.H.O. te kan studeer. 

Dit wa vir my "n voorreg e m 
ged urende hierdie laaste jaar my 

dienste aan die dame as hoofdame 
te kon bied en dit was ook vir my 'n 

aange name taak om die eer tejaar
dames in te lei in die studentelewe 
op d:e Puk. Ook die wat by my 
klasgeloop het in Liggaamlike Op
voeding het die tyd vir my hier aan· 
genaam gemaak. 

Aan a! die eerstejaar wat agterbly 
wil ek die allerbe. te toewen en ont· 
hou, urn 'n goe ie eerstejaar te wee. 
1s nodig om 'n goeie volwaard:ge 
Pukstudent te word. Ek wen j ulie 
· n baie lekker tweedejaar toe en a lies 
van die beste vir die jare van studie 
en studentepret wat voorle. H ou die 
Puk se naam hoog! 

Die eksamens Ie voor die deur 
en vir baie is dit die Jaaste skof. 
:\an alma! wen ek terkte en suk
se toe in die tyd. Aan alma! wat 
agte rbly, maar ook die wat weg· 
gaan, wen ek seen, voorspoed en 
,·ir die dame diamantringe toe! 
Aan die Huiskom itee en koshui:' ' 

dames Yan 1960, ba ·e dankie vir ju lie 
vncndelikc oamewerking en onder· 
steuning. Sterkte aan die nuwe hoof· 
dame, S.R.·damesverteenwoordig>ter 
en Huiskom itee. 

Beste wcn· e en stcrkte! 
-MAR YN FOU RI E. 

Herman V enrer, die f!ink slotvoor• 
speler van Puk, gaan skoolhou ... 
maar weet nag nie waar nie! Tege
lyk wil hy nag nagraads in ge kiede· 
ni kom studeer aan die P.U. Aldus 
moet hy baie na aan die H oofgebou 
skoolhou . . . in een van die ko· · 

huise? 

Proffie van V uuren en Dries Yssel, 
die tweeling waarvan bulle ma nie 
weet nie, onttrek bulle aan die 
aktiewe tudentelcwe nadat hulle 
vanjaar albci op die Studenteraad 
gedien het. 

ELAINE BOHTA RIG 'N 
LAASTE WOORD 

LIEWE PUKKE. 
W a nneer mens gekom hct aan die einde van nog 'n skof 

in jou !ewe en jy s taan voor 'n belangrike kru ispad, dan ka:1 
dit nie anders wees as met gemengde gevoelens nie; vreugd.:: 
en verwagting v ir wa t die toekom s mag bied , enersyds. en 
<Jndersyds die heimwee en weemoed by die gedagte aan studen
tejare wat vir alty d verby gaan . 

Dit wa· 'n heerlikc voorrcg om 
Pukstudent te wee. , nie allcen lik 
omuat studentel ewe 'n onvergeetlik~ 

tydperk van my !ewe wa nie, maar 
bowcal om rede ek die voorreg gehad 
het om aan die enig~te christelikc 
universiteit te tudeer. Die Puk leer 
aan on baie dingc, maar die belang· 
ri kste i seker dat dit on vorm, vcr· 
ryk en Iauter en deur hierdic slyp· 
en skawe• proses Jeer jy om lewcn::· 
per::pcktief te ,·erkry, bo jousclf uit 
te styg, die hoi:r gce. tcswaardes tc 
,·crwerk en te ab orbeer en met hier• 
die wapenrusting jou;;elf te wcrp in 
die lewcns tryd. 

D A NKBAARHEID 

D1e cnig tc gewaarwording wat 
hnm van jou meester maak aan die 
cinde van o 'n heerlikc tydperk i 
dankbaarheid. Weliswaar wa daar 
ook die skadukant, die onaangc· 
naam heid, die pyn en die teleurstel• 
lin!!, maar ok daarvoor leer ons om 
dankie te se en hoe klein is die 
wooru jic nie wanneer dit die diep te 
gcvoelens en gewaarwo rdinge van die 
hart moet weergce nie-nct soos die 

woordjie vaarwcl. 

Vir die voorrcg om lid van die 
Studenteraad te wces kan ek God 
alleenlik maar ewig dankbaar wee~, 

dit wa 'n onvergeetlike onder· 
vinding. 
Aan elke Pukstudent wat ek gedu· 

rende die loop van die af gel ope vyf 
jaar leer ken het, se ek dankie, in 
beso nder aan die S.R. lede van 1959· 
60, en die hoofdamcs en hui komitec 
met wie ek kon saa mwerk. 

Pukke, laat ons te aile tye en in 
alle om tandighede, maar net een 
ideaal, een trewe he, naamlik om 
die Jig van die Woord van God op 
elke lewensterrein uit te dra. 

My bestc wensc en seenbede vcr· 
gescl diegenc wat hier die vaandel 
moct hooghou, en aan hu!le wat ver· 
trek. se ek: Sterkte! 

Met die weerklank van d:e woorde 
in my hart, reik ek u elk die hand: 
,Ziet men scheiden van elkar:der 

H icr op de:~;e aardse dal, 
Want men weet niet of ze clk

ander 
Weer op aard ontmoeten zal." 

H artlike groete, 

-ELAINE BOTH A 

ONS GROET U • • • 
JN HIERDIE UITGA WE verskyn die name van per~ 

sone wat ons aan di·e einde van hierdie jaar gaan ver
laat of uit die aktiewe studentelewe tree. Ongelukkig is 
dit vir ons onmoontlik om iets te skrywe oor al diegene 
wat vertrek of die tuig neerle. 

Dit kan nie anders dat ons van u moet a~skeid neem 
nie, want die tyd en die lewe staan nie stil nie. 

Aan almal wat ons aan die einde van die jaar V'erlaat: 
namens die Universiteit van Potchefstroom en die studen~ 

tegemeenskap 'n stewige handdruk van voorspoed in die 
hoop dat dit met u baie goed sal gaan. 

As die kansie hom voordoen, onthou u is altyd wei~ 

kom om by die Puk te kom inloer. 
Baie van diegene wat ons gaan verlaat of uit die 

studentelewe tree, moet 'n spesiale woord van dank toe
gevoeg word vir wat hulle vir die studentelewe gedoeu 
en beteken het. 

U hulp, werk en Ieiding. word waardeer en di·e pad 
wat u vir ons aangedui het, sal ons hewandel, nie slaafs 
nie maar met eie oortuiging. 

