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

THALIA VOER GROOT PLANNE IN 
DIE MOU MET TOER 

D IE THALIA-TON EELGRO EP gaan vanj aar gedurende die wintervakansie weer op n 

uitgebreide toer deur Noord-Transvaal. N oord-Natal en Noordoos-Vrystaat. 'n Nuwe 
rigting word vanjaar ingeslaan deurdat twee korter blyspele opgevoer word en nie soos in die 
verlede, een lang stuk nie. 

Die twee blyspele wat vanjaar opgevoer word, is .. Pappa 
het Ja gese" en .. Liefde en Spelfoute". 

Die tocr begin op Donderdag, 29 
Junie wannccr die groep op Venters· 
dorp optrce. Die toer word daarvan· 
daan voortgcsit per bus en opvoering:; 
word ook gehou op dorpe soos Louts 
Tnchardt, Ttanecn, Rustcnburg en 
Brits in oord·Tran vaal: verder ook 
Pongola, Ermclo, Vryheid, Dundee, 
Paul Pietcrsburg, Bethlehem en 
Kroonstad. 

Die tocr word afge luit op 24 
Julie met 'n opvoering op Frankfort. 
Die finale keuring hct plaa gevinJ 
op 12 J unie en 'n proefopvoering het 
vcrlede Saterdagaand op Westonaria 
plaasgevind. 

24 LEDE 

vcrfynde dogter uit 'n cwenecns aan· 
_icnltke Franse familie. 

As Dorante nou vir die ecrste 

kecr Orgon c huis besock om met 

Piet Venter, voorsit ter van 
Thalia. 

Silvia kcnnis te maak, verskyn by 

as sy bcdtcndc, Pa,qum, en d1c 

"rowwc Pasquin verskyn natuurlik 
in die rol van hoe hccr. 

Die docl van Dorante met sy cr· 
momming is om Silvia op 'n afHand 
en rustig tc kan beswdeer voordat hy 

besluit of hy met haar wil trou. 

Maar ook Silvia hct klcrc en rollc 
met haar bedtcndc, Lisette, omgerud, 
ook met die doc! om Dorante op 'n 
afstand te bcstudcer. 

H OE LUI 

e En wat gcbeur nou? 
'n Mens kry onbeskofde en onb~· 

•kaafdc ,hoe lui" te sicn en ,vcr· 
fynde bed1endcs", tot die vcrbasing 

van albei partye. 
Aileen Orgon en sy >eun Mano 

wcct van die dubbelc vermomming, 
en hullc gebruik d1e kcnnts om dtc 
vcrwarnng te vercrger. 

,Licfde en Spelfoutc" ts 'n lag· 
wckkcnde komcdic waarmce Thalia 
seer sekcrlik groot gehorc sal trek 
en wat sal bydra tot d1e pic tcr van 

die toer. 

A.S.B. Trek Luisterryk 
Saam Aan U.O.V41S. 

R EELI NGS V LOT T ANS goed vir die dertiende jaarkon
gres van die Afrikaanse Studentebond wat van 15-2 1 Julie 

aan die U .O .V .S. in Bloemfontein gehou word. 

Die scntralc tcma van dte kongrc 
is N asionalisme, sy betekenis en ver· 
skyning 111 S.A., Afrika en di-: 
were I d. 

Die kongrcs word op Maandag· 
aand, 17 Julie amptelik gcopen en 
'n vooraanstaande persoon in die 

opcnbare !ewe sal as sprekcr 

optree. 

PROF. COETZEE 

Die volgendc m1ddag !ewer prof. 

] . H. Coetzce van die P.U. vtr 

C.H.O. 'n rcfcraat waarin hy 'n 

formulcring en motivcring van 

Nasionalismc sal !ewer. 

Die BclcidHaad vcrgader die 

Maandagoggcnd, die Hoofbcstuur 

reeds Vrydagaand tcrwyl die kuns· 

fecskonscrt op Vrydagaand, 21 Juhe 

plaasvind. 

