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Oplewing in Vreugdedagviering. 
REORGANISASIE BL YK SUKSES TE WEES. 

G EDURENDE die naweek van die vyf-en-twintigste en ses-en-twin-
tigste A'pril het die Pukke get oon dat die oplewing wat in die be

gin van die jaar merkbaar was in die studentelewe, nag geensin~' ver
flou het nie. Daar was groat gees drif sowel tydens die voorbereiding 
vir Vreugdedag, as tydens Vreugdedag self, en in vergelyking n1et 
die van verlede jaar was vanjaar se feesviering son1n1er 'n groat suk
se~. 

VOORBEREIDING. 

Dit was verblydend om te sien hoe
dat die mans en dames Vrydagaand 
in groat getalle met die bou van die 
sie rwaens besig was. Dit is nou maar 
eenmaal so dat Vrydagaand die aan
genaamste dee! van Vreugdedagvie
ring is - wat die rede daarvoor ia, 
is nie baie duidelik nie! 

BEOORDELING. 

in n besonder groat getal opgedaag. 
Die keurige en veelkleurige kostuums 
het daa rtoe bygedra om die gees, wat 
ander jare afwesig was, weer te laat 
oplewe. 

THALIA en ALABAMA. 

Saterdagaan d het Thalia en Ala-

So lyk 

bama 'n Vreugdedagkonsert aange

bied. Die lagwekkende toneel van die 

toneelgroep en die orkeswerk van die 

Alabama, bygestaan deur 'n paar bui
testaanders, het die feesvierings van 
die dag op 'n heson der hoe noot laat 
eindig. Ons is baie bly om te sien 

• ODS VIr 

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

STUDENTEBLAD 
van die 

P.U. vir C.B.O . 

I 

................................. 
NR. 5 

dat d.ie orkes nou 'n konsertinaspeler 
tn die persoon van mnr. Japie 
Arangies bygekry het. Dit sal vir die 
Alabama van groat waarde wees, 
want ons ou ,Boere-studente" hou 
nogal baie va n 'n konsertina! 

Ons kan dus terugkyk op 'n be· 
so nder geslaagde Vreugdedag, en ons 
wil dan ook langs hierdie weg ons 
hartlike gelukwensing aan die Vreug
dedagbestuur oordra vir bulle onver
moc ide ywer in verband met die or
ganisasie van hierdie aangeleentbeid. 

Nogmaals geluk ook aan al die 
Pukke wat daadwerklik meegewerk bet 
om die groat mate van welslae te be
reik. Mag die gees va n samewerking 
altyd hartliker word, sodat ons in die 
toekoms 'n nog gra ter sukses sal 
maak van bierdie beso ndere dag in 
ons studentelewe en dit soos ware 
P.U.-kaners sal vie r. 

ander. Saterdagoggend het die sierwacns 
voor die Hoofgebou bymekaargekom 
vi r beoordeling. Die beleid van die 
Vreugdedagbestuur om minder sier
waens te bou , en om sodoende die 
gehalte te ve rhoog, het baie goeie 
vru gte afgewerp. Die sierwaens het 
dan ook die !of van die publiek uit
gelok. 

Harry Brinkman Gee Sy lndrukke. 

Die uitstaande sierwaens, wat da:1 
ook die pryse verower het, is die 
volge nde: 

Bes-afgewerkte sierwa: Mnr. E. de 
Jager se , Die Swanemeer Ball et-
musiek." 

Lagwekkendste sierwa: Mnr. H . de 
Wet se: , Kieinjan skiet die kat." 

Oorspronklikste sierwa: Mnr. Piet 
Bingle se , Minuet van Mozart." 

Vir die betrokke per one en hul 
helpers was dit waarlik 'n beloning 
vir hul harde arbeid. 

Wat die kostuums aanbetref was 
daar 'n ryke variasie van lagwekkend· 
heid, oorspronklikheid en netheid en 
vir hierdie drie afdelings is die pryse 
aan die volgende persone respektiewe• 

lik toegeken: 
l. Marinda Schutte. 
2. Koos van Wyk, H annetjie van 

Rensburg en Antoon Goo en. 
3. Rosemarie Lessing. 

KOLLEKT ANTE-

Waar ons verlede jaar op Kl erks
dorp feitlik geen kollektante gehad 
het nie, het die kollektante vanjaar 

GEDURENDE 1957 het Harry Brinkman, student aan die Vrije 
Universiteit, An1sterdan1, en J ohan Fleerackers van die Universi

teit van Leeuven, Vlaandere, as gJ.ste van die A.S .B. ons land besoek 
en aan die verskillende Afrikaanse Universiteite vertoef en gestudeer. 
Hieronder vo lg ' n san1evatting van sy indrukke soos deur Brink1nan 
1n ,Die Voorlaaier" van Maart 19 )8 gepubliseer. 
AFRIKAANSE STUDENT 

EN KRITIEK: 

Kritiek is uiters noodsaaklik, want 
deur kritiek op 'n opvatti ng uit te 
oefen, word die gees geprikkel en lei 
tot bernude denke en deurskouing 
van die gekri tisee rd e opvattin g. 'n 
Gedurige stre ling van die gangbare 
opvatting lei dikwels tot 'n ve rderflike 
rus en tevredenbeid. 

Die mens moet reg ingestel wees 
tot die uitoefening en aanvaarding 
van kritiek. Wanneer kritiek voorkom 
uit arrogansie, hoogmoed of onkunde, 
is dit laakbaar. Dit moet egter voor
kom uit simpatie, belangstelling en die 
bereidheid om 'n bydrae te !ewer tot 
die oplossing van 'n gemeenskaplike 
problcem. Daartecnoor moet kritiek 
nie gcsien word as 'n noodwendige 
middel tot ve rwyderi ng, rnisverstand, 
tweespalt of vyandskap nie. 

V era! onder die Afrikaanse studen
te hct Brinkman die uitoefening van 
gesonde kritiek en die inname van 
'n kritiese -- Jit wil se: 'n onder
skeidende en beoordelende - hou 
ding gemis. Die kode van beleefdhei::l 
en die dwingende wens tot eenheid 
voo rkom soms 'n openb artige en 
saaklike gedagtewisieling. 

Hierdie gebrek aan 'n kritiese in
sig en verantwoordin g het tot gevolg 
dat op d1e gebied van die geloof en 
die begin els som 'n skynbare een
heid bestaan. T og verhinder dit dat 
waarl ike ondersoek van die gees van 
beginsels geskied en dat so 'n nodige 
skc id ing van verskillende clemente 
plaa<vinJ. 

AFRIKAANSE STUDENT 

'N MASSAMENS: 

In aansluiting by die voorafgaande 
onvermoe om krities te onderskei dra 

die hele stelsel van univers1tere oplei• 
ding by tot die vorming van 'n massa
mcns. Dit kom vir Brinkman duidelik 
na vore in die massagees by sportbc
oefenin g, die dra van kleurbaadjies, 
die studente-o rganisasies volgens mas
salyn e. 

In hierdie omgewing pas die mens 
waarvan• ,de studiezin niet indruk
wekkend (is)", met geen sterk kultu
reel-filosofiese persoo nlikheidsvorrn
ing en gebrek aan algernene ontwik
keling. Geesdrif ontstaan maklik, maar 
deursettingsvermoe en verantwoording 
ten opsigte van die gron de vir die 
geesdrif, i.s dikwels gerin g. Dit is om• 
dat in die studen telewe die uniformi• 
teit en massaliteit die individu ver
swelg, en in hierdie saarngaan met 
die marsa min eise aan die individ u 
gestel word. 

(Vervolg op bladsy 3) 
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WEST V AAL 
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DIE BUL T APTEEK 
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Nou gcopen en tot u dicns 1 

• 
O NS LE USE IS: 

, DIENS aan die gemcenskap" 

• 
Ondersteun Oud, P ukke! 

• 

.. Waarom sal jy loop as jy kan 
ry? ... . " 

('n V raag van Frikkie Fiets 
ryer aan Fanie Voetganger) 

BESPAAR TYD. KRAGTE 
en SKOENE deur 'n FIETS 
aan te skaf. 

• 
C. van der l\1ERWE 

FIETSHANDELAAR 

DAMES en HERE! 
Besoek .. . 