Aan diegene wat verder gaan studeer-hier of elders 
- sterkte en welslae u toegewens. 

Mag u wat vertrek die Alma Mater verlaat met die 
hoop ·en gedagte dat die mooie, die goeie en die l·eersame 
van die verlede, wat op die oomblik waarskynlik nog 
maar toekomsdrome bepaal, die aangename werklikheid 
van die toekoms word.-Red. 
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Lou van W yk, bekend o.a. u 
ondervoorsitter van die Studente
raad , voorsitter van d ie A .S.B. en 
hoofkoshuisverteenwoordiger m 

die Kompleks, tree ook nou ui t 
die akt iewe studentelewe en verlaat 
die koshuis. Aanstaande jaar is sy 

finale jaar as teologiese studen t. 

Koos Brink, 'n klein mannetjie met 

'n geweldige ste m! Aan die eettafel 

i hy oos 'n onru tige broei kapok· 

hoendertj ie, maar voor die studecr· 

tafel i hy st il, toegewyd en bcsadigd. 

Hy het so pa 'n bcstuurder po• 

aanvaar by die aptekersfi rma A. J. 
Adcock in die omgewing van Kru· 

ger dorp . 

Rossier de V ille i 'n bekende 

figuur onder die studente; was geky 

met 1958 e ,Joolkoningin" van 

Klawerhof, Monika van der Merwe . 

Dit i 'n seld arne ky wat vanaf sy 

eerste jaar deurhou tot in sy sesde 

jaar LL.B. Hulle gaan op 10 De.em

ber trou. In die Departement J us• 

ti ie te Pietermarit:~;burg gaan hy 

volgende jaar a professionele assis· 

tent sy plek volstaan. 

Johnnie Knox, 'n bekendc uit die 
Komplex, le vanjaar ~ Y finale LL.B .
eksamcn af . Hy i van voornemens 
om hom aanstaande jaar up die Rand 
te gaan vcstig as openbare aanklaer. 
On wens hom net oveel welslae toe 
met sy loopbaan as wat hy in sy 
stud :es behaal het. 

Bok Fourie, wie ken hom nic ? 
Die wakker skrumskakel met vee! 
durf op die voetbalveld, maar skrik· 
kerig vir 'n sleep en r.og hanger vir 
gimna,tiek! Bok het ' n pos aanvaar 
a onderwy er aan die Krugersdorpse 
Tegniesc Hoe r s k o o I. (Swart 
Meraai?) 

Steere verdediger van die Puk, 
beskermer in die tyd van nood-die 
mans-sal on volgende jaar nie mecr 
hier vind nie maar daar i ook heel· 
wat dame wat die stukrag agter die 
Puklewe was, wat ons gaan verlaat. 
On dink aan 

N ettie van ' t Riet is een van die 
Pukke wat ons gaan verlaat om in 
die nablyc toekom haar m die 
huweliksbootjie te begeef. 

ettie wa 'n bekende en gcwilde 
figuur in die vier jaar wat sy op die 
Puk wa en het vanjaar gedien ~ 

onderhoofdame vir De Klerkhuis. Sy 
het verder 'n leidende rol in die 
georganiseerde studentelewe gespeel 
en sal volgende jaar gemis word. 

Haar planne vir die toekoms? Sy 
wil haar a onderwysere op Krugers· 
dorp gaan vestig en tree dan oak 1n 
die huwelik met 'n Puk wat ons oak 
kens, nl. Andries van der Walt. Aan 
hulle: Pukgoete! 

Daar is eker baie en vera! dame , 
wat pyt i dat Mollie van der Linde 
die Puk gaan verlaat na sy vier jaar 
hier by ons vertoef bet. 

Mollie wa vanjaar die onderhoof· 
dame in Piet Groblerhuis en het uie 
U .D.B.-kursus geloop. 

Op baie van die dames onder haar 
het y teed 'n rigtende invloed uit· 

geoefen. 
Waar Mollie weer teruggaan na 

haar au voorliefde, die biblioteek· 
wese in die Gaud tad, se on. dat ons 
bly wa dat ons haar gcken hct. 

Rassie Smit 
Liewer sou ck ten slotte wou swyg. 

Die versoek van Die Wapad om 'n 
laaste boodskap te rig, was cgter 
te groat 'n voorreg om te versmaai. 
Vergun daarom sleg enkelc gedag• 
tes van alles wat in die hart omgcdra 

word. 

'n Eindelosc voorreg wa die jarc 
van studie aan ons Alma Mater, waar 
men altyd verseker wa van 'n oor· 
tuigde, Calvinistiese begin elstand· 
punt. Die waardering en dankbaar· 
heid hiervoor is onuitspreeklik. 

Aan die front van die studentc· 
akt:witeite wa die deelname, hoewel 
later slegs in die sti lte , 'n !outer 
genot. Die opwceg van argument 
teen argument, die intiemc gesprckke, 
die ske rts, die vriendskappe hicr ge
bore, sa l in die hcrinncring 'n ko;· 
bare kleinood bly. 

Die eindc van dit aJJcs. hcc bcdroc· 
we:1d ookal, kon nic uitbly nic. 

Jaag daarom na alles wat vir u 
gees tot verryking, vir u karakter 
tot vorming, v:r u sic! tot ge loofs· 
bevrediging dien. 

En vergeet noo1: ,In U Jig ;icn 
on die Jig." 

-E.J .. 

Idyll van dcr Walt het wortgelykc 
planne. Has wa lank op die Puk 
ro het vir hom die reputasie opgc• 
bou dat hy die mee te Puktoer~ 

meegemaak het. Hy was vanjaar sc 
hoofdirigent en ook onder-sckretaris 
van die S.R. 

Hans van Z yl, berug vir sy ,wit" 
en o .a. twee keer onderdir igen t 
op intervarsities teen Kovsies, het 
hom nou onttrek aan d ie aktiewe 
studentelewe. H y het reeds vroeer 
d ie jaar toegetree tot die Universi
teit se administratiewe perso:tcel. 
H ans het ook op 1960 se Studcn
teraad ged ien as penningmeester. 
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A 

PROFESSOR EISELEN LE DIE 
TUIG NEER 

, Wat 'n mooi mens! Hier het ons 'n lsraeliet in wie daar 
geen bedrog skull nie." D it was die woorde van die rektor, 
prof. J. Chr. Coetzee, oor prof. G . T . S . Eiselen. 