AFV AARDIGING 

Dte P.U. e afvaard1gmg bcstaan 

utt mnrc. J . S. du Plooy (Icier), 

J. J. de Wet Kruger, E. J. de Jager, 
P. R. P . Potgicter, J. M. Els en 
]. H. Boneschans. 

Hierbcncwen hct d1e P.U. twcc 
lede op d:c Hoofbc,tuur, nl. mnre. 
P. D. F. Strydom en D. A. S. 
H erbst. 

Die P.U. sal ook op die fakulteits· 
konfercnsic en die kunsfces sterk 
vertecnwoordig wces. 

• 
'n Beroep Op 
Aile Pukke 
Mnr. ]. H. (Hans) van 

Zyl, voorsitter van die komi
tee wat geld invorder vir die 
A .S.B. do en 'n beroep of., 
alle Pukke om mee te help 
om 'n sterk fonds daar te 
stel . 

Dte tocrgroep bestaan vanjaar 
uit twaalf dames en twaalf mans. 
Die Raadsvertcenwoordigers is 
mnr. P. ]. Schutte en mev. De 
Beer. Die tocrbestuur be taan uit 
meJ. Engela Venter en mnre. Pict 
Venter, Cassie Venter en Jan Rus. 
Mnr. Cassie Venter tree ook op as 
Studenteraadsvcrtccnwoordigcr. 
,Pappa het Ja gesi!'' is 'n blyspel 

wat vertaal is deur prof. H erttog 
Venter. In die vorige eeu is hierdie 
bly ·pel uit Duits vir die Nedcrlandsc 
toned verwcrk deur mnr. C. Th. van 
der Brughen van Lauwenrechet onder 
die titel ,Papa gaf pcrmissic". 

Alabama Slaan Vanjaar Geslaagde 
N uwe Rigting In 

JI!Inr. van Zyl verhlaar dal 
die komitee tans alle pogings 
in die we1·h stel om die 
fonds op stewige pote te 
plaas. 

, W aar u hierdie vakan
sie in alle rigtings uiteen
gaan, sal dit hoog waardee1 
word as u vrywillig en op 
eie inisiatief 'n bedraggie in
vorder o p 'n manier wat u 
self as die geskikste ag," 
se -mnr. Van Zyl. 

Soos aile blyspclc wat op die 
rant)ie van die klug huiwer, put ook 
hicrdie een 'n dec! van sy vermaak· 
likheid uit die name, waarvan ver~l 

die van Buldik, wie se postuur, naam 
en geaardheid blykbaar ooreenstem, 
en Aurora (Dacraad) Newelbp 
vcelseggend is. 

MisvcrHande gee aanleiding tot 
allcrhande vermaaklike woord_pe· 
linge, woordespel en wanbcgrip. 

DWAASHEID 
Die mcnslike dwaasheid mocnic 

vcrgcet word nic: Jetjie die diem· 
meisie hct haar cie idcalc; Liebrecht 
verkncukcl hom in 'n glorie wat hy 
eintlik nooit bcsit het nie, en Aurora 
Newelkop meen dat sy dit eindelik 
ingebaal het. 

Buldik i 'n tipiese burgcrman 
wat hom bclangrik voel omdat hy 
met 'n aansienlike banksaldo kan 
spog en geld is die enigste norm 
waarmee hy mense kan takseer. 
Karel en Li~e is sommer twee jong• 
mense wat heerlik munt slaan uit 
'n misvcrstand op grond 
pappa Buldtk ja se. 

VERAFRIKAANS 

waarvan 

Daar i gepoog om die omgewing 
en taal te veraf rikaans sodat die 
gehoor dit sal geniet om te aanskou 
wat gebeur as pappa ja se. 

KOMEDIE 
,Liefde en spelfoute" is uit Frans 

verwerk deur dr. T. T . Cloete, en 

i · 'n komcdie in drie bedrywe . 
Dorante, 'n verfynde jongman uit 

'n aansicnlike Franse familie, dink 
daaraan om te trou met Silvia, die 

G ESKIEDENIS WORD vanjaar gemaak d eur die Alabar,la Studcnte-orkes wat hul keuse 
van program aanbetref. Dit is naamlik die eerste keer dat hulle nie 'n verskeidenheids

konsert aanbied nie, maar wei 'n program met 'n sentrale tema, 'n deurlopende storie en 
'n draaiboek. 