,DIE BULT 
HAARKAPPERS" 

--CJ--

V IR 'N NETJIESE 
H AAR S N Y 

--0--

Tomstr 86A ~ , , , F oon 1486 
(Eienaar - G . Schoonhoven) 
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RED AKS I E E N AD M INI STRA SI E. 
HOOFREDAKTEUR 

ONDER-HOOFREDAKTEUR 

NUUS • • • • • • • • 
I TER·UNIVERSITERE-AANGELEENTHEDE 

KUNS · • • • • • • • • · • · · 

Andries Myburg. 

Johan Coetsee. 

Jan v. d. Schyff· 

Chris Coctsce 

Riek1e Dekker. 
(Waarnemcnd } Emd Rautenbach. 

SPORT • • • • • • De Wet Kru ger. 

VARIA • • · • • · · · Susa n Roets. 
TEGNIESE·ADVISEUR • • Dries Yssel. 

FOTOGRAAF • • • • · • • · • • • · Hannes v. d. Walt. 

PENNINGMEESTER • • • · • • • · · • · Hans va n Zi · 
ADVER TENSIEBESTUURDER Eih HowaldL 

SlRKULASlEBESTUURDEk · · • · · · · · • Leun Swart . 

Ons die skuld. • IS • 
Ill 

H et 'n kwartaal al so begin: 'n Vreugdedag en 'n algemene 
verkiesing binne minder as twee weke? 

Die Pukke se daadwerklike meelewing met die politieke 
verwikkelmge, van 'n aard waarmee sommige ander inrigtings 
nie kan spog nie, het weinig twyfel gelaat oor wat die gesind ~ 
heid van die studentemassa is. W oensdag by die stembus, 
Donderdag pligsgetrou voor die radio en V rydag 'n juigende 
massa . Daardie meelewing het ons egter ook onder 'n verplig ~ 
ting gestel. 

'N MASSA? 'n Mens dink onwillekeurig by die aanhour 
van hierdie woord aan 'n samedrommmg van mense by w ie 
die gesonde oordeelsvermoe nie meer funksioneer nie , maar W dt 

hulle willoos laat lei deur vindingryke, breedsprakige leiers . 
Ons Pukl<e n massa in daardie sin van die woord! Ge, 

lukkig , 'n STUDENTEmassa. 
Want ons 1s studente, mense wat nie aileen hier is om 'n 

akademiese vorming te ontvang nie, maar om 'n eie, selfstan~ 
dige lewensuitkyk aan te kweek. Dis nie sommer tocvallig dat ons 
hierdie lewensuitkyk aankweek terwyl ons aan die P .U . vir 
C.H.O. studeer nie. Later moet ons met dit w at ons bier ver~ 
werf het , as ammunisie, die strydperk van die lewe betree. Dan 
sal ons nie as lede van die massa daar staan nie, maar volgen;. 
ons roeping en met die ammunisie voor hande sal ons leidinH 
moet gee. Dis verblydend om te sien hoe deeglik ons ook moeite 
doen om deur middel van hoofsaaklik K.V.V. en A.S .B. 'n ob
jektiewe lewensuitkyk aan te kweek, om mense te word wat 
nie bloot massa-mense is nie - al dink die proffies dalk somi' 
met reg anders . . . 

Wat gaan nou ons houding wees jeens die regering wat om 
so met luide akk lamasie in die kussings terug verwelkom het ? 
Gaan ons studenteMASSA wees wat klakkeloos agter die Iei
ding aanloop, of gaan ons STU DENT Emassa wees wat dit 
waarmee ons ons instemming betuig het, gedurig weer onder 
die soeklik gaan ste l om to~ te sien dat dit waarmee ons saam
stem , gehandhaaf word en dat daar waar ons oortuiging me 
uitgelewe word nie , hervorming en suiwering kom? 

Die verkiesing is wei verby. en die proffies is bly da t hul 
nou weer groter gehore trek. D ie. gevolge daarvan b ly egtcr 
nog lank - en ons optrede het 'n verpligting op ons gele wat 
ons n ie van ons kan afwerp nie. Johan Coetzee 
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LEWE MET GOD. 
Lees: Ps. 111. 
Teks: Ps. 111 lOa: ,.Die vrees van die Here is die beginsel 

van die Wysheid." 

Die gelukkige is altyd 'n sanger! 
Dit is 'n geluk as iemand van sig

self kan Joskom in sy werk, in sy 
vriend kap, in sy liefde tot iemand 
anders. Nog grater die geluk, as ie
mand van sigself kan loskom in sy 
!ewe met God . Die sanger van Psalm 
Ill sien slegs God en Sy werke! 

Die P almdigter !ewe met die Here, 
Skepper en onderhouer van alle dinge, 
Leidsman van Israel deur die geskie
denis, die God van verbondstrou. En 
!Uerdie God i onse God. Die God 
van die verbond het Sy volk verlos
die God van mag en krag, is ook 
die God van genade en barmhartig· 
heid. 'n Heerlike vergesig op die ko· 
mende Messias word geopen! 

Om hierdie God te vrees is die be
ginsel van die wysheid. Wie 'n oog 
het vir Sy Majesteit, sal in die regte 
spoor wandel, hy sal met God wandel! 

Hoe moet ek met God !ewe? . • . 
Deur God te vrees! Ek moet na Sy 
stem luister en Hom volg. Ek moet 
in die regte ve rhouding tot God staan. 
Die vrese van die Here, sien derhalwe 
op my hele !ewe, die handel en wan
del van die volk en van my voor God 
se aangesig - Dit omvat my verhou• 
ding tot God en medemens. In die 
vrese van die H ere le opgesluit: diepe 

ontsag vir Sy Majesteit, maar ook 
groot dankbaarheid vir Sy genade. 

Waartoe lei my !ewe met God? Dit 
i wys om dit lief te he, wat die 
lieflik te is, en om my hart besig te 
hou met dit wat my liefde die meeste 
werd is, en die beste in taat is om my 
voldoening te skenk. Om God te vrees 
bring wysheid mee en dit is die in· 
~ig, die keu -e van die hart, nie van 
die verstand nie. Wie die Here vrees, 
is wys en wie wys is, vrees die Here. 
So het ons te doen met 'n gawe 
van die Here, want die ware god3· 
dien is die eerste element van die 
wysheid (insig van die hart) en ook 
die vernaamste vrug van die wysheid . 

Die cgte, ware wysheid wortel in 
die vrees van die Here, wat sig rig 
na Sy wet en sig openbaar in ons 
christelike !ewe. Dit lei my van on• 
kunde na kenni , uit die duister na 
die Jig! Om God so te ken, dat ek 
in opregtheid voor Sy aange ig wan
del, is die grootste van ai le weten· 
skappe. Heilige eerbied vir God lei 
my, met die Psalmdigter daartoe, om 
Hom te loaf en te aanbid. Hy, wat 
Sy \Vysheid in die dwaasheid van 
die kruis geopenbaar het! 

\Vat is u beginsel? 
H . Dijkstra. 

SO L YK ONS VIR ANDER (Vervolg) 
GEBREK AAN LEWENSERNS: 

Weens die sonnige klimaat en di·~ 

bekoring van die land, i die Afri
kaanse student gc neig om hom nie 
vee! te bekommer nie, en gaan hy 
gemaklik voort met die slagspreuk: 
,Alle sal regkom". Die geloofsoor
tuiging wat die grand van hierdie uit· 
spraak moet vorm, ontbreek gewoon· 
lik. Hierdie gewoonlik onbekommerde 
lewenswyse vind ook uiting in die oor
beklemtoning van sport, ontspanning 
en die verkeerde verhouding wat daar 
bestaan tussen die ure van ,sonskyn" 
en die aktiwiteit van die gees. Dit 
laat die Europese besoeker onwille· 
keurig die vraag tel na die gevolge 
van hierdie geestesinstelling vir die 
vorming van 'n innerlike ku ltuur, vir 
die verdieping van die gees. 