Na veertig jaar van haas ononder
brokc en plisgetroue diens aan die 
P.U., tree prof. Eiselen aan die end 

van die jaar af. 

Gotthilf Eiselen is op 20 Februarie 
1895 op Arkano, 'n Berlynse sen· 
dingstasie, gebore. Tot 12 jaar wat 
hy grotendeels 'n bedhoudende inva· 
!ide, dog deur taaie volharding kon 
hy spoedig 'n aktiewe deelname aan 

allerlei sport gun. 

Sy skoolopleiding het hy ontvang 
up die Duitse Sendingskool op 
Bothshabelo, sy hoerskoolopleiding 
aan die Johannesburgse King 
Edward VII·skool en in 1920 is hy 
met B.A. na Potchefstroom as lektor 
m dierkunde en plantkunde. 

VIER TALE 

groot licfde leer ken toe hy opgetree 
het as voorsitter van die Potchef· 
;croom e Volksteater. 

H y was 'n merkwaardige man, 
groot men met 'n klein postuur . 
pligsgetrou (tus en 1920·1957 het hy 
nie cen enkelc dag om siekteverl f 
aansoek gedoen nie!) en streng, do.: 
'n warme en hartlike m~n;.-

G.J.L.S. 

Kotie de Jager. 

PUIK ATLETIEK VROEG IN 
DIE SEISOEN 

DIE EERSTE ATLETIEKBYEENKOMS, die W· .::s~Trans~ 

vaalse proewe, is Saterdag, 8 Oktober deur die P.U. atle~ 
tiekklub aangebied op die P.U. atletiekveld. 

Twee Pukke, Juhan van dcr Walt 
en Len Ortlepp, i;. ).(ekics um Sater· 
dag, l 'i, Oktober, in Durban dee! tc 
neem aan die driehocki!-(e byeenkoms 
tuoscn Natal, O.V.S. en Wes·Trans· 
vaal. 

n1c 111 die hoogspnr. g declneem 
nic weens 'n ligtc beenbesc ring. 

Die standaard wat deurgaans gc• 
handhaaf was, was hoog en voorspel 
strawwe kompctisie vir die komende 
. eisoen. 

Bladsy sewe 

Prof. Labuschagne terugblik op 
sy lewe 

N A NEGE-EN-TWINTIG jaar diens aan die P .U ., eers 
as lektor e.n la ter as professor , sal prof. F. J. Labuschagne aan 
d ie end va n 1960 a ft ree. Pro f. La buschagne is 'n man van durf. 
eenvoudi g en nederig in sy lewenswandel. maar onmiskenbaar 
'n oorspronklike denker vera! met sy taa lleer. 

H y is gebo re op 18 November 
189 i tc Elandskuil in die Venter · 
dorpse distrik. As kind het hy aam 
met sy moeder die cllende van die 
konsentrasiekamp hier tc Potchcf· 
stroom getrot>eer. 

TWEE DEKANE 
Die ampstermyn van twee dekane 

van die vyf fakulteite van die Uni· 
versiteit verstryk aan die einde van 
die jaar en gevolglik moe verkiesings 
gehou word op die jong te Raad· 
sitting. 

Prof. W. J. Snyman is verkie tot 
dekaan van die fakulteit Teologie in 

die plek van prof. ]. P. Joo te. Vir 

die fakulteit van ekonomiese weten· 

skappe i prof. D. J. Vi.ljoen hcrkie. 

vir die volgende drie jaar. 

Na y cer>te skoolopleiding te 
Potchefstroom, is hy na 'n C.N.O.· 
skool en daarvandaan na die dorp· 
skool te Ventersdorp. Na std. 6 was 
hy 15 dae bankklerk en i:- toe later 
weer terug na die , koolbanke. 

IDEALISTIESE STU DENT 

edert 191 5' is die )Oil)! en ideah>· 
tiese student aan die Pretoria Nor· 
maalkollege \·erbondc. Hier ontmoet 
by mej. Mollie Grove om eers 10 
jaar later met haar in die huwelik te 
tree. Na sy kollegeopleiding vol)! 
die Hoer TaaJbondeksa men, 03· 
Onderwy diploma, Hoog te Taa1· 
bondek amen nel op mekaar. Saam 
met prof. G . Dekker le hy d;e 
Diploma vir Nederlandse Letterkunde 
van die S.A. Akademie af en voltooi 
kort hierna 02·diploma en matriek. 

H y praat en skryf heel vloeiend 

Duits, Engel , Afrikaans en Noord· 
Sotho. In 1923 behaal hy sy M.Sc.• 
graad in dierkunde en plantkunde 
<tan die Universiteit van Witwaters• 

rand. 

In 1926 word hy ook huisvader 
van Heimat en in 1932 le hy die 
tuig neer en word kort hierna in 
1933 bevorder tot professor in D ier
kunde. Teen die end van 19'38 ver
trck hy na J ena, Duitsland, en behaal 
einde Junie 1939 sy Doktorsgraad. 
Hy en sy vrou ontvlug naelskraap die 
Duitse Gestapo en sluip in 1940 by 
Durban in Suid·Afrika terug. 

Ongeveer 2 5 atletc hct deelgc· 
nccm. Dric se nio rklubs van Wcs· 
Tran vaal, P.O.K., Carletonville en 
P.U. en cnkclc atlctc van skole, was 
teenwoo rdig. 

DORPSP AN KLOP KOSHUISE IN 
MOOI WEDSTRYD 

Vanaf 1924 loop hy vir negc 
maande klas aan die P .U. en 
voltooi die B.A.·graad en in 1926 
die H .O.D. 

"n uwe fa.;e 1n sy· !ewe begin 
toe hy in 192 7 aange tel word as 
onderwyser aan die Volkskool. ln 
1929 slaag h y M.A. buitemuurs met 
!of en word 1931 vanaf Schweiz.er· 
R eneke waar hy skoolhoo f wa , ge· 
roep a senior lektor in Afrikaanse 
TaaJkunde in die plek van prof. S. 
P. E. Boshoff. Gcdurende 1938 ont· 
vang hy hier 'n professo raat. 

LEIDENDE ROL 

In die verenigingslewe het prof. 
Eiselen sy .krale lyf met groot gewig 
ingewerp: Hy i lid van die S.A. 
Akademie vir Wetenskap en Kuns, i 
lewenslange lid van die S.A. Genoot· 
skap vir die bevordering van die 
Wctenskap, i jarelank voorsitter van 
die Kerkraad van die Potchefstroom· 
'c Luther. e Gemecnte, wa 'n aantal 
Jarc lid en superintendent van die 
Vcrcnigde Bantoeskool in die Pot• 
chefstroomse lokasic, was ondervoor· 
sitter van die Potchef troom. e Hospi· 
taa lraad en ook van die Rooikruis· 
vcreniging alhier. 