'n M ens merk op dat, teenstrydig met die amptelike naam 
van' die! toergroep, die klem nie meer val op die orkes nie
miskien 'n nodige ontwikkeling. 

Daar is dikwels al gcvocl dat 'n w;·, ,., r sy opdrag. 
verskeidenheid konsert 'n lomp en 
onhandige manicr is om 'n program 
aan tc bied. Want daar word gewoon
ltk ligte items ingcsluit omdat die 
tocr deur die platteland gaan, waar 
'n crnstigc program nic gocd byge· 
woon sal word nie. 

STANDAARD 
Om die standaard egter op 'n hoer 

pcil tc kry, word gewoonlik 'n kla • 
oicke klavicrsolo, en sangitcms inge· 
luit. Nou moet die gehoor hom 

mcteens ernstig instel vir die ,hoc 
kuns". So 'n program plaas 'n 
onaangcnamc spanning op sowcl diL 
gchoor as die persoon op d1e ver· 

hoog. 

Dit was dus 'n aangename vcr· 
rassing om te verneem dat die Ala· 
bama vanjaar 'n nuwe rigting ingc· 
laan het met 'n program van ba1c 

mccr .buigbarc vorm. Die A.S.O. 
hct naamlik 'n bekendc oud·Puk 
grnadcr om 'n draaiboek te skryf vir 
'n tipe program wat skynbaar le 
tusscn die Amerikaanse , how" en 
'n ligte operettc. 

VEELSYDIG 
Nesco du Toit is aan die mecste 

van ons bekend as 'n veel ydige per· 

soonlikhcid, maar by verras ons hirr 
met nog 'n briljante faset as jy deur 
sy draaibock blaai, waaruit dit duide· 
lik blyk dat hy hceltemal opgcwassc 

Sander om te vee! intnge in rc 
voer, vind hy gcnocg vcrskoning 
om in dieselfde program te kan 
aanbtcd ligtc tudenteprct, n 
gcvoclvolle Ru iese volksliedjie, 'n 
Skotsc ,jig" en 'n Duitse krocg· 
toncel tesame met tipies·Afrikaansc 

items. 

'n Vcrdere voordccl van 5y gcbru1k 

van 'n dcurlopcnde verhaal '' d1c 
uitskakcling van 
m1ngsv~randenng~ 

applou, c. 

gcfor ccrdc stem· 
en forme I c 

Ook mcrk 'n mens op dat Jic 
hedjics self tot vyfstemm1g gc;mg 
word-iet~ wat fe1thk al d1e vongc 
1a1e oor d1c hoof gcs1cn i' en airy:.! 
n' onafgcwerkte indruk gc~kcp hct. 

Tans oefcn dtc tocrgrocp redeiik 

Studente Betoog 
owat 500 studente van die Uni· 

versttettskollcge van Ghana hct Vry· 
dag 'n protcsmar, na d1e ampswomng 
van pres. Nkrumah beplan. 

Die doe! van die optog was om 
te betoog teen die moont!tkc afdan· 
king van sommigc lcktorc. 

Plakkate soos ,Ons wil akadcmicse 
vyhcid he", .,Wcg met politick in 
die U nivcrsitcit" is gcdra. 

bcstc om al d1e besonderhcdc onder 
regie van mnr. Du Toit ~elf ingc· 
studcer te kry, en hul rcpctisic·aande 
dui daarop dat die eksperiment baic 
'ukscsvol kan wccs. 

Gedurende die vakansic tree die 
A.S.O. ctlikc kccr op in dorpe in 
Noordoos·Kaapland en ons sicn uit 
na hul optredc in Potchcf troom vol· 
gcndc semester.- (} .M.) 

..... ___ _ 

H y vervolg dat elhe Puk 
vir hierdie saak iets moet 
doen. ,Die A .. B. is ' n on
ontbeerlike liggaam vir die 
Afrikaner in die Republieh 
van Suid-Af riha." ,. 