Hierdie toestand word tot 'n groat 
mate Jaardeur bepaal dat nie be ef 
word nie dat Christus koning is van 
aile terreine van die !ewe en dus ook 
van die voorbereidingstyd vir die la
tere !ewe. Die vraag ontstaan of die 
Christelikheid in die vele terreine 
waarin dit tot uiting kom in ons 

volk !ewe, nog 'n ware beginsel is of 
net 'n tradisie. Want die ware begin · 
~el lei tot dade. 

By die student en die akadem ie 
word die verderc gcbrek aan lewens· 
crns baie duidelik. D1e akademiese 
standaard lyk vir Brinkman ,aan
vegbaar". Die student bese f nie die 
erns van die voorbereidingstaak waar-

Studente 
vir al u 

o Handboeke, 
o Skryfbenodigdhede, 
o Leertasse, 
o Geskenke, ens.! 

Besoek ons en wees verseker 
van Goeie Diens! 

POTCHEFSTROOM 

BOEKHANDEL 
Kerkstraat 93 - Telefoon 497 

mee hy hier besig is nie. Hy sien dit 
liewer as 'n aangename iitudentetyd 
en geleentheid vir 'n soort algemene 
ontwikkelin g. Daarteenoor ve rloor die 
~tudent uit die oog die ontsaglike taak 
wat hy glo hy ten opsigte van sy 
vaderland en selfs die hele Afrika 
het. Hy besef nie dat om hierdie 
taak te kan volvoer hy slegs tevrede 
kan wees deur die allerbeste gebruik 
te maak van die geleenthede tot stu
die wat hom gebied word. 

STUDENT EN A.S.B.: 

Die A.S.B. kla dat sy lede me 
werklik belangstel nie en die lede kla 
dat die A.S.B. hulle niks hied nie. 
Die grand vi r hierdie toe tand sien 
Brinkman daarin dat die A.S.B. 'n 
bestuur is wat streef om uitvoering 
te gee aan die doelstellings van hier· 
die liggaam wat probleme akademies 
bestudeer. Sy lede word egter nooit 
geleer hoe om sake akademies te be· 
nader nie; daar is geen organiese op· 
bou van die individuele student nie; 
daar is meer eenheid as diskussie; 
meer Ieiding en verteenwoordigin g as 
individuele vorming. 

'n Verder ve reiste vir die A .S.B. 
indien dit as 'n lewende liggaam wil 
bestaan, is om na buite te we rk . Sy 
huidige beleid van , iso:ement" is ver 
genoeg gevoer, want dit kan nooit 
doe! op sigself wees nie, maar moct 

wees 'n ,krachtstation" vanwaar 
steeds verder na buite gewerk moet 
word. In die geval van die A.S.B. 
is die werkterrein die van die inter
nasionale studen:ewereld en die Ew 
gelse universiteite van ons land . AI is 
die menings ook hoe onversocnbaar. 
moet 'n ,gesprek" met jou teen ·tan 
ders - vera! in JOU eie land - alty J 
moontlik bly, al i die enigste vrugte 
ook net dat jy jou teenstanders beter 
leer ken. En al bly ander resultate 
uit, mag die een wat waaragtig oor· 
tuig is van sy standpunt , die stryd 
daarvoor nooit opgee nic. 

(Hier word s!egs die punte van 
kritiek wat Mnr. Brinkman genoem 
het, a1ngehaal. H y noem ook aspekte 
van ons land en volk wat hy waar• 
deer het en spreek sy hartlike dank 
uit aan alma! wat y vc rbly f alhier 
moontlik en so aangenaam gemaak 
het.) 
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BLADSY VIER 

C29an 
VAN STUDENTERAADSWEe 

Die bedrywighede in ons studentc· 
!ewe gaan in hoogste versnelling 
voort, nie aileen daar tussen die mure 
van die Studenteraadskantoor nie, 
maar vera! ook in die geledere van 
die patronaatsliggame wat groot werk 
verrig het in belang van ons studente· 
gemecnskap, en wat nog sommer 'n 
swaar vrag van verskeie bedrywighede 
op die rug het, aktiwiteite wat nog 
moet plaasvind om ons jaar lewendig 
en suksesvol te maak. 

GELUKWENSE. 

Dit is voorwaar nie met toe oe dat 
die Studenteraad deur Vreugdedag en 
dte A.S.B.-kongres heen gewandel het 
nie. Ons is trots op verantwoorde· 
ltke werk wat meesterlik deur die on· 
dcrskeic ondcrliggame verrig is. Dit 
is 'n behoefte om die Vreugdedag· 
komitee van harte geluk te wens met 
die puik aanbieding van Saterdag. 
Alma! moet getuig dat die vlotte van· 
jaar gcken merk is deur 'n hoe mate 
van netheid, oorspronklikheid en deeg• 
like afwerking. Die Studenteraad is 
trots op alma! wat meegehelp het om 
van Vreugdedag 'n sukses te maak. 

Aan die A.S.B.: Geluk met die or· 
ganisa~ie wat 'n uksesvolle kongres 
moontlik gcmaak het; geluk aan die 
afgevaardigdes wat hulle standpunt 
sonder versuim en onomwonde gestel 
het. 

Tot ons kultuurliggame wat so 'n 
pragtige en opvolgenswaardige kuns· 
fees verlcde kwartaal van stapel ge· 
stuur hct, en wat, in verhouding tot 
die getalle van die verteenwoordigers 
van ander U niversiteite, mcoi presteer 
het tydens die A.S.B.·kongres, spreek 
ons 'n woord van dank en gelukwen
se uit. 

En ook, geagte Pukke, aan alma! 
Wilt werk, in die o~enbaar, of daar 
in die ~tilligheid, alma! in belang van 
on Alma Mater: Mooi ro: hou koers 
op die pad van die voorges!agte van 
die Puk. 

MINDER M OOI. 

Op die JOng~gchoue Studenteraads· 
vergadcring het die swak verteenwoor· 
diging van ons kant by die kunsfees 
tyJens die A.S.B.-kongres, deeglik 
onder die soeklig gekom. Waarom het 
die Pukke hulle talente onder die 
maatem mer verberg? Dink bietjie te· 
rug aan verlede jaar daa r op Stellen
bocch waar groot getalle van ons 
kunstenaars groot lof verwerf het. 
Vanjaar, tmmer het alles hier by ons 
pi hl'I-!Cvind en was Jit dan nie vee! 
nhlkhkcr om met vee! minder on· 
kosle ons dec! hier by te dra nte? 
Ons hct voorwaar nie goed vergclyk 
met die aantal deelnemcr~ wat van 
verre oorde hierheen toegestroom het 
nie. 

Geagte Pukke, laat hierdie feit, wat 
werklik nie so mooi is n i ~. ons in· 
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spireer om ons belangstellings te sti· 
muleer. As ek kla vier kan speel, moet 
ek myself tog daa rin uitlewe; as ek 
iets van skaak weet, moet ek tog im· 
mers kyk of dit nie moontlik is om 
andere, kollegas aan ander universi
teitc, te klop nie. En nie net aan an· 
der univer iteite nie . . . Ook hier, 
onderling, ons klomp in gemeenskap 
met mekaar. Laat die rugbyspeler wat 
bcsluit het om maar liewer te werk 
en minder te ontspan, weer sy besluit 
in heroorweging neem! Laat clkeen 
doen soveel as wat enigsins in sy 
vermoc is. 

Kursus in Kulturele 
Roepingsleer. 

Daar i inderdaad iets vir die stu· 
dent wat nie meer altyd weet wat 
dit in sy diepste beteken om waarlik 
aan 'n volk met 'n groot tradisie te 
behoort nie . 

Die Studenteraad juig hierdie nuwe 
inste ll ing van on owerhede toe en 
kan dit nie genoeg by die Pukke aan· 
beveel om hierdie kursus, sonder ' n 
pennie, M aandagaande by te woon nie . 
Dit i, 'n populer·wetenskaplike kur• 
sus van een lesing per week, en elke 
Puk behoort daardie uurtjie af te son• 
der om , y gees te verryk en om sy 
nasie·trots in dade om te sit. 

Massavergadcring. 