Die toncelkun en musiek het die 
kun sinnige Gotthilf Eiselen met 

MEMORIAM 
Op l September vanjaar 

het Maria Catharina (Mak
kie) Schultze, eggenote 
van prof. H. G. Schultze. 
in die ,ouderdom van 61 
jactr en ,7 maande, ont
slaap. Die studentege
meenskap betuig hulle die
pe simpatie met die agter
blewenes. 

Len Ortlepp het sy bcste vcrtomng 
gel ewer dcur die spies 199.7 vt. ver 

Johan van der Walt. 

t ~linger. Dit plaas hom onder d1e 
vyf be tc in die land. Ortlepp hct 
sedcrt vier maande nie geoefen nic. 

SKITTERENDE MYL 

Johan van der Walt het die 1 my! 
in 4min. 37 sck. afgenael en ook 'n 
rweede plek gebuit in d ie 3 myl, kort 
agtcr Thomas Lutz . Kotic de Jager 

het die -!40 in 51 sc k. voltooi. 1 . 

du Ple.sis van P.O.K. het die 6vt. 

mcrk rcdelik gcmaklik oor«eseil. 

Ander atlctc wat mooi pre ta"ie.; 

gelewcr het, was Rina Bierman. H en· 

nie van Zijl, Louis Viljoen, M. van 

H elsdingen , alma! van P.O.K. , en 

Riancttc Roux en Piet Swart van 

Lichtenburg. Johan Liebenberg kon 

KOMPETISIE VIR NUWE 
LIEDJIES 

DIE A.B.K.K. bet 'n kompe tisie uitgeskryf om n uwe liedjie 
w a t geskik sal wees om by Intervarsitie ges in g te word, in 

die studentesangbundel op te neem. 
H ierdic liedjie moet verkieslik op 

bekende wysies gesing kan word en 
moet verder aanpa, by die beoogde 
doel, nl. om tyden intervarsitie ge· 
sing te kan word. 

REELS 

Die reels VIr die kompetisie is 
volg: 

Liedjie. moet op bekende wy ie 
gesing kan word, bv. , Bridge on 

the River Kwai" , ens. Aile inskry· 

wings moet die A.B.X.K. bereik 

nie later a; cinde Februarie 1961 
nie. Die bcoordeling van in kry· 
wings sal oos volg wees: lnge• 
skrewe liedjies al deur die rna a 

by sing·songs ge ing word, waar 
die beoordeling dan ook deur 'n 
paneel van beoordelaars sal plaas· 
vind. Die besli ing van die bcoor· 
delaars i finaal. 

PRYSE 
Drie pryse word aangebied: 'n 

Eerste prys van .£5 (RIO). Twee 
tweede pryse van £1 (R 2) elk. 

IN ' N INTERESSANTE krieketwedstryd het die dorpstudente 'n 
gekombineerde span von die koshuise op 1 Oktohr met 56 

lcpies die loef ofgest-aek . 
Vaatjie Weber, die dorpspan oc 

kaptein, het die loot gewen en Fy 
span ingc tuur om te kolf. 

Christie Coetz.ee en Gert Snyman 
het die beurt geopen, maar Snyman 
is met die telling op 19 uitgehard· 
loop. Dykstra, wat hierna kom kolf 
bet, het goed begin, maar met y 

tell ing op 9 bet hy 'n bal van 
Labuschagnc in die hande van H op· 
pie Roet gelig. 

Coetz.ee bet vinnig gekolf en saam 
met Ben Bierman is die lopies vinnig 
aangeteken. Met die totaal op 66 
is Coetz.ee skoongeboul deur Andries 
van der Walt met sy telling op 20. 

HOOGSTE TELLING 
Weber het hom by Bierman 

gevoeg en die lopies het steeds vin· 
nig gekom. Johan van der Schyff 
het ge org vir die hoogste individuele 
telling, nl. 26. 

Toe die kolftyd verstreke wa , 
het die telling gestaan op 115 vir 
e · paaltjie wat aangeteken is in 

100 minute. 
Die ko hui span bet swak afgesit 

en was van die staanpoor af in die 
moeilikheid teen uitstekende boul• 
werk van Dykstra. 

GOEIE BOUL WERK 
Twee paaltjies was plat vir slegs 

es lopies nadat Andries van der Walt 
deur Dyk tra en Rickert deur Weber 
teruggestuur is. Jan Ras was vol· 
gende om terug te tap na 'n moedige 
beurt. 

Die enig te ander ko buiskolwers 
wat hond haaraf kon maak was . 
Van der Walt (jnr.} en Froneman 
met 16 en 11 lopies onderskeidelik. 
Hessel Dyk tra bet weer getoon 

dat daar groot krieket in hom steek 
deur vyf paaltjies plat te trek vir 
legs nege lopies. Hy is goed byge· 
taan deur Weber wat drie paaltjies 

vir 13 lopies laat kantel het. 
T elkaart: 

DORPSTUDENTE 
Coetz.ee, b Van der Walt ........... . 
Snyman, uitgehardloop ...... . ... .. 
Dykstra, v Roets, b Labuschagne 
Bierman, bvp Froneman ...... .. ... . 
Weber, bvp Riekert ................ .. 
Van der Schyff, b Froneman ..... . 
Crause, n.u.n ............................. .. 
Monster, n.u .n ......................... .... .. 

Ekstras ........................................ .. 

20 
7 
9 
5 

21 
26 

8 
6 

11 

Totaal vir ses paaltjies 113 
Boulontleding: Labuschagne 7-0· 

33·1; Van der Walt 8·0·29·1; Frone• 
man 7·2·23 · 2; Putter 2·0·6·0 ; Rickert 
4·2·7·1; Oosthuiz.en 1·0·2·0. 

KOSHUISSPAN 

Van der Walt (snr.), bvp 
Dykstra ...... ............................ .. 