Binne 'n week VIA X Arrts cflf 
Gcniet dit, maar . 

m i films I.Jy ons 

gckoop 

GOO! 'N DRAA! VOORDAT JY W AAJ i 

FOTOKUNS 
T omstraat 82 

T elefoon 3185 

sentrum v1r fotografie, grammofoonplate, kunsvlyt 
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Bladsy tw ee OlE WAPAD 

Splinternuwe 
Blad oor S.A. 

Gesteun 
Die T ukkies het onderneem om 

by te dra tot 'n splinternuwe blad in 
Afrikaans en Nederlands om 'n 
gesondcr begrip oor ons land in die 
buiteland tuis te bring. 

Warm uit die oond 
op die Campus 

D1e blad hcct ,.Nieuws uit Zuid
Af rika" en die ecr te uitgawc bet 
reeds op 31 Mei ver kyn. Dit word 
Ullgegec dcur 'n groep uud- cder
landcr~ . 1mmigrante en vriende van 
Nederland in Suid-Afrika. 

Die opset van die b!ad is om 
dcur m1ddcl van ooggetuie vcrslac 
'n omvattcndcr beeld van Suid· 
Afnka in stamlande te skilder. 
Ticn dUisend ek emplare is reeds 
1n ederland vcrsprei. 

Mnr. Daan van der Mcrwe, S.R.• 
vourmtcr, hct gesc dat die pubhkasic 
bc>hs lot 'n invluedrykc medium uit• 
gcbuu k.tn word n11ts mecr instansie · 
dtt steUIL Dtc Tukk1es hct self aan 
d1e wcrk ge,pnng om die koste van 
cen ullgawc- R 500-te dra. 

e D1e adres van d1e blad is: Posbus 
184 7, Pretoria. 

Van der Schyffs 
Se Rekord 

Die drie Van der Schyff
broers van die Puk het heel
waarskynlik 'n rekord opge
stel. 

Holle, by name Jan, Piet en Juhan, 
peel tans v1r d1e ecr lespan voetb·1!. 

jan is reeds pre lank 'n staatmakcr 
van d1e ec1stcspan terwyl Piet ook 
'n gerccldc hd van d1e pan is. D1e 
Jongste tucvuegmg is Juhan. 

In d1e afgclope twce wed trydc 
wa:; hulk aldne langs mekaar in die 
agterlyn. 

jan hct reeds sy We -Transvaalse 
kleurc verwerf en dit lyk of Juhan 
ook nuu sy pick daar inncem: hy IS 

gckies om sy prov1nsie teen Boland 
tc vcrtcenwoord1g, en dit terwyl hy 
nog onder nc!(cntien is. 

e D1c redaks1e wens dte dnctal hart· 
hk gcluk. 

ONDERSTEUN 

I · 0 BLY? Ag, ja, ons is 
omdat on:. onsself verra hct 

oc kon laat oopgaan het - 19-0! 
By al hierd1c vrcugde ts daar no!( 

men>e wat 111e ecrs daaroor bly 
gcnoeg is nic, maar hul bron rot 
vreugde uitgcbrei het. D1t is waaro111 
d1c ltddesaktiwilClte ook altyd aan 
die gang bly. 

STILLE WATER 

Ja, stille waters, diepe gronJ; 
onder draai die baber rond. 

Gccn wonder dat ou W!llem 
W1kkcJ,pic · m sy tyd al sulke wy,
hedl! kwyt gcraak het me. Hy het 
gcol: oat dte hefdc sond~:r logika 
rcdencer. 

Dan '' d1t vir my doodsckcr dJt 
party ouen;, rcgtig onlugie;. H•. Dit 
1s n1e omdat bulle dom Io n1e, maar 
umdat d1c liefde hullc beet bet. 
So erg gaan dit dec dae dat party 
al aan die kys gegaan het. 

HARTE LEI 

D1t 1;. r~:gng ouhk as alma! me 
hul koppe volg nte, maar party hullc 
deur hul harte ook laat lei. 

