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Rubriek vtr
A lgemeenhede

STUDENTE-EENHEID OP P.U.K. 'N
VOLOONGE FElT
-----------------------As gevolg van die diepgevoelde behoefte by aile
A.S.B. NEEM AFSKEID.
P.U.Kaners om eenheid te bewerkstellig op nasionale ge·
hied in ons studentegeledere-en_ veral as gevolg van die
onvermoeide ywer wat deur die vrederegter, mnr. G. B.
S. Pasch aan die daggele is t.o.v. die saak, kan ons nou met
blydskap meld dat s6danige eenheid verkry Is.
In die verlede was ons studentelewe
op Na.sionale gebied in twee groepe
verdeel nL A.N.S. en A.S.B. Toe die
voorstei. om eenheid tussen. die lede
van die twee organisasies te bewerkstellig, van Mnr. Pasch uitgegaan bet
bet die besture van betrokke organisa.sies dadellk 'n verstandige hooding
ingeneem en bulle volkome bereid verklaar vir sodanige pogings. .'n Interim Komitee is nit die twee besture
gekies met 1\lnr. Pasch as voorsitter.
Holle bet dadellk met die samesprekings• begin en eenparig besluit om
'n nuwe organisa.sie met 'n nnwe konstitosie in die Iewe te roep. Op grond
van hierdie besluit is 'n nnwe organisasie nL P.U.K. Afrikaanse Naslonale
Studente-Organisa.sie of P.A.N.S.O. in
die lewe geroep. Die konstitusie van
hierdie organisa.sie is reeds op 'n
gesamentllke A.S.B.-A.N.S. vergadering eenparig goedgekeor en aJ wat
nog moet plaasvind is die stigti:qg
daarvan, wat Vrydagaand 20 Junie
sal plaasvind.
Die stigting van P .A.N.S.O. sal beslis 'n historiese gebeurtenis wees en
ons wil die hoop uitspreek dat bierdie voorbeeld sal deurwerk nie aileen
na ander Universitere inrigtings nie,
maar ook in ons volkslewe in die algemeen-maar dan moet ons ons daarvoor beywer. In eenheid aileen le
krag.
Ten slotte net ons opregte dank aan
Mnr. Pasch en die ander lede van die
Interimkomitee vir die onvermoeide
ywer wat u aan die daggele het--dit is
ryklik bekroon en elke P.U.K!iner is
saam met u trots daarop.
'n Woord van besondere dank aan
Prof. J . C. van Rooy en Prof. dr. S.
du Toit wat hierdie paging met raad
en daad bygestaan het--ons kan u nie
· genoeg dankbaar wees nie.

Onverdraagsaamheld bet 'n onversadigbare eetlus.-H.W.
Sommige mense bet 'n dun vernissie
wat maklik met 'n bietjie alkohol afgespoel word.-P.F.

IN EN OM DIE P.U.K.
Die beloofde skrywe van mnr. Jan
Henning verskyn in hierdie uitgawedit loon beslis die moeite om dit te
lees. Dit is duidelik dat Jan die beg ..~ .:u: i
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" ;tlewe- soos hy dit hier oak gedoen
net gedurende die vier jaar wat hy
bier onder ons rondbeweeg het. 'n
Mens voel trots op die tipe P .U .Kanet
waarvan Jan Henning een Is.

•••
Nadat ou Jella van sy meisie at
teruggekeer bet, was hy maar taamlik
moeg en vaak-hy is glo nie meer
treinreise gewoond nie!

• • •
Aan aile Pukkies roep ons toe 'n
aangename vakansie. Ons gaan alma! lekker uitrus om dan maar weer
terug te keer en die laaste skof van
die jaar met sukses af te Je.

IN MEMORIAM.
As P .U.Kaners pas dit ons om 'n

Na<lat van die kant van die 8.R. by monde van mnr. G. B. S. Pasch die
voorstel aan A.S.B. tak allieir gemaak is dat ons sa.a.m met A.N.S. 'n eerlike
poging moot aanwend om op nasionale gebied eenbeid te bewerkstellig tussen
P.U.K.-studente, bet die A.s.B. voor 'n moellike keuse gestaan; ons moes kies
tussen verbete stryd en selfhandhawing of selfverloening en broederlikheid.
ders?! En hoe kan dit anders dat
bulle kinders so opgevoed is?
Toe my 'n paar jaar gelede die eer
te beurt geval het om mevr. Kruger
te ontmoet, was sy reeds betreklik bejaard en het haar gesondheidstoestand
1~

v.·~; n::; c

~e .. ·'..:\• .

~!n. '1. r

n c:~"!'

·.\~:1..!"

;.,J

baie aktief en het met nougesetheid en innerr .endheid haar pligte, wat
veelvuldig was, nagekom.
Langsaam egter on'tval die stoere
helde en heldinne ons. Ook mevr.
Kruger is nou been. Maar, die voorbeeld deur so 'n opregte Afrikanervrou gestel, sal bly! Ons, die jongges!ag, sie~ op na ons oumense om
Ieiding en aansporing. En mevr. Kruger was 'n dame na wie nie vergeefs
opgesien is nie. Die nagedagtenis aan
haar wat haar !ewe gestel bet in
diens van haar volk en haar kerk, sal
vir ons jonges 'n kragtige inspirasie
bly.
Ook langs hierdie weg word die
diepste meegevoel van al die P.U.Kaners betuig met ds. Kruger en sy kinders, van wie een, nl. Gerrit, by on\!!
is. Uit lewens, soos wat die van u
gestorwe eggenote en moeder was, put
ons besieling!
W . V•ENTER.
Junie 1947.