Ras, v Mon ter, b Dykstra ...... : ... .. 
Rickert, v Crause, b Weber ..... . 
Froneman, bvp Van der Schyff 
Eloff, b D ykstra ................. . 
Labuschagne, v Coetz.ec, b 

D ykstra ............................. . 
Oosthuiz.en, v Oeschger, b Sny· 

man ........................................ .. 
Van der Walt (jnr.}, v Weber, 

b Dykstra ................................. .. 
Putter, bvp Weber ...................... .. 
Breytenbach, v Crause, b. Weber 
Roets, n.u.n. 

Ekstras ...................... .. 

4 
7 
0 

11 
0 

0 

9 

16 

3 
0 
6 

Boulontlecling: 

Totaal 57 

Weber 7·2·13 ·3: 
Dykstra 10·7·9·5 ; 
5·1·11·1; Coetz.ce 
2·0·8·1. 

Van der Scbyff 
3·1·10·0; Snyman 

HOOGVERRAAD 

Saam met prof. B. C. Schutte en 
mnr. H . G. Steyn word hy in 1941 
aangekla van hoogverraad en bring 
42 dae agter Jot en grendel deur. 
M et 'n borg van £500 word hy vry· 
gelaat en later deur 'n spesiale hof 
te Pretoria vrygespreek. 

Aan die taalstryd het prof. 
Labuschagne baanbreker, werk ge· 
lewer. In die politick was hy 'n 

leidende figuur. Vir die kultuur· 
saak van die Afrikaner het hy 'n 
ruim hart en . y bydrae hiervoor, 
is enorm! 

Professor Labuschagne bly nog 
steeds gedurende 1961 aan die Puk 
klas gee in taalkunde. Hy hoop 
egter om die geleentheid te vind om 
die finale afronding van y Funksio· 
nele Taalleer aan te pak.-G .] .L.S. 

SHELL-N.AGRAADSE 
STUDIEBEURSE 

The Shell International Petroleum Company Ltd. bied namens 
die Oliemaatskappye Yan die Koninklike Nederland ef Shell-groep 

TWEE STUDIE.BEURSE 
aan, elk tcr ,,·aarde van ;1:,750 per jaar vir twee jaar, geldig aan 
'n Univcrsitcit in die Verenigde Koningkryk vir nagraadse studie 
in cen \·an die Yo1gende Yakkc: 

lngenieurswese, Chemiese 
Fisiko, Geofisika en Geologie 

I ngenieurswese, Chemie, 

Daarbencwens al· die Maatskappy 'n aansienlike gedeelt Yan die 
rei geld betaal. 

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 1 ovember 1960. 
Besonderhede aangaande die beurse en aan oekvonns is verkryg
baar by die kantoor van die Registratcur of by DIE HELL
:VIAATSKAPPY VAN SUID-AFRIKA BEPERK. PER O~EEL
A FDELI G, PO BUS 2231 , KAA PST AD. 

Sukscsvollc applikante i ond r gecn verpligtin~ om hulle dienste 
aan Shell aan te hied nie. 
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DIE P.U. vir C.H.O. IN 1960 HOOGTE 
Die Skof Wat Agter Le 

Wanneer teruggekyk word op die skof wat agter le, 
kan mens met reg verklaar dat 1960 'n jaar was waarin 
rustig en bestendig voortgearbei is . 

Oit was miskien nie 'n daar van geweldige hoogte
punte in ons studentelewe nfe, maar in der waarheid 'n 
jaar waarin gewerk is vir d~e dinge waarvoor ons staa:t 
en gestreef is om ons ideald op aile terreine uit te dra . 

I 

Oit is voorwaar 'n geslaagde jaar waarop teruggekyk 
kan word; 'n jaar. waartydens die studentelewe van die 
P.U. vir C.H.O. hom andermaal bewys het as kerngesond. 

Oit was ook andermaal
1 

'n jaar waarop teruggekyk 
kan word op die goeie gesindheid tussen die Universi
teitsowerheid en die studen'tegemeentskap. Sander die 
steun en heelhartige same"Yerking en Ieiding van die 
owerheid van die P.U. sou die studentegemeenskap- en i1! 
besonder die Studenteraad~ekerlik nooit tot stand koa 
bring wat wei tot stand gebrlng is nie. 

Op hierdie bladsye wil onspoog om enkele hoogtepunte 
van die jaar se bedrywigheC!e voor u geestesoog op te 
roep ... 

Die grootste Vreugdedag in di~ r;csk:e::cn's van d:e P.U. is vanjaar 

o;> luisterryke wy~e op Klerhdorp gevicr. Die foto--wat by d:e 

ingang van Klerksdorp g~neem is-!:Jied nie 'n getroue weergawe van 

die aantal mense wat hulle verkyk het aa;, d:.i Pukke se skouspel

agtige vlotte nie. Die hoogste bedrag ooit met 'n straatkollektc 

ingevorder, die oorspronklike idee om al die vreugdewaens op 'n 

sentrale plek te bou, pannekoek, koffi e en ,.hotdogs" wat die gees 

in 'n jolige werk-spel rigting g.J::tuur h et, was die hoogtepunte van 

vanjaar se grootse Vreugdedag. 

Die ldeaal en Strewe 
Die ideaal van die Studenteraad vi r 1960 is aan die begin 

van die jaar as volg geformuleer: , Ons stel ons ten doe! om die 

Afrikaner se leefwyse en tradisie voort te dra en uit te bou 

en om met diegene wat van ons verskil , vera] hier aan ons eie 

Universiteit , ten nouste saam te werk om aan alma! 'n geluk

kige akademiese jaar te besorg ." 

Luisterryke 

Onclerneming 
Ses puik musiekkonserte is 

tydens die ingebruikname van 
die nuwe konsertsaal van die 
konservatorium van di·l P.U. 
vir C.H.O. aangebied en die 
onderneming was ongetwy
feld die grootste van sy soort 
in Potchefstroom. 

Mnr. ld)•ll van der Walt is tydens 
die A.S.B.·ko:>gres in April tot 
sek..c:a.·is van die Hoofbestuur ver
kies. Saam met mnr. Hennie van 
der W&: is hy d:e tweede Puk 
op die 1-i:>ofbcctuur. 'n D erde 
Potchefstrome:·, mnr. Pect Stry
dom van P.O.K, is ook tot die 

Hoofbestuur ve=kies. 

Tydens die jaarkongres van die Afrikaanse Studentebond te Heidel
berg is mnr~ H. J. D. van der Wale verkies tot president van die 
Bond. Op die foto verskyn hy enkele minute na sy verkiesing. 