V crlcdc Jaar het Johan Pepler be 
hare met Intervarsity gewaai. Om 
sy hare tot groe1krag aan tc spoor, 
hct hy bcslu1t om tc kyb sodra bulle 
weer normale lcngtc bere1k het. Dit 
i a! amper weer Intcrvarsity, en J1t 
1s al amper weer tyd dat hy hare 
waai. D1e remmendc faktor gaan 
cgter h.erd1c keer 'n rol sped, want 
verledc week hct by en D esiree 
Joubert geky;. geraak. Gcluk! 

Klcm Bok (Sarie) Fourie hct ;.oo; 
d1c Fouric>- ,·anoud:; 'n gaping gc;,i ·n 

in Flip H atting se hart. Sy het J1c 
gaping gcvat, en Flip v1r haar-nvu 

dtt 'n our en weer (va;.)vaucry. 

IN DIE KERK 
Hennic Breedt gaan nic mcer 

aileen kcrk toe n1c , en vra gerecld v!r 
Leonie Blanche om hom daarhcen te 
vergc;.el. I n d1e kcrk kon hy me 
d1e kys-toc:;temming kry nie, en ook 

STAATMAKERS! 

APTEKERS 

J. P. VAN DER WALT 
(EDMS.) BPK. 
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l{erkstraa t 118 POTCHEFSTROOM Telefoon 929 

Lepisma Saccharinum Es? 

Is Boekwurm?. • • 
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Pro Rege Pers Beperk 
,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

RERRSTRAAT 91-95 TEL. 1164 en 497 

BORCHERDSTRAAT TELEFOON 3431 

POTCHEF TROOM 

baic, baic bly! Ons is nie bly 
nie, maar omdat on andcr se 

n1e by die plate-aanb icding nic, want 
by altwee gelecnthcdc moet 'n men 
d1e stile bcwaar. Maar waar hct hy 
haar dan gevra? Ecn van die twce 
gclecnthede moes hulle seker gebank 
hct, en so die groot geleentheiJ 
geskep het. 

MOEITE WERD 

Dan 1 daar men c wat beJuit het 
dat bulle die vakansie d1c mocite 
werd moet maak. Om dus d1e ver• 
veling te howe te kom sal Manie 
Marais en Sophia van der Walt dan 
maar aan mekaar skryf, want dll 
hoort tog so a 'n me n gekys is. 
e So van kys gepraat : laat on dan 
maar Ultpak terwyl on nou daa rmcc 
besig is. Gerrit Coetzee het besluit 
dat d1t tyd is om van kys te praat. 
Ansie de Bruyn bet met aandag 
geluister en boonop saam gestem. 
Wat die hart van vol is loop d1c 
mond van oor . . . 

Goeic buurskap is v1r my tog 
altyd so 'n mooi verskynscl. Vir 
Marius Aucamp is d1t blykbaar die• 
;,elfdc, want in die huurskap van 
Pote i daar .o 'n mo01 verskyn.cl 
soos Betsie Greef. Gclu k met dte 
kys (net oo 'n mooi verskyn cl ... ) 

GOUE KLIPPIES 

e Asof al h1erdic genocmde mane
wales nie genocg 1s nie, is daar mos 

andcr mense tusscn ons wat ernstigcr 
;,tappc gcneem hct. 

Ek praat h1e r nou van ons maats 
wat 111 d1e klippies belang beg1:1 
st I hct, sonder dat geologtc ' n rol 
mocs spcel. Dmk maar aan 
Aubrey Muller en Rita Jooste. 

Ook 'n kcrcl wat die ky ontgroci 
1;-;;t 1;. Jan Louw. Gcluk aan Jan ~:n 
Elise van der Merwe met d1c vcr· 
lowing. 

• • • 
e ]a men e, so gebcur d1e dinge 

maar h1er om ons, nc?! D it kys t:n 

ve rloof &o elkc nou-cn-dan. D is die 

gees Pukkies, en laat d1e dinge maar 

ontwikkel. 

Ek meeo te c: die licfde is vir my 

soos 'n padskrapcr; dit raas partykeer 

dat d1t bars, maar waar hy langs 

gaan, lyk dit mooi . 