Binne die eensvolgende drie weke 
sal D.V. 'n massavergadering gchou 
worci waar baie interessante, maar ook 
belangrike sake bespreek sal word. 
Daar ral u moet se wat u dink van 
kortbroeke l:y ons klcurbaadjie. U sal 
'n mening gcreed moet he oor die 
probleem of ons ons kleurbaadjie op 
Geloftedag meet dra, m.a.w. behoort 
ons op Sondae en op Geloftedag die• 
self de houding teenoor ons U niversi· 
teitskleure te openbaar. Voorts sal 
verslag gedoen word oor die moont· 
like bierverskaffing in die kafeteria. 
Soos u weet, bet die Studenteraad na 
rype oorweging ook be~luit om die 
naam ,.Theos," waar dit ons studente· 
bedrywighede raak, voortaan nie meer 
te gebruik nie. Waarskynlik sal daar 
ook geleentheid wees om hieroor be· 
spreking te voer. 

Mag ons ook in die gees van In· 
tervarsity wat D.V. op 24 Mci in 
Bloemfontein a! plaasvind, na hierdie 
vergadering kom . 

Nuwe Aankope. 

Ons wil hiermee aan aile onderlig· 
~ame bekendstel dat die Studenteraa:l 
gedurende die afgclope tyd o.a. 'n 
.lfrolmasj ten aangeskaf het. Aile on· 
Jerltggame wat afrolwerk op dte pro· 
gram bet, word \'ersoek om maar net 
die Studenteraadsekretaris tc skakcl 
en daar sal gereel word. Diesclfde geld 
ten opsigte van die projektor en die 
n uwe I uid, prekers. 

(Vervolg onderaan kol. 3 en 4) 

VAN Dl£ REDAK'Sif
Von Wtcllighstraat 39, 

Potchefstroom. 
29 April 195'8. 

Geagte Pukke, 
V ier uitgawes van die W apad het 

reeds verskyn en die redaksie het tot 
dusver nog nie daarin geslaag om u 
tevrede te stel nie. 

Hierdie stelling baseer ek nie up 
openlike kritiek van u kant nie, maar 
op die onwen.like en ongegronde ge· 
brom onderlangs en die sogenaamde 
koffiekan-disputasies. 

Herhaaldemale i dit reeds aan u 
gevra dat as daar enige kritiek teen 
die blad is om dit dan te begrond en 
op skrif aan ons te stuur. T ot op 
hierdie stadium is dit nog nie een 
keer gedoen nie, ofskoon elke uitgawe 
deeglik afbrekend gekritiseer is deur 
men~e wat geen kennis dra van die 
probleme waarmce die redaksie te 
kampe het nie. 

U a! verstaan, geagte Pukke, dat 
wat hier geskryf word miskien nie 
elkeen van u geld nie, tog aan bulle 
vir wie die skoen pas wil ek vra: sien 
u kans om 'n beter Wapad uit te gee 
as wat die geval is onder die spesi· 
fieke omstandighede? 

Ek wil ook geen refleksies teen 
die studenteraad werp nie, want ek 
weet dat hulle finansicle verpligtinge 
~waar is, maar laat ons tog die feite 
onder oc sien: Die Wapad word on· 
gelukkig nie gratis gedruk nie. Elke 
blad y wat u ter insae kry kos net 
mooi £3. 15. 0., afgesien van die 
foto's (waaroor ons later handel). En 
weet u nou waaruit word die blad 
gefinansicr? Die finansies moet geput 
word uit 'n skamele subsidie van £90 
van die kant van die studenteraad, 

Aankondigings. 

Op Saterdag 10 Mei sal D.V. die 
jaarlikse Studcntehandboekeksamen 
afgeneem word en alma! wat hierdie 
toets moet deurstaan, word sterkte 
toegewens. 'n Spesiale vraestel sal vir 
buitemuurse studcnte opgestcl word 
en hulle sal, indien hulle in hierdie 
•aak belangstel, op 'n vir· hulle ·pasltke 
tyd getoets word. Vtr mecr he•ondcr· 
hede kan u met die Studenteraad in 
verbinding tree. 

Aile onderliggame se aa ndag word 
ernstig daarop gevestig dat die half
jaarverslae voor of op 30 Mei by die 
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die hulp van adverteerders wat tien· 
talle blaaie in Potchefstroom moet dra 
met bulle advertensies en die inteken
geld van 'n skandel ike·klein aantal in• 
tekenare. U medewerking is gevra en 
al wat die redak ie ontvang het vir 
opofferende werk is 'n ontsegging van 
alle erkentlikheid. 

Maar u wil ook meer foto's en 
meer kleur in die blad he. W eet u 
dat elke foto wat geplaas word, onge· 
veer £1. 10. 0. kos? M aar afgesien 
daarvan, dat die naaste blokrnaakma· 
sjien wat bekom kan word in Jo· 
hannesburg is en dat dit net mooi 
ses dae neem om 'n blok te laat maak? 
En dan wil u altyd die Wapad met 
vars nuus he, vol foto 's van gebeure 
van gister en eergister ! 

Sommige van u kla omdat die 
Wapad nou ,.elke week verskyn"; is 

dit nie belaglik nie? 
U kla oor die gehalte van die tof: 

geeneen van die redaksielede het 'n 
joernalistieke opleiding gehad nie, elk· 
een probleer slegs sy bes. Daar mag 
van ons kritici wees wat skryftalent 
besit; waarom is u dan so bang om 
iets van gehalte in die Wapad te 

plaas? Die standaard van die blad is 
werklik nie so hoog nie ... 

Die onderhoof redakteur het ree is 
sy voorneme te kenne gegee dat hy 
van plan is om te bedank. H iermee 
nooi ek ons geagte kritici uit om 
bulle aan te meld vir die pos. Kom 
wys asseblief vir ons hoe die Wapad 
eintltk moet lyk om op standaard te 
wees, nie a£ te steek by die ander 
universiteite se blaaie nie , en ' n waar
clige mondstuk van ons Alma Mater te 
wees. Moet net nie alma! gelyk storm 
nie. 

Wat die gereelde kritiek op die oor
denkings betref: die kritiek kom ge· 
woonlik nooit van die kan t van die 
tokkelokke nie en as u geen kennis 
van die saak dra nie moet u dan nie 
begeef op 'n terrein waar u 'n leek 
is nie. 

Mense wat op hoogte van ake is 
het waardcring vir die werk wat ge· 
doen word onder moei like omstandig· 
hedc, en as u nic bereid is om op 
hoogte van ake te kom voordat u 
kritiek !ewer nie, moet dan nie agter· 
af lee blikke rondskop nie want daar· 
die blikke maak die meeste lawaai. 

D ankie vir u aandag, 
(Hoofredakteur). A ndries M yburg. 

Studenteraadskantoor ingehandig moet 
word. 
T en Slotte: 

Terwyl die Studenteraad nog voort· 
gaan met sy ondersoek na moontlike 
~ondigheid in volksdanse, aandag 
skenk deur middel van die A.B.K.K. 
aan die samesang in ons studentelewe, 
en baie ander sake, wens hy u alma! 
>ukscs en voorspoed toe in u bedry· 
wighede. 

Net nog dit: M oenie op die stoelc 
in die Studentesaal te hard gaan sit 
of sp ring nie. D ie Studenteraad rnoet 
betaal. D . P ostma. 



DONDERDAG, 1 MEl 1958 , DIE W APAD " 

Onder beskerming van die P.U.-Musiekvereniging het 
Emerentia Scheepers onlangs 'n baie geslaagde sanguitvoenng 
in die Totius-Gedenksaal gelewer. Mej. Scheepers het met be
nydenswaardige kalmte en bedaardheid opgetree en dit het 
spoedig geblyk dat sy oar 'n besondere en 'n beminlike verhoogs
persoonlikheid beskik. Haar verhoogspersoonlikheid is inder
daad besonder, want alhoewel sy deeglik kontak gemaak het 
met die gehoor het sy. des nieteenstaande, dwarsdeur die uit
voering h.aar eie individualiteit en statigheid behou. 

Die sanguitvoering is verder verryk 
deur die bondige verduidelikings wat 
sy voor die liedere gegee het - Dit 
is baie op prys gestel deur die ge-

.hoor. Mej. Scheepers het haar gucd
saamgestelde program geopen met 'n 
Mo2;art Aria wat, oor die algemeen 
nie vee! byval by die gehoor gevind 
het nie. In die Schuman-siklus W.J.t 

hierop gevolg het, was dit duidelik 
dat sy oor 'n baie suiwer stem beskik 
en dat haar asembeheer besonder Iof 
verdien. Ook het dit geblyk dat sy in
tense aanvoeling vir die liedere het 
en sy het met innigh cid die liedere 
voorgedra. 