U sal wei besef dat dit bykans onmoontlik is om so eng te wees as om
so 'n voorstel botweg van die hand
te wys. Bowedien het dit vir ons uit
die praktiese ondervinding van die
verlede geblyk dat daar geen middeweg is nie.
ft...s rl! r· ,._ ~=-~L~~ .. ~hci~ ..,.~ .... v ,;:; st'J
dentelewe op nasionale gebied vir ons
werklik 'n ernstig-pyniike saak is en
ons dus opreg daarna strewe om eensgesindheid te bewerkstellig, dan bet
die A.S.B. bestuur geen ander keuse
gehad as om die weg van selfverloening te kies nie. Geensins omdat
ons nie kans gesien bet om te veg
vir die A.S.B. saak, die beginseldaarin beliggaam, nie. Trouens, vyf jaar
van harde stryd vir die beginsel kon
ons deurveg, waarom nie nag vyf
jaar nie, indien dit nodig sou wees!
'n Standpunt van selfhandhawing
en stryd vertoon miskien 'n sekere
mate van krag van oortuiging; in die
besondere geval sou dit slegs die skyn
van oortuigdheid en krag gehad het ;
in werklikheid sou dit ontbloot gewees bet van sedelike krag en oortuigde beginselvastheid en sou dit aileen
maar die uiting van onvoorwaardelike
egolstiese selfhandhawing en vask!twing aan 'n organisasie (en nie aan 'n
beginsel nie) gewees bet.

enkele woord te wy aan die nagedagtenis van die ontslape eggenote van een
van die geagte Raadslede van ons AlDie A.S.B. a.lhier het dos die weg
ma Mater en die moeder van een van
van
ruime broederlikheid en selfons seniorstudente. Dit is wyle mevr.
Aan mej. B. Botha ons innige simverloening gekies, in die oortuiging
ds. G. H. J . Kruger van Parys.
patie en meegevoel met die afsterwe
dat dit die enigste weg is waarlangs
Onwillekeurig skiet, as ons aan mev. van haar grootmoeder.
Afrikaners wat bymekaar boort, en
Kruger dink, die digvers nit een van
in hul persoonlike standpont dit eens
ons Afrikaanse gedigte, ons te binne :
is met mekaar, verenig sal raa.k.
.,Ek sien haar wen, want haar naam
(Persoonlike standpont bedoel t.o.
is Vrou en Maeder."
AANKONDIGING.
groeps-egoistiese stand punt).
Die vers veronderstel die eg-Afrikaanse Boerevrou, wat nie teruggedeins
Selfverloening en broederlikheid beSoos u opmerk versk'yn hierdie uithet vir gevaar of moeite nie. Dit is
teken allermins beginsel-kompromie,
gawe in 'n vee! aantrekliker vorm. Dit
my meegedeel dat, terwyl mevr. Kruin hierdie geval. Dit beteken s!egs
is vir die redaksle verder 'n genoee
ger as jong dame gedurende die En·
dat aile eie belang van persone en
om hiermee te meld dat die blad valge!se oorlog in die Konsentrasiekamp
groepe op die agtergrond geskui.f
geode kwartaal in 'n nog antrekliker
op Bethulie was, sy 'n brief van aanword terwille van eensgesindheid. In
vorm sal verskyn.
moediging aan die burgers in die veld
hierdie besondere geval het dit ook nie
Hiermee ten slotte ons hartlike dank
geskryf bet. Die brief bet in die hanslegs op A.S.B. betrekking gehad nie,
aan Die Westelike-Stem wat ons in
de van Engelse beland, sy is aangemaar netsowel op die plaaslike A.N.S.
hierdie saak op 'n wyse tegemoet gekla en in die gevangenis geplaas, eers
tak.
kom bet waarvoor ons bulle nie dankin Bethulie en later in Bloemfontein.
Omdat van beginsel-verloening en
baar genoeg kan wees nie.
In Bloemfontein bet sy en enkele mekompromie geen sprake mag wees nie,
de-damegevangenes op bulle linkerbet die A.S.B. sy standpunt t.o.v. verarms die letters ,O.V.S." getatoeer.
eniging as volg gestel: Ons sal aile
(Sien .,Onthou" deur Hendrina RabieDie beste manier om 'n mens te help moontlike pogings doen en steun om
v.d. Merwe p. 279, 285-286). AI neem
is om hom te help om homself te help. eenheid tussen P.U.K.-studente (en aidie Engelse ook die Republiek af, in -H.F.
le ander studente) te verkry op nasiobulle harte sal dlt bly!
nale gebied mits sodanige eenheid geEn mevr. Kruger bet waaragtige
Moenie op die wal staan en beef nie:
vind kan word op 'n grondslag wat
Afrikaner gebly. Hoe kan dit ook an· spring in en kry klaar.-H.
met ons beginsels nie in stryd is nie