* • • 
e Common sen e can prevent many 

d1vorces-and mar riages too. 

-0 ZE O O M LO KOMO TIE F. 

EKSAMEN 
VERVROEG 

Belangrike wysigings ten 
opsig te van die aanvangs~ 

datum v an die Universiteits
eksamen is pas deur d ie P.U .
kantoor aangekondig . 

Die cksamen sal nou op Maandag 

30 Oktober begin en n ic mcer op 

6 November oos aanvanklik aangc· 

kondig oie. 

D ie afsluiting van lesings en prak

tika vir die jaar vind nou ook vroeer 

plaas, nl. op Vrydag, 13 Oktober. 

D ie laaste datum vir aansoekc om 

herek amen vir vanj aa r is M aandag, 

2 Oktober. 

e Die diplomaplegtigheid vind cgtcr 

nog op Vrydag, 8 Dcsember pla:ts. 

V rydag, 23 J unie 1961 

Oor V akansies, 
Jaarpunte en 

Dalende 
Skeiding 

VAKANSIE · kom en vakan ic::. gaan. Toetse kom en studente 
gaan nic huis toe nie, maar biblioteck loe om refcraaljies 

en sulke goctcrtjics onder die knic tc kry vir die problcmc wat 
voorle. 

Qns io 1110 nou alma! hard bes1g 
om d1t wa.t ons hicrdie halfjaar gesaai 
het, te maai. V1r party menoe io Jit 
seker ook maar net 'n misoe . Geluk
kig bevat die Afnkaansc taal darcm 
woorde soos vooruit igte, moed en 
voornemcns. 

OBJEKTIEWE BESKOUING 

By die ter perse gaan van hicrd1e 
gcskrewe objektiewe beskouing sal 
die mcestc van d1e lesers seker a! oor 
d1c ergste af kuwehkhc1d van h1erdic 
narc ontmocdigcnde tyd van gnlle
rige pookagt1gc tuctsc v1r 'n drei
gende, dalendc en drUipcngc Jaar
punt wccs. 

e ou kan 'n men seker ien 
waarom ck van vakansies gepraat 
het toe ek begin het, want 'n 
vakans1c ;,al op hierd1e stadium 
omtrent so wclkom wccs wos 'n 

sambrecl v1r 'n Kalahan-padda wat 
nat reen. 

TROOSWOORDE 

Maar wag, laat ck darem eers 'n 
paar trooswoorde spreek, andcn ... al 
d ie lesers dmk dat hulle swartgalhg 
moet vocl oor d1e wartgalhgc ty~ 

wat on;. nou ;o kort voor 'n vakan>Ie 
bclcef. 

ir party i d1t 'n goe1e gclecnt· 
heid om te wys waartoc bulle tn staat 
Ii>. V1r ander is d1t weer 'n goeie 
gelecnthe1d om seker te maak dat 
hulle nie hul dosenlc bederf me, want 
a d1t ecrs gebeur het, dan Is all..:o 
verby. 

Kyk, die d1ng staan bO: as hu!le 
( doseotc) ecr· gelcer bet om te vc·cl 
van 'n mens tc verwag, dan 1:; d1e 
ontnugtering en tclcurHcllmg v1r 
hullc baic grout ao bulle moet tutvmJ 
dat hulle ,gebol" 1s. 

H ullc hct mos ook hard gcwerk 
om icts 111 d1e ;.tudcnte se koppc 
tc kry. Lang so 'n weg vcrmy 
u dus ook tcleurstelling. 

AANSPORING 

Om verd~:r te gaan h1ermcc-a~ u 
nou me tc waff ers gevaar hct n1c, 
dan is d1t weer 'n aansponng v1r dte 
doscnt om mecr aandag aan u tc 
bcotce. Op hierdie wysc het u weer 
ecns 'n telcurstell ing verhocd. 
e H1crdie keer cgter een VIr uself. 
want as u preo1cs volgens h1erdie 
re.ep gehandel het, kan u dalk aan 
d1c einde van die Jaar slaag, as gcvolg 
van d1e ek tra aandag wat be tee IS 

deur die dosent. 
Dit is ook maar net "n bespiegchng 

want dit is vir die doscnt net .'0 

mocil1k om in 'n ,student" se kop 
iet te kry as wat dit is om voor 'n 
spice! te taan en JOU,elf te laat glo 
dat jy Ielik is. 