Emerentia Scheeper het 'n prysens
waardige vertolking gelewer van die 
vier weemocdige Afrikaanse liedjies. 
Weggedra op die vleuels van haar 
suiwer stem kon 'n mens dan ook 111 

die droewe tone van ,Vaalvalk," 'n 
valk as't ware hoor rondsweef. In 
haar vertolking van die vier liedjie; 
tref 'n mens glad nie diese!fde graad 
van berusting en eenvoud aan as in 
die vertolking van Mimi Coertse rue
die feit het veroorsaak dat daar soms 
afbreek gedoen is aan die eenv::md 
en weemoedigheid van die liedjies. 

Die hoogtepunt van die aand Js 
bereik deur Me) . Scheepers se uit
muntende vertolking van Schubert en 
Hugo Wolf se liedere. In suiwere en 
ryke tone het EmerenLia Scheepers 
die onvergeetlike ,.Sylvia" van 
Schubert weer eens aan die gehoo r 
voorgestel - dit wa inderdaad 'n 
baie aangename kenni making! . Met 

speelse genot en ondeundheid bet sy 
die fraai minneliedjies van Hugo 
Wolf voorgedra. Die dramatiek en Jn
tensiteit van belewing in ,Kennst du 
das Land" was uitmuntend . 

Die sangeres besit 'n goeie vermoe 
om liedere te dramati eer - in som· 
mige gevalle was dit baie effektief 
gewees, maar soms bet 'n mens ge
voel dat dit steur by die karakter 
van die liedere, soos bv. in die vier 
weemoedige liedjies. Dit was beson
dcr aangenaam om te luister hoe sy 
sender die geringste in panning die 
voile volume van haar stem tot uiting 
laat kom het. H aar stem bet besonder 
goed gedra en is oral goed gehoor 
Sy was bygeHaan by die klavicr deur 
Mnr. Pieter de Villier . Daar bet 'n 
volkome harmonic bestaan tussen die 
oliste en die begeleicr en dit was net 

so aangenaam om te luister na die 
begeleier a na die oliste. Vera! in 
,Gretchen am Spinnrade" was die 
begeleiding uitstekend en dit was 'n 
loutere genot om te hoor hoe die 
klavier in 'n ,.spinmasjientjie" veran
dcr en Iu tig saam met ,.G retchen" 
voortspin. Emerentia Scheepers e uit
•praak was nie altyd so duidelik nie, 
en soms was dit bietjie moeilik ver
•Laanbaar. 

Met gee<drif kan 'n mens getuig 
dat dit 'n baie gcnocghke aanJ was 
en dit was met teesin dat die gehoor 
berus het by twee toegifte. 

(Bcrig deur 
Enid Rautenbach). 

Die Redaksie, 
,Die Wapad." 

Mencer, 

Langs hierdie weg wil die bestuur 
van Vreugdedagkomitee graag 'n 
woord van hartlike dank rig vir die 
besondere ondersteuning wat ons met 
ons aksies verlede Saterdag ontvang 
het, aan: 

Die Stadsraad van Potchefstroom 
vir toestemming om die straatkollekte 
te hou. 

Die publiek van Potchefstroom wat 
ons so gulhartig ondersteun het. 

Die persone wat die beoordeling 
van die sierwaens en gekostumeerdes 
vir ons waargeneem bet. 

Diegene wat hul vragmotors tot 
ons beskikking gestel het. 

In besonder ,Rembrandt" wat ons 
met hul luidspreker tel bygestaan het. 

Die groot aantal Pukke wat gekol
lckteer en ,.Pukkies" verkoop het. 

Die hoofde van die sierwaens wat 
met hul helpers groot opofferings ge
maak het. 

Dan wil ek in my hoedanigheid 
as voorsitter in besonder die Vreug
dedagkomitee bedank wat so heelhar
tig saamgewerk het om sake te Iaat 
vlot. 

Aan u een en alma!, saam met bulle 
wat ons so in die stilte gehelp het: 
Nogmaals dankie. 

Ek dank u vir plasing, 
Die uwe, 

M. W. van der Walt. 
(Voors. Vreugdedag

komitee). 
Vreugdedag-komitee, 
P.U. vir C.H.O., 

Die Redakteur, 
Die Wapad. 

Geagte Mencer, 

Dameskosbuise, 
28 April 1958. 

Ons rig die brief aan u, maar ons 
is seker dat die persone wat vir die 
ontevredenheid verantwoordelik is, 
beslis nie op die stadium teenkanting 
verwag nie. Ons sal egter bly wees 
a~ die brief ook wei in Die Wapad 
~eplaa kan word. 

Ons dames het net gevoel dat dit 
baie onregverdig en ook selfsugtig 
was om Saterdagaand , met die uitde
ling van bekers vir die vlotte, net 
die mansvlothoofde te noem en die 
manskoshuise wat die bekers verower 
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bet. Was dit dan nie 'n kompetisie 
tussen kosbuise nie? Daarmee word 
tog seker die dameskoshuise ook be
doe! en daarom is ons ook so met 
daardie doe! ingedeel in groepe. Of 
is ons buite rekening? Die bekers gaan 
dus nou net pryk in die manskoshuise 
as beloning vir barde arbeid van die
gene wat aan vlotte gewerk het. Kan 
die bekers dan nie 'n halfjaar by die 
manskoshuise kuier en dan 'n ander 
halfjaar by die dameskoshuise, wat 
saam met die wenners gewerk het 
nie? 

Dan nog n ding . Hoekom is daar 
pesiaal damesvlothoofde gekies? Net 

as middel vir die mans om die orga
nisasie, dinkwerk en arbeid te laat vlot, 
want sover ons weet het die oor
spronklikheid, idees en planne by 
meeste van die vlotte van die dames 
e kant gekom en by die uitdeling 

van pryse word bulle glad nie ge
noem nie en kom al die eer die mans 
toe. Die dames- en mansvlothoofde 
kan tog immers saam die bekers gaan 
haal het. 

As dit die geval is dat die dames 
heeltemal buite rekening gelaat word 
by die noem van wenners en by die 
beloning vir harde arbeid aan vlotte, 
dan kan die mans bietjie 'n volgende 
keer sender ons probeer om vlotte te 
bou en 'n Vrcugdedag so te laat 
slaag wos hierdie keer. Ons het al ge
wonder wat dan sal gebeur en hoe die 
vlotte dan sal lyk. 

Ons sal dit waardeer as die verant
woordelikes 'n rede vir die optrede 
kan verstrek. Baie dankie vir pia
sing. 

Geagte beer, 

Die uwe, 
Ontevrede dames 

van die Puk. 

S.A.U.K., 
Durban. 

16 April 1958. 

Vergun my deur u blad 'n woord 
van bartlike dank aan die studente 
van die Potcbefstroomse Universiteit 

vir die ga vryc wysc waarop dte S.A.
U .K. tydens die pas-afgelope bonJ:;
kongres van die A.S.B. dem ~ulle ont
vang en gehuisves is. Ons moet mnr. 
H ennie van der Walt en sy komitee 
wat daarvoor verantwoordelik was, ge
lukwens met puik reelings wat in 
aile opsigte verseker het dat ons ver
blyf in Potcbefstroom bartlik en aan

genaam was. Ook aan u bure, die 
Potcbcf troomse Onderwyskollege, 
gaan ons dank vir die wyse waarop 
h ulle met die Kunsfees wat ons al
daar byeewoon het, die welslae van 
ons besoek ten volle af gerond bet. 

Dit was werklik vir ons 'n plesier 
om m< t Potchefstroom se studente en 
sy Boeremense te kon kennismaak. 

Met studentevaria-groete, 
Vriendelik die uwe, 

Frikkie Kraamwinkel. 
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1r===========================~1 HIEROOR bevredigend behandel is deur dr. Tjoe 
Tan·po, hoof van die afde!ing mond· 
aandoenings van 'n hospitaal in Kan· 
ton. G. H. Juweliers 

Kerkstraat 129 

* D ESKUNDIGE HERSTELWERK 
HORLOSIEMAKER en JUWELIER 

Dames! 
Kom koop a! u benodigdhede hier op d1e BULT teen baie 
Redelike Pryse! 