•

en terselfdertyd beg en kragtig genoeg
is, en dus nie kleurloos en verwater
nie.
Met hierdie duidelike vooropstelling
dat ons geensins op te dunne ys wil
skaats nie, bet die bestuur met die
A.N.S., na goedkeuring van 'n A.S.B.
ledevergadering, samesprekings gehou.
Met wedersydse · volkome bevrediging
is 'n konstitusie daargestel wat egCalvinisties is, waarin sowel die liberalistiese volksoewereiniteit as die outokratiese eenmansregering van die
totalitere stelsel vermy is.
Nadat die grondslag gevind is was
daar vir die A.S.B. geen ander keuse
as om dit aan te neem nie en saam
met die plaaslike A.N.S.-tak, wat reeds
op daardie moment uitgetree het uit
die Bond, 'n eenheidsvereniging te
stig.
Dit stel P.U.K. instaat om eenheid
in sy eie geledere te bereik. Sodoende word 'n uiteindelike inter-Universitere eenheid 'n geweldige tree nader
gebring-icts wat byna ondenkbaar is
solank daar skeidsmure dwarsdeur
Universiteite loop.
Terwyl dit ons opreg weemoedig
stem, neem ons dus afskeid van
A.S.B. as Bond. (Qns se nie vaarwel
nie want ons glo aan 'n weerontmoeting) in 'n inter-Universitere eenheidsorganisasie.
Ons begin P.A.N.S.O. met die hoop
en wens dat alle Afrikaner studente
mekaar vorentoe op die strydpad
vir die behoud van 'n Christelike en
vrye Boerenasie sal ontmoet wanneer ons die hande palm in palm
sal sluit in een onverbreekbare broederband, waardeur een goHslag van
pols tot pols sal klop: die golfslag
van een jong, Calvinistiese Boerehart!
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Die hartelike dank van A.S.B. aan
mnr. G. B. S. Pasch vir die opregtheid
en ruime welwillendheid waarmee by
die saak geloods bet.
Verder ons opregte waardering jeens
die A.N.S. vir die broederlikheid wat
hulle teenoor ons openbaar bet in die
saak. Hulle optrede bet bewys dat
ons mekaar kan vind indien ons mekaar m~t die regte gesindheid soek.
,Eendrag maak Mag."
J. J. v.d. WALT.

HASSE-APARTHEID (4).
Ons is nog besig met die logiese
konsekwensies van die gelykstellingassimilasie-beleid.
%. Toenemende Vermenging.

Ons gaan nie bier in op die vraagstuk
van kulturelevermenging, of
breedvoerig in · op die oorsake van
rasse-vermenging in Suid-Afrika nie,
want dit is a! 'n studie op sigself.
Van meer belang bier is die bloedvermenging by die onderskeie rassegroepe in Suid-Afrika. Ons praat bier van
bloedvermenging en dan word bedoel
vera! die verbastering tussen blank en
nie-blank.
Ons begin weer by die Kleurlinge.
Soas ons alreeds weet is daar by bulle
'n gebrek aan 'n eie wordingsgeskiedenis, eie saamhorigheidsgevoel, eie
kultuur en geestelike waardes, eie aspirasies, eie volkstrots en nasieskap

J. HEIDEMA

ens. en dat hulle alles oorheersende
bouding is, om soos die witmense te
word. Dit volg dan logies dat bulle
verbastering met die witmense verwelkom. Vera! word 'n huwelik met
'n blanke op prys gestel. In die buiteegtelike gemeenskap word oor die algemeen ook aan blankes die voorkeur
gegee. Die Kleurling is baie gebeg
aan 'n witterige gelaatskleur en gladderige hare. Die witterige kleurlinge
word in die reel ook van meer belang
beskou as diegene met 'n donker gelaatskleur en kroes hare. Juis as gevolg van die blanke bloed wat in sommige se are vloei, weier hulle om met
die naturelle gelyk gestel te word.
Meer blanke bloed word gevolgelik verwelkom. Namate hierdie proses voortgaan word die gevaar van insypeling
van nie-blanke bloed in die blanke
gemeenskap vergroot, want die ,wit"
kleurling verhuis na Transvaal en
elders om huwelike met blankes te
sluit.
By die Indiers word daar meer
weersin teen bloedvermenging met die
blankes aangetref. Dit geld vera! die
Indiers wat nog vashou aan bulle
Oosterse godsdiens en tradisies. Na
mate die proses van verwestering
voortgaan, verval ook die weersin teen
sodanige bloedvermenging geleidelik,
omdat die strewe om soos die witmense te word, van oorheersende betekenis word. Nou kan ons verstaan
waarom daar veel waarde geheg word
aan blanke vroue as eggenotes. Dit
het ook vir die Indier besigheidswaarde gehad, want op die wyse bet
hy in besit van vaste eiendom gekom.
Ook die kinders uit sodanige huwelik
is beskou geword as Kaapse Maleiers
en bulle kon assodanig ook vaste eiendom besit. In die buite-egtelike geslagsomgang skenk die Indieds ook
voorkeur aan blanke vroue. Prof.
Cronje wys daarop dat in Johannesburg is daar bv. blanke prostituees
wat vera! en soms uitsluitend Indiers
en Sjinese as bulle aanloop bet en
bulle doen glo ,.goeie besigheid." Ons
kan voorbeelde vermenigvuldig waar
blanke meisies by Indiers werk en in
die moeilikheid beland, of waar ouers
bulle dogters met Indier~ laat trou
om sodoende bulle skuld afceskrywe
te kry, of waar blankes en Indiers
gereeld vir mekaar aan huis kom
kuier ens. ens. Word alle~ in aanmerking geneem, is samevattend die
konklusie geregverdig dat die gevaar
van bloedvermeniging tussen blankes
en Indiers aan die toeneem is.
Wat die naturelle betref is die toe~
stand bepaald nie gerusttellend nie.
Die stamvaste nature! kan 'n baster
nie verdra nie, maar deesdae is bier so
min stamvaste naturelle Oet veral op
die misdaadgolf). Ons kan die ontstamde nature] beskou as ryp vir
bloedvermenging. En ons moet ook
nie so seker wees dat daar geen gevaar
bestaan dat blankes bulle nie aan
bloedvermenging met naturelle sal
skuldig maak nie. Daardie soort
bloedvermenging het al plaasgevind
en ons vind nog blankes wat in die
lokasies, bedek deur die duisternis,
verraad pleeg teen die blanke ras.
!ewers bet ek gelees dat in Johannesburg is daar bordele met blanke'
prostituees wat hulle vera! daarop toele om naturelle as aanloop te he en