NIE LUS NIE 

ouja, ook nou alwecr genoo·g 
gc>ds uor d1c vakans1e. As d1c 
vakan ie o naby i;., vocl niemand 
lu om oor die akadenue te ge>cl' 
me, en daarom het ck d1t toe ook 
me gedoen nie. 
e M ag die vakan 1c vir on n vrug
bare en aangename tyd wees. Ek 
hoop van harte dat die vakan ic vir 
die studeren des lank genoeg sal wees. 

en vir d1e geky&dcs en ander slcpLr> 
kort gcnocg. 

Tot on · mckaar dan volgcndc kcer 
weer s1en is d1t tot s1en en aile wat 
111 u . maak val. 

-OOM VAKANS IE-TREIN. 

Juriste Kom 
Tweede 

l 'erlede 'aterdag l~et dte 
eerste regsintervarsity tussen 
die Pukke en Tukkies plaas
gevind. Die Pukke het op 
die voetbalvelcl ongelukk1g 
tweede gekom met 'n telling 
van 14-11 . 

Ajgesien van die baie jik
se spelers, o.a. in die per
soon van J an Botha, was 
dit 'n wedstryd waarin die 
bal na hartelus rondgego01 
is en wat die skare - daar 
was ongeveer 10 - telkens 
op !tulle voet gehad het. 

Die Pukke se punte is be
haal deur Cloete (£lrie), 
'choltemeyer (drie) en H en

nie van der JlJerwe (straf
doel en vervyfdoel). 

* Die Pttkke ts egter 
swaar getref deurdat mnr. 
Frik van Zyl in die eerste 
minuut sy cnkel sodanig be
seer het dat hy afgedra moes 
wura. 

Joernaliste 
Vergader 
in Rome 

D ie tiende internasionale 
stud ente perskonferensie v ind 
vanjaa r vana f 2 tot 8 Jul ie in 
Rome plaas. 

Dte konfcrens1e vind plaas onder 
beokerm111g van UNURI (d1e ltah· 
aanse Studentc-unic) en COSEC. 
Die konfcrcn ic vol!( op 'n bcslUit 
van d1e negcnde ~itung van J1e 
l.S.K. 

Die doe! van d1e konferens1e 1s 
om studente•JOernaltste d1c gelccnt
heid te hied om d1e ontwtkkeltng 
van d1e studcntcper; dwarsoor dte 
wcreld tc bestudeer en om gcmeen
skaphke prohlemc van studcntekoc
rant.: le be~preek . 

ONDER SOEKLIG 
Bclangnkc >kae met betrckk111g 

lot studcntekocrantc en hul skakehng 
op interna;.wnalc vlak :;a! onder d1c 
wckhg kom . 

VooraanHaandc kocranlmannc bal 
d1e kon fercn>Ie loespreek oor ond~r

wcrpe soo,· Pcrssensuur, D1e rol van 
die pcrs m ontwikkelde Jande en D1e 
tegn1esc vcrsorging van koeranlc. 

Trap vas met Dixi • • • 

Bi~i-Cola 
Potch. Mineral Waters (Pty.) Ltd. 

SH ERR & SHAKINOVSK Y 

FOON 16 en 1144 POSBUS 134 
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SELFWERKSAAMHEID: Die Besembos 
Vanjaar vol 
V errassings 

HUISV ADER SE 
VOORBEELD 

.. DIE STRYD OM TE BEST AAN in teenstelling met ons Die Besembos gaan van
jaar verrassings oplewer. betreklik sorgvrye en gemaklike lewenswyse, is een \·an 

die oorheersende indrukke wat ek in Europa opgedoen het.' 
het mnr. C. P. van der Wal t in 'n onderhoud aan ons verslag
gewer gese. In 1955 het mnr. V an der Walt 'n paar maandc 
in Gent, Belgie, gestudeer. 