0 OOK ALLE TOILETW ARE. 
Kom besigtig ons nuwe 

D WINTERVOORRAAD. 

CACHET MODES (EDMS.) BPK. 
Tomstraat 92 ~ ~ POTCHEFSTROOM ~ ~ Telefoon 1389 

Excelsior Meubels 
Kerkstraat 184 Potchefstroom Telefoon 743 

.,O ns nooi P ukke, Oucl~Pukke en Vriende om ons Vertoon~ 
Jokale te kom besigtig!" 

Ons roem daarop dat ons dien~ ongei!wenaard is in die 
Meubelbedryf. 

Ons reel Afbetalings wat by nuwe beginners se inkomste 
pas. 

Die mooiste 

GESKENK 
VIR U VRIENDE 

'n PORTRET 

VAN: 

BEYERS 
CLAASSEN 

en 
DAAROOR 

Daar word verhaal van 'n bekende 
profe sor aan een van ons universi· 
teite wat beslis geweier het om die 
aanwesigheid van vroulike studente in 
sy klas te erken. Elke voorlesing is 
begin met die woorde: ,Geagte Here!". 
Hy het nooit na die dames gekyk of 
aan bulle vrae ge tel nie. 

Maar een oggend it sestig vasbe· 
rade nooiens in sy klas. Vandag al 
hy iets moet se om te wys dat hy 

hulle raaksien. Tussen al die nooien
t)ie sit een armsalige man. 

Die professor kom die lesingsaal 
binne, bekyk die klas voor hom stil· 
swyend, maak sy keel skoon, haal sy 
bnl af, en begin sy voorlesing met: 
,Geagte Mencer!" 

* * * 
. ... En hier is 'n ander een: 

In die middel van 'n lesing kom 
daar 'n stem uit een van die agterste 
banke: , Dit is darem te vervelig!" 

D1e professor voltooi sy sin eers 
peclanties en e dan boontoe dat die 
hcer wat die tussenwerp el gemaak 
het, sy klas maar kan verlaat. 

iemand roer nie. 
W oedend se die profe sor: , Toe, 

hoor die betrokke heer my nie?" 
,Nee, Professor," roep een van die 

studente, ,hy slaap al weer 

* * * 
Dan verncem ek dat in die Fran e 

clorp Guevenatten daar 'n noodklok is 
wat een keer per jaar gelui moet word 
om va te stel dat daar nik met y 
mcganisme verkeerd is nie. Die burge• 
meester het bepaal dat die klok gel ui 
moet word op die dag wanneer die 
bclastinggaarder sy besoek aan die 
dorp bring. 

* * * 
'n Boekhandelaar het die volgende 

versoek oor die pos ontvang: , Stuur 
my asseblie f 'n goeie boek oor Per· 
soonlike Higi iine. Ek dink ck het dit." 

* * * 
Volgcn Radio Peking was proef· 

ncmings om tande van een pa ient 
op 'n ander oor te plant, geslaagd. 
Berigte lui dat 22 uit 27 pasiente 

Dit het twee maande geduur voor• 
dat tande wat oorgeplant is, wortel 
geskiet en net soos die oorspronklike 
tande gelyk het, aldus dr. Tjoe. 
( ... ,Soe, hoe pyn jou tand nou!"). 

* * * 

Ek het 'n rukkie gelede tussen 'n 
klomp ou nuusblaaie rondge nuffel en 
op die volgende baie interessante 
stukkie spekulasie afgekom: 

In 1881 het ons die Eerste Vry· 
heidsoorlog, die begin en die einde 
daarvan, gehad. Gaan nou op die vol· 
gendc manier te werk: 

Tel by die 1881 weer 1881, maar 
van agteraf. 

56: 
1881 

1 
8 
8 

1899 ... Die begin van die 
Tweede Vryheidsoorlog. Die einde 
van die oorlog was 1902. Tel nou weer 
s6 bymekaar: 

1902 
2 
0 
9 

1914 . . . Die begin van die 
Eerste Wereldoorlog. Die einde wa 
in 1919. A s weer volgens dicselfdc 
prosedure te werk gegaan word, kry 
mens 1939, die begin van die Tweed e 
Wereldoorlog, en 1945 was die einde. 
Met 'n soortgelyke proses kom men> 
dan op 1964 te staan . 

En nou plaas die berekenaar 'n 
vraagteken agter hierdie datum . 

* * * 
Bekli m die l::erg wat vandag voor 

JOU taan. 
More bring sy eie mee, 
en dan is daar twee! 

* * * 

Sover dit geld aanbetref, het die 
meeste van ons werklik min om oor 
te kla. 

-Jan Rap . 

I.S. STUDENTE
HANDBOEK- EKSAMEN, 1958 

Aile pcrsone wat wens om vanja;:r 
cl1c Swclcntchandbockcksamcn af te 
10:, word vcrsock om op Vrydag, 
2 Mci 1958, om 1.30 nm. in die 
Studcntesaal bymekaar te kom. Alma! 
moet skryfbchoeftes saambring. 

a·uurse studente is nie by hicrdic 
rcclin gs betrokke nie, want vir hulle 
word spesiaal voor:;iening gcmaak om 
later in die jaar 'n spesiale eksamen 
af te le. 
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Mediese verslag: Satellietie se maanskyithoekie 
,Nypende Vitaminetekort" 

Selfbejammering word nerens goedgekeur as geregverdigde 
emosie nie, maar daar is uitson derlike gevalle ; 5o het Satell ietie 
in haar wysheid besluit. 

Tydens die gewone veertiendaagse roetinebesoek aan die 
Departement Volksgesondheid, het Dr. F. L. lekvlooi hom soos 
volg teenoor ons verslaggewer uitgespreek : ,,'n Onrusbarende 
tekort a an Vita mine ,G ' (in die ander landstaa] as ,M ' bekencl) . 
mag te doene he met buitensporige gedrag of selfs akademies~ 
druk in die onmiddellike verlede ; as die Flieke egter begin leeg
loop, moet die oorsake van dieperliggende aard wees." 

A s mens byvoorbeeld per ongeluk 
'n bord o ntbytvlokkies in die suike r· 
blik omkeer, skep jy dit natuurlik 
moeisaam en so onopsigtelik moontlik 
uit met 'n bejaarde teesiffie, camou· 
fl eer die bakkie se twyfelagtige in 
houd met 'n skoon lagie suiker en ver· 
d ui ter dit weer in 'n donker ka . 
D oodeenvouJig. Maar wan neer 'n 
pl igsgetrouc Ma dit ontdek e n ewe 
niksvermoedend teruggooi, word ' jy 
tien teen een oormee ter deur die ge· 
voe l dat jou !ewe tog maar vir jou 
'n las is. 

Die Geneesheer/Psigiater sa l te r sta· 
wing van bogenoem:le bewerings 
graag drie insiggewende gevalle be· 
spreek. 
A. Die geval van mnr. K. Erkmuis : 
Hct 'n genoeg arne voorraad gehad vir 
baie jare, maar het ' n p lotseli nge te· 
ko rt ontwikkel na herhaalde be oeke 
aan , Ingram" en die plaasl ike 
,Shine". 

Simptome: U ite r matige bewerigheid 
in die nabyheid van motorhawens en 
vera! petrolpompe; ale rgies vir brom· 
ponies: lg. wat met knordonkie en 
ten lotte die gewone t rapfiets ver· 
vang is. 

Advies: Raak ontslae van die fiets; 
stap is immers veiliger en ter elfder· 
tyd vee! beter oefening, wat sommer 
die aanleide nde oorsake tot die mini· 
mum sal beperk . 

B. Mnr. en mev. I. N . Solven t: 'n 
Ui t onderlike geval om dat die egpaar 
byna gelyktydig 'n ernstige vitamine· 
tekort ontwikkel he t - vermoedelik 
as gevolg van AANTREK ( likheid) 
aan d ie kant van mevroutjie. 

Aandag! Aandag! 
Kom na 

PRO TEA 
HAARKAPPERS 

vir u volgen de haarsny 
en BESPAAR! 