S.A. BINNE 
AFRIKA 

DJc tema van vanjaar e twaalfdc 
kongrcs van die A.S.B. te H eidel
berg wa ,.Suid-Afrika binne Afrika". 
Vir Potchefstroom hct mnr. ]. Han 
van Zyl 'n skitterendc toespraak ge· 
!ewer oor die ekonomiese taak in 
Afrika . 

Vyf pcrsone was afgevaardig om 
die P.U. op die kongrcs te verteen· 
woordig, nl. mnre . L. A. S. van Wyk 
(Ieier), F. R. P . de Bruyn, A. G. C. 
Ys el, J. S. du Plooy en J. H . van 
Zyl. Mnre. P. R. P. Potgieter, D . 
A. S. Herb t, Id. van der Walt en 
]. M. Els was amptelike waarnemers, 
terwyl die vorige direkteur vir tudie 
en navorsing, mnr. F. ]. du Toit 
Lessing, ook teenwoordig was. 

Ongeveer ewentig Pukke het 

Postmahuis h et vanjaar gesneuwel en die Vleueliete het Cachethuis 

betrck. Op die foto verskyn die Vleueliete (in rougewnad?) kort 

voor hul vertrek na hul nuwe tuiste. 

\'oorts aan die kunsfccs en die fakul· 

teitskonfcren ies deelgeneem-en uit· 

stekend gevaar. Die Pukke het op 

die kun fees agt ccrste plekke, twee 

tweed~ plekkc en ses Jerde plekke 

verower. 

rt.:!· 
.LJE!]Lil. 

Prof. Dirk van Rooy bet tydens 
die ontheffingsgeselligheid aan die 
begin van die jaar verklaar dat 

inlywing soos dit bier bestaan nte 

anders kan as om 'n heilsame uit

werking te he op die studentegees 

en die voortbestaan van 'n geluk

kige sarnesyn aan ons Universiteit 

nie. Die proefneming om senior 

eerstejaars by die inlywingaksies te 

betrek, is ' n stap wa t geslaagd ge

blyk te wees. Hoewel die vrugte 

hiervan later eers gepluk sal word, 

is dit onmiskenbl!ar waar dat hier

die persone nou : r by die studente

gemeenskap ingeskakel is. Na die 

inlywingseremonies het die nor

male studentebedrywighede weer 

in voll~ swang gekom. 

GRADEDAfl 

' n Rekordaantal grade is tydens die 
gradeplegtigheid aan die begin van 
die jaar toegeken. A ltesaam 324 
grade is toegeken, waarondcr .13 
doktorsgrade en cen ere-doktor -
graad aan min. Jan de Klerk (op 

die foto). 

S.A. Kampioen 

Vir die eerste keer in ba:e jare hct 
die Puk se atletiekklub vanjaar 'n 
senior S.A. kampioen opgelewer 
in die persoon van Hannes Lichen
berg. Op gtond hiervan is hy dan 
ook uitgenooi na die Olimpiese 
proewe in Port Elizabeth. Tydens 
die Paasnaweek in Bloemfontein 
het hy daarin geslaag om verskeie 
Springbokk'f"' soos Joe Truter en 
Klaus Schiess te klop deur op 'n 
hoogte van 6vt. 5dm. oor die 
dwarslat te seil. Sy beste hoogte 

vanjaar was 6vt. s;4dm. 
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PUNTE VAN DIE JAAR IN REELD 

Die span wat die hokkiekroo;1 v:u die Suid-Afrikaanse Universiteite 
na Potch fstroom gebring h2t. Op die fo!o verskyn (agter) v.l.n.r.: 
E. Schoe ·:1an, Jo Schoeman, R. Bierman, M. Bingle, A. Howell, J. 
Venter (Kapte.) , en M. Bruyns. Voor, v.l n.r. : K. Kotze, A. Viljoen, 

R. Badenhorst en B. S~ hor. 

Die Ail Blacks bet die eerste wedstryd van hul toer deur SCJ id-Afrika 
op Po:chefstroom teen die span van die noordelike unive:siteite 
gespeel. Hoewel die uitslag vir die Noordelike Universiteite nie te 
vleiencl was n:e, het bulle goed ver :oo:l. Twee Pukke, Piet Stein
berg (links) en Frans de Bruyn (regs) het die span van die Noorde-

like Universiteite gehaal. 

Tydens hul besoek aan Potchefstroom was die All Blacks ook die 
gaste van die Universiteit. Asbakkies met Pukwapens is aan elkeen 
oorhandig. Op die foto verskyn van links na regs: prof. J. Chr. 
Coetzee (rektor) , Piet Steinberg, mnr. Tom P earce (bestuurder van 
die All Blacks), prof. W. N . Coetzee en Hem·y S!eynberg (kaptein 

Noordelike Universiteite). 

Groot Toere 
D ie twee toerende liggamc 

van die P.U.-Thalia en Ala
bama-h~t weer vanjaar toere 
onderneem. Eersgenoemde bet 
groot skares in Suidwes getrek 
met Kandidaat van Bommel ter
wyl Alabama se ligte nommers 
so reg in die smaak van die 
Oos-, Noo: d- en Wes-Trans
va1ers e eval bet. Albei toere 
he stewige winste opgelewer. 

Nuwe Voorsitter 
Mnr. J. ]. de W et Kruger is tydens 
die verkiesing op 6 September ver
kies tot nuwe voorsitter van die 
Studenteraad m opvolging van 
mnr. He1mie van der Walt, wat 
twee jaar lank aan roer van sake 

gestaan bet, 

Mej. C. W. Postma is die dames
verteenwoordigster en ook hoof

dame vir 1961. 

Die ander lede van die nuwe 
Studenteraad is: mnre. P. R. P. 
Potgieter en ]. M . Els (A S.B.) , 
J. H. Boneschans en P. W. Bingle 
(Korps), ]. ]. de Jager en P. E. 
Bosman (S.S.B.) en P. A. Yen· 
ter en C. ]. H. Venter (A.B.K.K.) 

Mnr. J. M. Els. 
(Foto: Fotokuns. 

Vir Arnold van Wyk (op die foto) was die musiekfees van die P.U. 
'n besondere geleentheid aangesien dit die eerste keer wat dat 'n hele 
aand aa" sy komposisies gewy is. Die programkeuse bet ' n goeie 
beeld van sy toonsettinge gelewer en die insiggewende verduideli-

kings by sy werke het die aand onvergeetlik gemaak. 