laasgenoemdes spog dan daarmee dat
bulle met egte blanke vroue omgang
gehad bet. Ook is blanke vroue wat
hopeloos - dronk is by naturelle gevind.
Dus, die verwestering vergroot nie
aileen die gevaar van bloedvermenging
nie, maar nou reeds is daardie soort
verbastering al in toenemende mate te
vinde.
Om saam te vat- sal Suid-Afrika
nie op die ou end 'n blote basterbevolking he as die huidige verloop van
sake voortduur nie? Sonder om onnodig pessimisties te wees, kan ons
onderskryf wat dr. Strydom beweer,
nl.: ,was ons bv. 'n Rooms Katolieke
volk dan was ons soos die bevolking
van Suid-Amerika en Mexico vandag
-'n koffiekleur-basterbevolking." Goddank die Calvinistiese geloof van ons
voorouers en bulle beleid van apartheid het die hoe sedelike peil van ons
. Blanke bevolking bewaar.
8.

Toenemende Bassebosting.

Ons weet almal dat daar in die wereid gespreek word van 'n Oosterseblok en 'n Westerseblok. Hier in SuidAfrika sal so seker as wat die sonskyn 'n nie-blankefront en 'n blankefront ontstaan, as die beleid van die
liberaliste en kommuniste nie gestuit
word nie.
Dat daar in Suid-Afrika 'n botsing
tussen die blankes en nie-blankes bestaan, is 'n feit waaroor ons hie verder hoef te redeneer nie. Dit bly
essensieel in botsing van strewe en
'n botsing van belange. Ongelukkig
is daar mense wat meen dat die strewe van nie-blankes na gelykheid en
selfs na oorheersing vir hulle geen
wesenlike gevaar oplewer nie en dat
hulle maar gerus kan slaap en ,.let
things develop." Na mate die nieblankes ontwikkel sal daardie botsing
erger word. Vir die witman sal die
toenemende konflik ook toenemende
onveiligheid beteken. Die Indiers is
veral die voorbokke, met die oog natuurlik op eie belang.
Daar is voorts ook witmense vera!
liberaliste en kommuniste wat die nieblankes nog aanmoedig om in verset
teen die oppergesag van die blankes
te kom en die rassebotsing te vererger.
Die beleid van die liberaliste sal sonder twyfel uitloop op die oorheersing
van die blankes deur die nie-blankes.
Dan is dit gedaan met die blankes in
hierdie land.
Stalin se trawante het weer 'n
bolsjewistiese resep. Volgens hulle leer
van die klassestryd, is die witmense
in Suid-Afrika die heersersklas en die
nie-blankes die proletariaat; Iaasgenoemed moet die eerste oorrompel. Die
diktatuur van die proletariaat sal in
Suid-Afrika beteken, dat die beoogde
swart kommunistiese republiek tot
stand sal kom. Wat dan?
Dit is wat die assimilasie-beleid inhou, m.a.w. hierdie beleid is onregverdig en onbillik. En die apartheidsrigting?
(Slot volg).

(V ervolg van vierde kolom.
Correspondentie adres:
Internationaal J eugdverkeer,
Rapenburg 45,
Leiden, Nederland.
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Kerkstraat 80, teenoor die Geref. Kerk,

wat steeds lae pryse handhaa/

POTCHEFSTROOM.

De Nederlandse Jeugd
Roept die van Zuid-Mrika.
Mijne H cren,
Door de welwillendheid der Redact ie van dit Blad is bet ons mogelijk U,
jonge Afrikaners, te Iaten weten, dat
er in Nederland duizenden jongens en
meisjes reikhalzend naar brieven of
namen en adressen van U uitzien, om
een vriendschappelijke briefwisseling
te beginnen. V66r de oorlog reeds
correspondeerde een groot aantal Afrikaners met Nederlandse vrienden
en vriendinrien. Velen hebben direct
na de bevrijding weer verbinding met
bun oude penmaatjes kunnen verkrijgen, maar wij moeten nu voor de grote
schare schrijflustigen, die dagelijks
toeneemt, s e>edig nieuwe vrienden in
de Unie zien te vinden, ander wordt
onze jeugd, die zo lang in isolatie geduld heeft moeten oefenen, al te ongedurig.
In de meeste Europeese en in tal
van andere Ianden bestaan er landelijke organisaties, die de Jeugdcorrespondentie bemiddelen. In bet Uwe
helaas nog nie, zodat wij op de welwillende
medewerking
van DagJeugd- en ander Bladen zijn aangewezen.
Het Centraal Bureau der Vereniging
voor Internationaal Jeugdverkeer te
Leiden-Rapenburg 45-, dat sedert
1931 voor Nederland bemiddeldt, heeft
nu gelukkig weer met een twintigtal
Ianden contact, wat vee! werk heeft
gekost, want in 1941 werd het Bureau
door de bezetter geconfiskeerd en
moest het geheel opnieuw worden opgebouwd, toen wij weer vrij waren.
Dat de belangstelling voor Uw prachtig land nu bij de Nederlanders groter
is dan ooit tevoren, is begrijpelijk, als
wij aan de hulp denken, die U ons in
de tijd van de hoogste nood hebt verleend. Het is heus niet alleen bet
heerlijke wittebrood, dat bier onvergetelijke indruk heeft gemaakt!
Jeugd van Zuid-Afrika, wij rekenen
tot U jongens en meisjes van plusminus 13-30 jaar van verchillende
onderwijsinrichtingen en ook jonge
volwassenen van aile standen en beroepen. Van scholen o~tvangen \Vij
gaarne lijsten, waarop de namen,
adressen, het geslacht, de leeftijd, beroep van den vader, "hobbies" worden
vermeld. De ouderen kunnen ons direct schrijven-brief of kaart-met
vermelding van studie, bezigheid en
bijzondere wensen. Naar vermogen
zullen wij aan deze laatste tegemoet
trachten te komen. Duidelijkheidshalve verzoeken wij op de envelope
naam en adres van den afzender te
vermelden. (Denkt U wei aan voldoende frankering van Uw brief?)
De aansluiting geschiedt kosteloos.
Onze Vereniging geft ook een Maandblad uit, dat wij op verzoek toezenden e n waarin wij gaarne ook bijdragen van onze Afrikanse vrienden
in hun eigen taal willen opnemen zoals wij dit met Engelse, Franse en
Duitse stukken doen.
Wij trachten nu op een stroorn van
naamlijsten en brieven en roepen U
uit naam der Nederlandse Jeugd toe:
"Vee! heil en zegen" in 1947.
Hoogachtend,
Mej. G. A. C. TAANMAN, Nederland
(Vervolg vorige kolom).
ELKE
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BERGERS DROOGSKOONMAAKAFDELING vir
vinnige aflewering en beste behandeling.
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P AKKE KLEBE 2/11.
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UNITY.
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Dames-, Kinders-, Mans- en Seunsuitrustings.
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en alle