Haarsny Mans: 2/ 6 
van Maandag tot V rydag 

Saterdae 3j -. 

Kerkstraat 75 

Goeie Nuus! 
AAN ALLE SPORTKLU BS! 

O ns bied nou aan: 
e SPORTBEKERS 

direk van die fa briek 

Spesiale AFSLAG vir klubs. 
R a a d p 1 e e g on s e e r s t e! 

I. GLAZER 
(Juwelier) 

Kerkstraa t 187, 
Potchefstroom. 

Simptome: P rikke lbaarh eid teenoor 
mekaar; mcvrou I. N. olvent met 
'n byna psigopat1e e dc lusie van niks· 
om·aan·te·trek· geid, gepaard met ha l· 
lusinasies van haar eggenoot, dat hy 
voor ~y aftrede (mits hy nie optrec 
nie ) in 'n werkskolonie gaan beland 

Advies: T ree ge rus liewer op . 
C. Mnr. B. Ankrot: H ierd1e mer!;:
waardige geval bet voortgespruit uit 
oo rmatige vitaminevoorraad. H y was 

'n bank ier wat hom op 'n g.:~ric dag 
aan ' n oormaat van vitamine ,G' ge· 
help het, (nadat hy lank aan 'n te· 
kort on derhewig was ) , so nder om die 
nod ige outoriteite eers te raadp leeg. 

Simptome: O nvcrsadigdc begeerte 
om te rei en nuwe, stil plekke op te 
soek. Buitensporig senuweeagtig in die 
geselskap van mans met swart klere . 
H y is uiteindelik opgespoo r, en geniet 
( ?) op d ie oomblik sy welve rdiend e 
rus in 'n stil omgewing. 
SLO TIND RUK: 

, Funny, Funny, Funny 
what MONEY can do!" 

Drink die heste! 
o PEP-A-GUAVA 
o PEP-A-DILLA 
• T ING-A-LIN G 

e TOPHAT 

'n Mens se onwaardige assistent 
oordonder jou vervolgen met n 
handvol verlowings, geen kyse nie, so· 
we! as die berig dat hy die slagof· 
fer is van 'n latente senuweei nstor· 
t ing. I n 'n kielike oomblik van vc r· 
tedering het Satel lietie be luit om vir 
Kupido te gaan storie lees sodat die 
sickbed darem nie te vervelig word 
nic. M i kien is 'n mens te veeleisend 
as jy waardering verwag, maar h ier 
volg ko rtliks wat Saterdag gebeur het: 

Satellietie hEt met 'n advertensie 
weggeval: , D ie fabelagtige ,Fairlane 
iOO", sensasiewekkende verkoopsuk· 
ses van die jaar, met straler·stroom· 
belyning; klein·besparing en ·hanteer· 
gemak. Vanwee sy cnkelstuk·konstruk· 
sic ( one piece bathing suit?) gly 
die model me t gemak in parkeer ruim· 
tes waar ande r M's verpl ig word om 
verby te gaan. Kyk net na d ie voor· 
treflikhede (don 't touch ) . 

Drink 
e SUPER ORANGE 
• FRESH ORANGE 

1144 - Poshus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

San lam 
DIE W AARBO RG VIR UITKOMS 
VIR U EN U GESIN! 

V erteenwoordig deur -
W yksbes tuurder : W . J. S. COETSEE. Tel. lOG 

Huisadres: Hoffmanstraat 84, 
Kantoor: H j v. Kerk- en Lomharclstraa t. 

Nie net n uut wat betref opwind en
de skoonheid nie, maar nu ut in elke 
opsig wat noodsaaklik is vir die mo• 
derne M . Die gesogte model spog met 
'n ver ra send·lae silhoeet en is 'n 
prag·M in eie reg; (h ier het Kupido 
qevaarlik na sy ascm begin snak, dog 
tee Satellietie die volgende sin vo l· 
tooi, was hy 'n gebroke man) ... 
, M et die vur ige krag van FO RD se 
weergalose nuwe I nte rcepto r V 8-en jin 
en die cnsasie van 'n outo matiesc 
ratstelsel, het die Fairline 500 werklik 
sprankelende voortre flikhede ." 

Op hierd ie stadium het die ver· 
plcegster bin negekom, met die D ok· 
te r ko rt op haar hakke; Kupido het 
geslaag om ' n ve rbrcking van sy ven· 
noot kap met Satcl.ieti e te ve rkry -
op grond va n Geestelike W rcedheid!! 

-CJ-

G raag wi l on die vo lgcnde P ukke 
en Oud-Pukke hartlik gclukwens met 
bulle verlowings: 

Mnr. Christie Roode en mcj. Retha 
Oosthuizen: 

Koos du Plessis en Clementia Vis· 
ser: ds. Willem M ari t<; en H anlie du 
T oi t : 

Ook mej . Jeanne D ame het die 
afgelope week verloo f ge raak. 

Die en igs te kys wa t op hie rdie sta· 
dium toegej uig kan word , is die van 
Jan A. K. d u Pl essis en Marie van 
Rensburg. 

J . TOO SUTTlE 
KOMPLETE 

MAN SU ITRUSTERS 

Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 
--0 --

Kerkstr. 177 ~ ~ ~ T elefoon 1 

P OTCHEF STROOM 

OOSTHUIZEN 

Kole-agentskap. 
Kerkstraat 104-Telefoon 312 

P OT CHEFSTROOM. 

MOOIRIVIER
APTEEK 
Kerkstraat 205, 

POTCHEFSTROO M 

Telefoon 380. 

Die Apteek vir D~ens! 
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Eerstespan klop Klerksdorp 11-9 
NAVY KOM TWEEDE 

In 'n wedstryd wat ietwat gestrem is deur slordi ge r ugby, 
bet P .U. eerstespan daarin geslaag om Klerksdor p met die kous 
oor die kop huis toe te stuu r. Die telling was 11 ~9 . 

P.U. het die bal taamlik gereeld uit 
die I ynstane gekry waar Piet Stein· 
berg en Maarten van der Walt (wat 
ook in die losspel uitgeblink het) 
reusewerk verrig het. Die skrums het 
taamlik gelykop verloop, terwyl die 
losvoorspeler aan albei kante goed 
vertoon het. Hier verdien die barde 
spel van Willem Gronum (P.U.) en 
Apie du Plessis (K.A.A.A.) vermel· 
ding . 

P. U. se agterl yn was Klerksdorp 
oor, en vera! Mic Moolman en Jan 
Combrinck het die oog gevang. Jan 
Combrinck het goed vertoon in sy 
eerste senior·wedstryd en het Jan 
Swemmer deeglik getem. Mic Mool· 
man behoort be lis nog later vanjaar 
die groen-en·rooi trui aan te trek. 

Puk se eerste punte het gekom van 
n voorspelerstormloop wat deur 

Maarten van der Walt verder gevoer 
is om vir Moolman in die hoek oor 
te stuur. Dannhauser se vervyfskop 
het die regoppaal getref. Een van die 
mooiste bewegings van die wedstryd 
is deur heelagter Dannhauser begin 
in sy eie kwartgebied. Hy het die ag· 
terlyn weggestuur en Moolman hct 
sy tecnstander en die Klerksdorp· 
heelagter geklop, maar is naby die 
doellyn neergetrek. 

Nog 'n mooi bewcging is deur lo • 
skakel Hennie van der Walt begin, 
Combrinck het deur 'n gaping ge· 
glip, na Thorn laat loop wat Moo!· 
man weer oorgestuur het vir 'n drie 
onder die pale. Sprinkaanspuiter 
Stecnkamp het vcrvyf. 

STOEIKLUB 
Cedurende die afgelope Apri lv.1• 

kansie het 'n aantal Pukke die Stoei· 
kamp by Hartebcespoortdam byge· 
woon . Hulle is Koos van Niekerk, 
P. Kru ger, L. Swart, Dokkie Coetzee, 
W. Putter en Pict Brand. Koos van 
Nickerk en P. Kruger het terselfder· 
tyd die beoordelaarseksarnen en L. 
Swart en Piet Brand die skeidsregter· 
eksamen afgele . Die nuwe Olimpiese 
reels is geleer en goeie ondervinding 

opgedoen tydens die kamp. 