Johan van der Walt, puik langa~~:n~tleet van die Puk, breek die lint 
tydens die Wes-Transvaalse kampioens.kappe op O.enpark in die tyd 
van 4min. 23.9sek. ' Sy beste tyd oor die myl vanjaar was 4min. 
22sek. Van hierdie jong atleet word nog hoe verwagtings g : koester. 

Mnr. Frans de Bruyn (op foto) is 
vir die tweede agtereenvolgende 
jaar verkies tot sekretaris van die 
Studenteraad met mnr. Dirk 
Herbst as ondersekretaris en Nic 

Swart as penningmeester. 

(Foto: FotolCuns. 

Mnr. Koos du Plooy is die nuwe 

ondervoorsitter van die Studente

raad. 

(Foto: Fotokuns. 
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1 Hoogtepunte van die Jaar se 
BAIE VAN ONS sportmanne en ~vroue op oie Puk het reeds hul swanesang op ons sport

velue g-::sing. Soos hul sportloopbane aan die Universiteit nou iets van die verlede is, het 
ook die ~po rtseisoen van 1960 vir al die stud ente nou ten einde geloop. 

w eliswaar ret die somersport reeds hul vere vir die 
komende sei oen regge_kud, maar hulle val nie onder die lig a 
van hierdie jaar nie . 

Met die oorhandiging van die vyf 
bekcr:' wat die rugbyklub verower 
her, het on sportoeisoen op 'n ho:: 
noot afge~du.t. Vanjaar hct d1e Pul< 
weer 'n bewnder geslaagde . portjaar 
belewc. In die \Ves· Tranovaal;c 
•po rtliga was die U niversiteit se 
panne 'n krag om gcvree te wo1 d 

en 111 h1erdie aspek van die saak hct 
on spo rtkluh hul<clf ook deeglik 
laat geld. 

REGTE GESINDHEID 

Tcig i- die otand van die opann.: 
aan de einde van die sc isocn nie die 
belangrik te oorweging in die beoefc
ning van sport nie ofskoon 'n me1:s 
dankbaar i:; as in hicrdic oy va,l 
die aak ook goed gevaar word. Die 
vraag wat elke sportman hom elf 
aan die cindc van die . eisoen moct 
af vra i• of hy ,port met die rq:![ ·2 
gc>mdhe1d beoefen her. 

D1t i van baie groter bclan,! 
om soos die sportmanne van d1.: 
Puk op 'n gesonde basis mee Lc 
ding en volgen die leme van d .~ 

Alma Mater hul op die . porrvclde 
tilt te leef. 

n 1tstaande kcnmerk van d1.: 
Jaar sc •portontwikkeling is die vas· 
herade gee waarmee vera! d:c 
Jongere klub hul taak aangepak het. 
Ons dink vera! hier aan die bcso n· 
dere vooruitgang van die bofbal , 
swcm· en judoklub. 

GESLAAGDE TOER 

ooo in die verledc het die Puk 
vanjaar ook y ubes na buite gehad. 
Verskillende . portklub het gedu
rende die wintervakansie geslaagde 
toere ondernccm. Hier het die 
dameshokkiespan 'n uitmuntende 
vertoning gelewer en i tans die 

uid-Af rikaan•e U niver>iteite hokkie· 
kampioene. 

Die Univer iteit het ook sy indivi· 
duele kampioene en provinsiale spe· 
ler. gelewer. In die per. oon van 
Hanne Liebenberg het ons die S.A. 
Junior en Senior hoogspringkam · 
pioen . Aangcsien hy vanjaar 'n 
eer tejaar is, sal hy die Puk nog ian k 

kan dicn. 
Cesamcntltk het al dJc sportklub~ 

'n totaal van 3 5 pcrsone gel ewer wat 
We:o·Transvaal vertccnwoordig het. 

Di hoogtcpunte van elke klub 1' 
kortlik soo volg: 

Dameshokkie 
oos reed< genoem, is d1e dame:;· 

hokk:cspan die oportklub van die Puk 
wat die mce :c ecr ingeoc het met 
hul ll ltstaande vcrton1r gs tydens d1e 
wintcrtocrnooi, lr, tcrvar-.itic en die 

feit dat hul \\'es-T ramvaal•e liga· 
kampiocne i.•. 

Hierdic pre taoie i bchaal onder 
d:e aanvoering van Jeanne Vc ter. 
Verder 1> Albertha H owell, Rina 
Bierman en Aneric Viljoen v1r die 
Protea<pan gekies. 

Manshokkie 
Hoewel die klub mank gaan ween s 

die gd:rck aan belangHclltng in hok · 
kie, her d1t ook 'n geslaagde se:soc n 
agter die blad. 

Met hcclwat vetcranc in d1e ' pan 
:ooo, Hessel DybLra-wat ook in d1 e 
S.A.U .·. pan gcspeel het-B. Pi they, 
Vic ,·an Aowcgcn, Andre Muller, 
Koos van \Yyk C;J kaptcin Ccrt Sny• 
man hct hul ook in die ltga gccmd:g. 

In J1c wintcrtoernuui het d1e Puk· 
span dcrde gekom. D ie klub hct 'n 
spl intcrn uwe baan g-ckry. 

Atletiekkluh 
D1e atletiekklub het vanJaar ccn 

van die mees ge laagdc sc isocnc 111 
hul bcstaan gehad. 

Die ba. i. hiervan 1s gc le deur 'n 
ywerige bc-tuur war gcreelde byeen · 
komHe vir die atlete gcrecl hct om 
die bclangHclling van d1e atletc 
dwar deur die seisoen gaande te hou . 

Vcrdcr is landlope ook gcreeld 
gchou. Die gevolg van die baie 
oefening wat die atlete kon kry, is 
dat Puk in tecnstelling met die vorigc 
jarc Jerde op die ra•·gly. van S.A.U. 
geplaa 1•. 

Die klub het ook twce atlcte, H an· 
ncs L1cbenberg en Johan van der 
\Valt, na d:e Olimpiese proewc ge• 

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

Gawe gese/skap, geurige 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'n man jou eerste watertand
lekker hap neem- is koue Castle 
clubbel 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. 
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!"tuur. 

D1e toeotand van die atlct1ekbaa11 
laat nog vee! tc wcnsc our. 