BOKKE vanaf 2/lL
Raadpleeg ons vir

Probeer·----Bergers Beperk:----Eerste!
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OUDSTUDENTE
RUBRIEKBronkhorstspruit,
31 Mei, 1947.

Geagte Redakteur en Pukkies,
Vanmiddag toe ek so staan en kyk
hoe ons Wes-Transvaalspan op die
veld draf teen Noord-Transvaal bet
my hart weekgeword. Weereens het
dit tot my deurgedring dat daar maar
een Alma Mater vir mens kan en
kon wees en dit is P.U.K. Toe, Basie
met die hal onder die arm en die
rug so reguit soos 'n kers so'n pad loop
deur die gedugte blouspan bet dit gejubbel hierbinne. Dit was my ou
strydmakkers, Basie en Fer, wat daar
gespeel bet soos trojane. Meneer die
Redakteur, as ek bietjie nader aan
die lyn kon kom bet ek gaan help
senters keer. Pukkies ons kyk vir
julle, en as julle die naam van on5
Alma Mater hooghou, is ons trots op

Bladsy S,

Varia Rubriek

'N BEROEMDE GESKIEDKUNDIGE
FIGUUR.
DEUR DIE BRIL VAN DIE ARGIVARIS.
Aangesien ons lewe in 'n tyd waarin telkens meldinggemaak word van
groot figure uit die geskiedenis, is dit seker nie on van pas om gegewens van
sekere figure van naam uit die goedbewaarde argiefstukke van die Studenteraad op te diep nie.
Of by nou ,Pee-Cee" of ,Cee-Pee''
By die rangskikking van argiefhet, maak nie saak nie, die feit bly
stukke is o.m. interessante gegewens
dat hy 'n hoogs interessante figuur
van 'n sekere persoon ontdek-en hierwas en miskien nog is.
uit blyk dat hy 'n baie interessante
figuur moes gewees bet asook iemand
Uit die argiefstukke blyk allereers
wat onuitwisbare spore in die studendat hy in sy prille jeug 'n gtoot
voetbalentusias was en dat hy Mexico
telewe getrap het.

Nog 'n sakie, geagte Redakteur, dra
P.U.K. die naam van 'n Christelike
Universiteit enkel en aileen omdat sy
leuse ,In U Lig" is? As dit die geval
is kan dit maar deurgehaal word.
Aileen wanneer ons leuse spreek uit
ons studentegees en uit ons optrede is
ons ons Alma Mater waardig. Aan
die anderkant help dit nie om te
dweep met ons leuse-en elkeen gaan
maar sy eie gang nie. Onthou dat 'n
ieder en 'n elk van ons die naam P.U.Kaner dra, waardig of onwaardig, en
dat ons ons daarvolgens moet gedra.
Alleen deur so te !ewe dat ons die
naam P.U.Kaner waardig is kan ons
reg laat geskied aan ons leuse.
Laat die P.U.Kaners op die voorposte wees Pukkies. Laa t bulle die wereid toon hoe mens moet !ewe om
iets Iewens na te laat. Dan vra ek
myself die vraag: As P.U.K. 'n
voorbeeld moet stel, as P.U.K. sy
stem ten voile wil laat boor, le ons
krag dan in isolasie? Hiermee wil ek
nie se dat ons sal saamgaan met
dinge wat direk in stryd is met ons
beskouinge nie. lnteendeel ek voel
ons moet erger daarteen te velde trek
as ooit in die verlede. Maar ons mag
ons nie terugtrek en Gods water maar
oor Gods akker laat loop nie. Ons
moet veg en stry, hoe groter die die
teenkanting hoe harder veg ons.
Aileen deur te veg kan ons ocrwinning behaal en hoe harder die
stryd hoe soeter die oorwinning.
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Verblydend is dit om te sien dat
daar weer eenheid begin kom onder
die Afrikaanse studentegeledere deur
jlie stigting van die Federasle van
Blanke S.Afr. Studente, en ook die lei-