STOEIKAMPIOENSKAPPE. 

Na die vakansie het 'n tcleurstel · 
ling vir die Pukke gewag. Die ken· 
nisgewing in verband met die S.A. 
Univcrsitere Stoeikampioemkappe het 
on te laat bereik om dit tc kan by· 
woon. Maar nou le die Suid·Wes· 
Tran vaalse Stoeikampioenskappc wat 

P .U. e finale punte het gekom van 
'n lang strafskop deur Dannhauser, 
wat origens ongelukkig nie een van 
sy beste wedstryde gespeel het nie. 

Klerk dorp e punte is aangeteken 
deur Apie du Plessis (twee driee) 
en Badenhorst ('n drie). 

NAVY. 

Navy moes tevrede wees om twee· 
de te kom in hulle wedstryd teen 
Klerksdorp II. Telling 13·3. 

Slordigheid en 'n gebrek aan sa• 
rnespel is die hoofoorsaak van hulle 
oederlaag. Verder beskik die Navy 
oar 'n puik span en vera! Herman 
Venter en Denis Crause is manne wat 
moet dopgehou word. 

Denis Crause het Navy se enigste 
punte met 'n straf kop aangeteken. 

0 / 19A. 

Die 0/19A het die tradisie laat 
voortlewe en Kooperasie met 'n weg· 
holoorwinning van 58·0 verslaan. 

Uitblinkers onder die jong geledere 
was Hoogenboezem (heelagter), De 
Kock (vleuel) , Van dcr Schyff (sen• 
ter) , Porter (losskakel), en Erasmus 
(flank). Vera! Erasmus en De Kock 
is man ne wat dit ver kan bring. 

D ie pannctjie het 'n oulike gee• 
en onder Ieiding van Bulletjie Steyn 
behoort hullc deur die seisoen goed 
te vaar. Driee is onder andere aange· 
teken deur Van der Schijff (drie) 
en De Kock (twee). Hoogenboez.em 
het nege driee vervyf. 

op Stilfontein op 2 en 3 Mei plaas· 
vind, voor. Hierheen sou oorspronk· 
lik tien Pukke gaan, dog WynanJ 
Putter en Dokkie Coetz.ee moes hulle 
onttrek. Die volgende agt Pukke gaan 
wei deelneem en ons wens bulle aile 
sterkte toe: 

Veergewig: P. Kruger en S. Blom. 
Liggewig: P. Brand en F. Steyn. 
Weltergewig: S. du Toit. 
Middelgewig: Koos Coetzee. 
Ligswaargewig: Koos van Niekerk 

en Willem Postma. 

Leon Swart sal a spanbestuurder 
optree. 

S.W.·Transvaal be kik oar baie 
goete stoeiers waaronder oud·provin
<iale stoeiers . On kan vanjaar dus 
•waarder kompetisie as ooit verwag. 
Kom, laat ons duim va hou vir ons 
matmanne! 

P. Brand. 

Stokke klap! 
Betreurenswaardig tog, dat die Puk steeds met ou mans op 

die hokkieveld moet draf. of liewer, laat ons se : net met ou 
mans! Skort dit by die ontgroening of skort dit w erklik by ons 
eerstejaars self dat om trent elke sportklub (en die manshokkie 
ook!) aan die kwyn is? N ee mense, kyk. ook op sportgebied het 
julle (eerstejaars) 'n plig om tradisie en naam hoog te hou . 

TEEN KLERKSDORP: 

Die eerste stokke het Saterdag 19 
April, teen Klerksdorp geklap. Die 
Pukke, met 'n vakansie agter die rug, 
het windmaker afge.it en die sterk 
<pan van Klerksdorp met 5-3 oar· 
rom pel. 

Die stokke het geklap! Ja, geklap, 
want daar is heelwat stokgeslaan . Dit 
i aan die begin van die seisoen en 
die masjien is nog ietwat aan die droe 
kant. Ons wil manne soos Gert Sny· 
man, Piet van Wyk en Christie Coet· 
zce (Christie i tog so trot op die 
twee doele wat hy geslaan bet !) sien 
as die kniekoppe eer Ia is. 

MAFEKING 
NOOI ONS UIT 

Saterdag 27 April bet ons Eerstz· 
span, o met Vreugdedag en al, 'n 
uitnodigingswed tryd teen Mafeking 
op Mafeking gaan speel. 

Hoewel dinge aan die begin nic 
wou vlot nie het ons manne ten 
spyte van bulle Vreugdedagtamheic.l, 
vir Mafeking gewys waar oom Daan• 
tjie destyd wortels gegrawe het, en 
gewen. (9·5). 

,P.U. wou die wedstryd oopmaak, 
en hoewel Mafeking aanvanklik nie 
saamgewerk het nie, het die agter· 
spelers later geleentheid gekry om te 
wys wat in hulle steek. 

Die proef neming om Jan van der 
Schyff losskakel te laat speel, het mis· 
kien nie heeltemal suk.e val verloop 
nie, maar miskien steek daar tog iet in. 
Hennie van der Walt bet weer sy ou 
bestendige spel op senter gelewer en 
Jan Combrinck nogmaals geleenthid 
gebied om te wys wat daa r in hom 
steek. 

Puk het die bal in die lynstane be· 
meester en die skrums het duidelik 
bewys dat Maarten van der Walt en 
H erman Venter 'n lekker lotpaar is. 
Hier het Ca per Lessing as haker ook 
uitgeblink terwyl Kaptein Frans :le 
Bruyn met y au vuur gespeel bet 
en 'n waardige voorbeeld vir y man• 
ne \Vas. 

P1ct Steinberg en Willem Granum 
het lekker gewoel en as Ro. cher eers 
fik i bchoort hierdie drie losvoor• 
~pe l ers baie vir Puk te beteken. 

Toy Dannbauser het Saterdag weer 
bewys dat sy plek heelagter is, net 

P.O.K. 
Geluk Pate met julie oorwinning 

van 3-1. 
Die Pukke wil liewer nie weer boor 

van Woensdagmiddag 23 April nie, 
omdat bulle op die P .O.K.·tui ·,veld" 
die onderspit moe delf. Verskoning? 
D ie bal bet da rem te dikwels in skuil· 
plekke en onder bossies en gate ver· 
dwyn - iet waar die Pukke nie van 
geweet het nie! 

Pukke, d ie h okkieseisoen le nog 
voor en on verwag julie ondersteu• 
ning. Eerstejaars en alle ander hard· 
werkendes, ons oefen M aandae 3.45 
nm. en Woensdae 4.45 nm . lang die 
korfbal-baan. 

H. D ijkstra. 

jammer daardie reuse skoppe van hom 
haal nie altyd die kantlyn nie. 

A. Meyer (plaasvervangende voor· 
ryman vir De Wet Kruger) en Wil· 
!em Gran um het Puk se punte met 
driee aangeteken, terwyl D annhauser 
met 'n strafskop geslaag bet. 

Mafeking se ponte is aangeteken 
deur hulle agt ternan met 'n drie wat 
deur die heelagter vervyf is. 

('n Interessante feit is dat oud· 
Pukvleuel Koranna Coet~;ee as senter 
teen ons opgetree het ) . 

Fires 
( Saterdag 19 April vs. Klerksdorp), 

Fires het Klerksdorp 9·6 geklop in 
'n wed tryd wat nie vee! hoogtepunte 
opgelewer het nie. Losskakel Baden• 
horst wat bri ljant gespeel bet, het al 
nege punte aangeteken. Sy pragtige 
wendrie sal onthou word en by kan 
gerus dopgehou word. 

Tekkies 
(Saterdag 26 April vs . Gold Fields 
West ) . 

I n die afwesigheid van die kaptein, 
Jan Ras, het die spannetjie maar 
swaar gelewe en Gold Fields bet die 
wcdstryd met 6-3 gewen. D ie teen• 
standers het die lyn tane sowel as die 
va te skrums oorheers en was dit nie 
vir 'n rotsvaste verdediging nie, kon 
die telling teen Tekkies baie hoer ge• 
wee~ het. Ras ie van de r Westhui~;en 
het T ekkies se enigste punte met 
'n strafskop aangeteken . 

I.W. 