Tenniskluh 
Bcncwcns dcclr.ame aan die PoL· 

chcf~troomsc wintcrliga waarin die 
klub dcrde geeind 1g hct, het die klub 
dcelgeneem aan die wintcrsaamtrck 
in Pretoria en op Ellt,park het Dawie 

du Ple.s1s en F. Albertyn die Platte· 
land e Skild vcrowcr. Vanjaar het 
d1e kluh van 'n rn oder c afslaan 
ma>jlen gebruik gcmaak. 

Krieketkluh 
Met die oorvleucl1ng van eli.: 

wintcn,portsoortc moe< die krieket· 
klub \'arjaar weer ·n sukkelbest<1an 
voer. 

Die bclangstell ng in krieket aan 
d1c Puk wa< vanjaar bedro wend en 
d1c klub kon dan ook gecn noemcn · 
waardige presta.ie daar tel nic. 

D1c nuwe bestuur het darem reg· 
gekry om nuwc belangstclling in 
krickct gaandc te maak deur die 
daarstelling van 'n koshuisliga. D it 
bchcort goeic voorbereiding te wee 
v1r die toernooi aan die einde 
die jaar in Kaapstad. 

Bofhalkluh 
D1e bofbalklub het vanjaar weer 

Grant 3o45/5877-2A 

bewy · dal 'n Jong klub sy out werd 
is. 

\ 'a npar 1s dan ook twee , panne 
111 die liga ingeskryf en hul het hicr 
ook goed gevaar. T oy Dannhau,u, 
Peet Oe:ochger en Ra sie van der 
We thuiz;en hct We -Transvaal e bof· 
balkleure verwerf. 

Korfhalkluh 
D1c korfbal peelstcr het 'n vol 

program agter die ru '· Behalwe die 
ligaverpligting wat hulle moe na· 

Die Rugbyklub van die P.U. h ct 
in die afgelopc seisoen altesaam 
vyf bckers vcrower, nl. die Bar
nardbeker (0/ 19), Tod Suttie 
(tweedcliga), Krekeins (vir die 
beste posisie op die puntclys) , die 
Garnisoenbeker en Olenbeker (der
deliga). Op die foto verskyn 
v.l.n.r. I. ]. Lessing, P. E. Bos
man, mnr. J. Schutte, H. J. 
Harmse, F. C. de Beer en Hans 

van Zyl. 
(Foto: Davy Robertson. 

kom, i vcrskeie vricndskapl!ke wed· 
.tryde a ook 'n korfbaldag gercel. 

Tydcns die Intervarsi tiebot.ing 
moes die Pukke die knie buig voor 
die Kovsic · o mdat h ul netbal mocs 
, peel. 

Jukskeilaer 
Oor die algemeen het hierdie klub 

glad nie leg gcvaar met huJ wed· 
stryde n:c . Faktore wat hul teen· 
werk i die gebrek aan genoegsame 
bane en die kort jukskeiseisoen. 

Swemkluh 
a a! die jare van 'n kwynendc 

be taan het die be~tuur van die wem· 
kJub 'n positiewe rigting inge laan 
waarop in d:e tockom voortgebou 
moet word. 

Meer wembyeenkom. te a in die 
verlede het plaa gevind maar nog nie 
genoeg om swcmme rs !(Oed voor tc 
berei vir lnteruniversitcrc toernooie 
nie. Met die pragtig uitgeteeldc 
wcmbad tot hul beskikki.,g, kan on· 

hoc vcrtonin ' in die nabye toekom.; 
van die . wemblub koester. 

Amateurstoeikluh 
H oewel daar genocg ame belang· 

,telling in stoei was, kon die klub 
nie tot sy reg kom weens die be e
rings van vyf staatmaker toeiers nie. 
Die klub het bepaald 'n ongelukk:ge 
Jaar gehad. 

Tafel tennis 
Hoewel die bclang telling in tafel

tennis nie na wense is nie, het die 
pelers stewig vertoon in die liga. 

Die klub het aan d1e wintersport 
byeenkoms met 'n redehke mate van 

Sport 
ouk ·co declgenccm en hct ook vcr· 
keie vricnd. kaplikc wedsLrydc gc· 

spec!. 

Judo 
D1e J udoklub is ·o pas onder d1 e 

patroonskap van die S.R. ingeskakcl 
nadat die matmanne vanjaar bewy 
het dat hullc 'n aanwins vir d1 
S.S.B. sa l wecs. 

D:c judoklub bet hard geoefcn c 
het vee! baat gebir:d deur die hyw< 
ning van die wintersportbyecnkom, 

Rugby 
A · gehecl hct die ru!(hyklub van · 

jaar weer bcmndcr gocd gevaa r. 

Weliswaar het die ccr tespan n1c 

weer hul prestas1c< van vcrlcde jaar 

hcrhaal nie maar dit i opmerklik dJt 

al die andcr spanne wei die l1!(a 

gewcn het. 

Navy en Tekkies hct d1c ,akc met 

enkclc puntc bcklink terwyl die 

0 / 19'. en Fires hecltemaal onoor· 

wonne uit die liga gctree het. 

Daarbenewcns het die rugbykluf-. 

van die Puk die Krekeinsbeker vcr · 

ower vir die klub met d:e bestc algc· 

mene stand van :opannc in die liga. 

Die cerstespan het vanjaar met 

pragtigc rugby begin wat dan ook 

'n hoogtepunt met lntervar·itic be

reik waar Ukov:; 'n nacl ·kraap oor· 

winning bchaal hct. Na lntervar, it :e 

het die spclstandaard aanmcrklik ver· 

laag. 

Die ecr,tcspan het ook 'n onver· 

geetl 1k e rugbytocr gcdurende Julie· 

maand gehad. 

;;: :;: 

e a so 'n gc,laagdc -port)aar 

kan ons net met dankbaarhcid tcrug

blik. L aat die nuwc besturc war 

reed · oorgenccm hct, met ywcr aan 

die werk >pring om r:og te vcrbetcr 
waar d.t kan. Langcnhovcn hct gesc. 
,Coed genoeg wa nog nooit gvcd 
genoeg nic." 

Vergun ons ook 111 h1crdie ,tad1un• 
om hulde te bring aan die sport· 
manne en ·vroue wat ons gaan vcr· 
laat. On:o hct baie van bulle gelccr 
en wil hul sterktc toewcns v1r hul 
verderc loopbane. 

Mag dit in die vreemde, op d.c 
sportveld en 1n u lewensbaao, ovk 
soos op die Puk u leuse wees om 
aile te doen , In U Lig."-I.j.L. 

Gedruk deur Enslins, Potgie-
terstraat 31. Potchefstroom. 