Ten slotte kan net gemeld word
dat hy vir niks ter wereld gestuit
bet nie, behalwe vir kalte--vir die
diertjies het hy glo 'n. "doodse vrees
(my kamermaat vertel my dat hy
nog steeds vir kalte bang is).
Verder weet ons van die held niks
-ek sou hom graag wou ontmoet.
ARGIVARIS.
SLOT NOMMER.
Nog Hier,
In Tyd.
Ne Pa,
Die Intervarsiti e is somaar weer
verby Pa-pas net op vir 'n trens,
pa. Nouja pa, sommer so tussen hakkies-se groete boor. Onthou pa nog
vir Jellie----die lang vaal sanger-'n
beeldnis van die donkieras-elke derde tree is een tree pa. En van tree
gepraat, dan dink ons aan die eendswaaierig beenbeweginge van die ene
Le-sing----die kalwergesiggie; een ware tipe van moederliefde ligt in het
tere blik opgesloten.

~ulle.

Daar is so baie dinge in die lewe
om te waardeer, dinge waarvan mens
soms totaal onbewus is. Is ons op
P.U.K., geagte Pukkies, omdat ons na
een of ander inrigting moet gaan om
ons te bekwaam, en waar ons 'n paar
kommerlose jare, behalwe insoverre
die eksamen ons beperk, kan deurbring? Of is ons op P.U.K. omdat dit
die inrigting is, die inrigting waar beginselvaste mans en vroue gekweek
moet word? En bowe alles, waardeer
ons die voorreg om op P.u.K. te wees?
Ons is tog so dikwels geneig om maar
gedurig teen die prikkels te skop
omdat '>n:.- nie die lewe kan geniet soos
ons soms so graag wil nie. Ons is in
die geleentheid om ons griewe en
besware uit te veg omdat ons soveel
gemeen het, omdat ons lede van een
gesin is. Nou is die tyd om u moeilikhede op te los, om 'n gesonde lewensbeskouing, die unieke lewensbeskouing van P.U.K., u eie te maak.
Dan aileen, wanneer u so geharnas
is, bet u aile moontlike voordeel uit
P.U.K. getrek, afgesien van die akademiese opleiding . As u die dag u
Alma Mater verlaat het sal u eers die
lewe in sy naakte werklikheid aanskou. Dan sal u waardeer wat u nou
moontlik nie waardeer nie. Dan sal
u bly wees dat u P.U.Kaner was. Dan
sal u moet aanskou en swyg. Vir die
ware P.U.Kaner is daar egter geen
moeilikheid om sy weg te vind in die
maalstroom van die lewe nie. Hy weet
wat hy wil.

die gegewens oor boeke wat hy bestudeer het moes hy 'n groot minnaar
gewees het- in die opsig onget\vyfeld
Hooft se meerdere. My kamermaat
vertel my dat hy ook in die opsig nog
steeds dieselfde is.

En wat van die Wille Klerkie pahy is 'n doring met 'n geroeste spyker.
Ai pa!-Pa is seker ook bekend met
die Pe-ling-'n eienaardig spesie, vinnig en rats. Hulle roep hom ook die
Afrikaanse laaitnieng. Dis 'n paar
van bulle wat so. uitstaande is, pa.
Totsiens tog!
GERT DUBBELDOOR.

Kerels, julle praat van vinnige honde, maar ons het 'n hond gehad wat
so vinnig was dat niemand hom ooit
gesien bet nie.
Volgens die gegewens moes die betrokke persoon 'n sekere ,Pee-Cee"
gewees bet. Persoonlik ken ek in my
hoedanigheid as argivaris die persoon
gladnie-en ek was verbaas toe my
kamermaat my meedeel dat hy hom
nog op Potchefstroom bevind. Ek
sou hom baie graag wou ontmoet,
want die gegewens aangaande hom
bet 'n wonderlike indruk op my gemaak-hy moes 'n groot mihnaar gewees bet! Ek weet nie of hy dlt nog
is nie.

(Vervolg van vorige kolom).
dende aandeel wat P.U.K. daarin het.
Ons weet dat ons in Mnr. Pasch 'n
staatmaker het. Dit lyk selfs of die
kloof tussen A.N.S. en A.S.B. oorbrug
kan word. Pukkies ons krag le in
eenheid.
Die heimwee is darem nou weer
bietjie weg: Mag dit met julie goed
gaan Pukkies en mag julle die vrug
op julie arbeid pluk.
Groete,
J . HENNING.

W.

J.

jar'e lank op die Olympiese Spele verteenwoor<'lig het. Hy het in die senterposisle opgetree en sy buitengewone
bekwaamheid het glo gele in sy geweldige spoed en die wyse waarop hy
deur 'n gaping kon slip of glip waar
geen gaping is rtie.
Sedert sy aankoms in Potchefstroom
bet hy nie meer belanggestel in spoed,
gapings ens. nie. Hier het hy hom aktief toegele op die digkuns (en hy het
glo beskik oor 'n buitengewone skerp
pen). Hiermee was hy ook nie tevrede nie, en toe hy sy wonderlike
stem ontdek, was dit net sangoefeninge van die more tot die aandhy is glo 'n semi-kruismajoor sopraan.
Met sy gereelde optredes oor die radio bet hy vir Erna Zack glo so betower dat sy nooit weer daarna gesing
Verder toon hy lewende belangstelling in simitiese tale en die studie van
ander oudhede.
Gereeld bet hy verder in groot boeke rondgeblaai ter orientasie. Volgens

GROBBELAAR

DAMES EN HERE HAARKAPPER.

I!

MARCEL EN WATERGOLWING.
PERMANENTE HAARGOLWING.
Helen Curtess Machineless Oil Perm.
Jamal Machineless Cream Perm.
BEKWAME BEHANDELING GEWAARBORG.

Mansafdeling :-Verminderde Tarief VIr Studente
Weeksdae.
Tel. 330.

Potchefstroom.

Kerkstraat 92.

•••
Sommige mense is nie tevrede met
bulle voorkoms nie-om dit te verbeter kweek sommige 'n snor en ander
weer versier bulle self met kleurige
vere. (Die pou het dit glo moeilik).

• • •
Sommige studente is nes 'n stuk
bout wat op die water drywe. Soos
'n stuk bout in die water ronddrywe
en teen enige iets stamp, dan aan die
een kant van die wal en dan aan die
ander kant, bier 'n bietjie te rus om
dan weer plotseling snel voort te gaan
-netso maak baie studente. Vandag
wil bulle hierdie vak bestudeer, maar
dit duur nie lank nie of die besondere
ywer vir daardie vak neem af, die
studie is halfhartig en eindelik bly
die vak Ie en bulle le langs hom. Dan
skrik bulle weer plotseling uit die
slaap wakker, want bulle bet in die
leperiode by bulle self voorliefde ontdek vir 'n ander vak, maar daar volg
maar weer 'n leperiode.

•••
'n Paar weke gelede bet 'n sekere
student nog in sy kamer geworstel
met teoriee oor die verhouding tussen mans en dames. , Dis verkeerd
om 'n dame in te haak!"----dit was
die slotsom waartoe hy geraak bet.
Nou sien ons hom tydig en ontydig
met 'n dame in die straat rondslenter
-en hoe!!!

•••
In Thabah-Jii.h word elke aand gratis lesings gegee oor die !yn tegniese puntjies van die spykerologiese
wetenskap. Vir gereelde bywoning is
aan die volgende persone elk 'n diploma oorhandig t.w.:
Hine Kruger (met !of) .
Marti ens v.d. Walt (gewoon).
Manie Louw (spesiale vermelding).

• • •

Is dit nou die linkerkant, die regterkant, die onderkant of die agsterste
kant van dle mAs . • . mlsklen is dlt
die mokant van die bi!s . . . of hoe
Vya?

---

·Bladsy 4.

--
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Volgens 'n berig van S.A.P.A.-Reuter
bet Pat~ys verlede maande 'n baie blou
bloutjie geloop-die gevolg is dat hy
nou ander mans se nooiens kritiseer.

•••
Op die V.V.O., so word deur ons
spesiale beriggewer gekabel, is gerugte
in omloop dat die Studenteraad die bebeer van die Koshuise gaan oorneem.
Tant P. pak glo al haar koffers.

•••
Doom Buys bet sy snor onlangs
weer afgeskeer. Hy moes dit glo doen
op aandrang van sy verloofde--{)f hoe
Mac?

•••
Stel jou voor-Chris. Venter s6nder
'n snor; Spokie s6nder planne; Frans
met planne; Jood sonder streke en
Manie met streke.

•••
Chris. Venter word glo dop gehou
as hy saans van die tweedejaarsoefeninge af terugkom.

•••
In die gholfteornooi om Postmahuis gaan dit met Kosie Liebenberg
glo beter as met Bobby Locke in
Amerika, aangesien by <Kosie Liebenberg) sover nog elke rondte gewen
bet. As beloning op die oorwinnings
bet hy glo 'n tennisbal en 'n hokkiestok ontvang.

SPORTRUBRIEK
Die intervarsitie is verby. Dit was
voorwaar aangenaam om die studente
van die U.K.O.V.S. weer in ons midde te he. Volgende jaar sal ons, as
alles goedgaan, weer daar besoek afIe.
Al die verrigtinge het vlot ~fgeloop
-en dit was met een woord 'n kerngesonde intervarsitie. As gevolg van
bulle oorwinning oor ons lste span
voetbal nl. 7-6 (naelskraap ne!) bet
hulle, soos die gangbare mening is, die
intervarsitie gewen. Op grond van
hierdie gangbare mening wil ons bulle
daarmee dan ook van harte gelukwens.
Dit bet egter tyd geword, immers
so meen ek en ook baie ander, dat
moet ingesien word dat die oorwinning
in 'n intervarsitie nie bepaal word
deur die uitslag van die twee 1ste
voetbalspanne nie-want as dit die
geval is dan maak die ander sportklubs nie dee! uit van so'n inter•
varsitie nie. Dan kan slegs twee 1ste
voetbalspanne teen mekaar optrek en
dan bet jy 'n intervarsitie. Hierdie
genoemde gangbare beskouing is dus,
om maar enigsins konsekwente te
wees, totaal mis.
Die oorwinning in 'n intervarsitie in-

•••
Giel Venter se groot voorliefde vir
mofskape bet hom gedwing om van
sy studies af te sien-hy gaan nou glo
boer.

•••
Die felt waarom die gaipe heengegaan bet is glo toe te skrywe aan 'n
ander felt nl. aangesien die poging,
wat die oergaipe in werk gestel bet,
om die tydstroom in die wasgoedspruit in te keer en sluisbeheer in te
stel, misluk bet as gevolg van 'n klein
tegniese foutjie-moes bulle heengaan
met vere en a!. Foei!!!

BOTHA GOOSEN
Kerkstraat 98,
Potchefsttoom.

teendeel word bepaal deur die som van
die oorwinnings van alle klubs wat
teenmekaar optrek. Die logiese konsekwensie waartoe 'n mens d!m geraak ten ansien van die onlangse intervarsitie is dat P.U.K. dit op 'n beslists wyse gewen bet. Op grond van
hierdie suiwere logiese beredenering
wil ons dan op ons beurt ons self
gelukwens.
(Dit klink verwaand,
maar dit is so).
Die verskillende klubs bet intussen
weer wedstryde gespeel en verskeie
oorwinnings is behaal. Ons Jewe op
die oomblik alweer in die voorsmaak
van die komende intervarsitie teen
U.P.
'n Woord van sterkte aan alle spelers en ons hartlike dank aan die
verskillende breiers(stersl vir die onvermoeide ywer wat aan die daggele
word om die spelers(sters) in perfekte vorm te hou.
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MANSKLERASIE

Intervarsity is nou weer verby eb
graag wil ons namens die S.S.B. ons
dank oorbring aan die volgende persone sonder wie se hulp en vriendelike ondersteuning dit onmoontlik sou
gewees bet om die Intervarsity te laat
plaasvind.
Ten eerste ons hartelike dank aan
Prof en Mevr. van Rooy vir bulle

vriendelike hulp. Ons kan bulle die
versekering gee dat ons trots voel om
bulle in ons midde te he. Prof. u
was vir ons 'n steun op e Ike gebied
en ons sal u nog dank baie dank skuldig bly vir al u opofferinge.

Steur jou nie aan ongunstige opmerking oor jou eie persoon nie. Laat
jou gedrag en bandelwyse so wees dat
niemand dit van jou sal glo nie-J.F.V.

Ook aan Mej. Coetzee en Mev. Pe!ser en Mej. Benade en Mev. Fourie
ons hartelike dank. Baie min van ons
besef watter opofferinge hul, hulselt
getroos bet om ons te help. Ons waardeer u vriendelike hulp ten seerste.

As 'n mens nie die krag van woorde ken nie, is dit onmoontlik om mense
te ken.-C.

Ook aan die Dames en Here wat
gebelp bet om 'n bietjie kleur aan die
Intervarsity te gee is ons aank verskuldig.
Nogmaals baie dankie ons sal dit
nie vergeet nie.

Goud word deur vuur gelouter, dapper mense deur teenspoed.-S.

In die wereld kan veel deur mag
uitgerig word, nog meer deur liefde,
maar die meeste deur insig en onpartydige oordeel.-G.

Dankie.
F. S. DU T. MEYERS
(Voors. s.S.BJ.

Die vernaamste vyande van die Westerse gesinslewe is die selfsug en die
brutaliteit van ons eeu.-A.

· MANSHOKKIE.
Nieteenstaande die feit dat ons in
1945 sowel as 1946 U.K.O.V.S. op bulle baadjie gegee bet, was daar nog
maar altyd bedenkinge of ons span
werklik sterker as die Vrystaters is.
Met die pas afgelope intervarsity is
dit beslis uitgemaak dat bulle nie
teen ons kan kersvashou nie, want
bulle bet neerlaag (5--0) op die lyf
geloop, wat nie gou vergeet sal word
nie. AI die spelers word geluk gewens met bul voortreflike spel-hokkie, soos in die verlede, en soos 'n
mens dit gewoond is, is gespeel.
Wat die ligawedstryde betref is
slegs drie tot dusver gespeel, en aldrie
is gewen:
Wen
Wen
Wen
Baie

Garnisoen ............ .... 6--1
Normaal .... .... .. . .... 2-0
West. Reefs . . . .. .... .. .. 2-0
geluk met bierdie oorwinings.

Daar mag volgende kwartaal gladnie
verslap word nie-die liga moet sonder 'n enkele neerlaag vanjaar gebuit
word. Ons kan dit doen!
Saam met die toernooie op Vrydag
en West. Reefs is ret~.Js 12 wedstryde
deur die lA-span get.peel en 10 biervan is gewen. Gaan ~>J voort en bou
ons Alma Mater se naam boog!!
Die 1B-span bet Slegs 5 wedstryde
g<!speel. Hiervan is 2 gewen. Sterkte
verder, julie kan dit nog ver bring in
die liga.
Ten slotte-meer lewe, in die vorm
van daadwerKlike deelname of ten
minste belangst:elling in die spel, sal
baie verwelkom word Ons wag op
ondersteuning uit die bree lae van
1ie studentemassa.

Daar is twee maniere om in die
wereld vooruit te gaan, 6f deur jou
eie vlyt, 6f deur gebruik te maak van
die dwaasbeid van ander.-L.B.

In jaloesie is daar meer eie-liefde
as liefde.-L.R.

Die spotter is dikwels 'n profeet.-S.

INGRAM SE
BOTfELSTOOR
(Eienares: Mev. C. M. INGRAM).
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O.K BAZAAR
(1929) BEPEBK

G. H. J. KRUGER,
(Klubkaptein>
60 Departemente onder een Dak.
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SONSKYN
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ondersteun die

SENTRAAL
HAARKAPPERS

Kruideniersware en Voedselware, Mans- en Damesklerasie,
Toiletware
en
Medisyne, Koek en Lekkers,
Meubels
ens.

O.K. BAZAAR
POTCBEFSTBOOM
Elke Dac 'n Ultverkoplnpdac.
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Bediening na u Bevrediging

LANGS DIE RENDEZVOUS KAFEE.

Gedruk deur dle Westellke Stem,
Potcbefstroom vir dle ultgewers, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O.,
Potchefltroom.