Die meeste jato's is reeds 
geneem en die plan waar
voigens dit gedoen word, 
slaag goed. Die informele 
groepering van besture, ko
Rit~cs en spanne sal by al
IIW' seker groat byval vind. 

In Gent het hy saam met vyftien 
stuclente in n sg . ,Studentekot" 
gcwoon. Onder hulle was daar een 
Suid-Afrikaner, dr. Corrie Jooste, 
tans hoof van die afdeling vir die 
opleiding van onderwysers aan die 
Pretoriase T egniese Kollege. 

In Belgie het die twee Afrikaners 
werkl ik geleer wat selfwerksaamheid 
beteken. Daar was geen bediendes 
wat hulle werk vir hulle kon doen 
nie. 

SELFBEHOUD 

In Europa bestaan daar n gewcl· 
dige strycl om selfbehoud en self· 
handbawing, iels wat ons hier in 
Suid ·Afrika n1e ken me. Di~ 

hospita in Gent waar mnr. Van der 
Walt tuis was, moes sander die hu~p 
van bediendes in die winter al die 
kaggels in die kamers skoonmaak, 
d:e studente behulpsaam wees in die 
voorbereiding van voedsel, haar eie 
huishouding behartig en boonop die 
grootste gedeelte van die verf· t>n 
plakwerk aan die huis doen wat hullc 
gekoop het. 

Op die plase is dil man, vrou 
en kind wat mens op die Iande 
gewaar. In Duitsland het mnr. 
Van der Walt selfs spanne vroucn 
op die Lande sien werk. Di t is 
alles voorbeelde van die stryd om 
te !ewe wat daar in Europa bestaan. 
Hier moct die mense werklik self 
werk omdat daar nie gocdkoop nic· 
blanke arbeid is nic . 
In dorpe en steele hct die mense 

bencwens bulle daaglikse werk alma! 
nog byverdienstes soos slaghuise, 
kafees en winkeltjies waarmec hulle 
hul verdienstc aanvul omdat die 
lewenskoste hoog is en die geld min. 

SWAAR GEKRY 
Mnr. Van der Walt se dat hy 

aan die begin maar swaar gekry het 
om gcwoond te raak aan die self· 
werksaamheid . Destyds was hy al 'n 
getroude man met twee kinders . By 
die huis was hy gewoond dat sy vrou 
hom versorg en allcs 1n die huis 
regmaak . 

I 
belang telling die paging van die 
Pukke tot algehele selfwerksaamhcid. 

Mnr. Van der Walt. 
Ten slotte het mnr. Van der W<lit 
gcse: ,Na wat ek in Europa gesien 
en ervaar het, kan ck alleen die hoop 
uitspreek dat die dag-die blye da>; 
-sal aanbreek dat ons blankes 111 
Suid·Afrika ook self ons werk sal 
verrig." 

Die tedaksie het al ver ge
Jorcl er met reiilings in ver
ba·ld met die blad. Prag
artikels het die redaksie 
reeds bereik, selfs van Duits

land. 

Clanspapier sal van1aar 
geb1·uik word. Dit is duur
samer en gee 'n beter m 
lruk. Die formaat van die 

blad is oak g1'oter as in die 
verlede. 

Saam met die redakteur, 
mnr. Dries Yssel, hoop d:'e 
rsdaksie om 'n puik blad 
aan die Pukke te bied 
iets om baie trots op te 

Redenaarskompetisie 
Op 16 Augustus 

Die jaarlikse Wolnitredenaarskompetisie vind vanjaar op 
16 Augustus aan die Puk plaas, aldus 'n verklaring van dr. 
F. J. du Plessis van die Fakulteit Ekonomiese W etenskap aan 
Die Wapad. 

Die Wolnitkorporasie bied jaarliks 'n r·edenaarskompetisie op 
die Universiteit aan waar s tudente hul oratoriese t alente tot uiting 
kan bring. Die kompetisie staan vir aile Pukke - dames sowel as 
mans- oop. 

Die onderwerpe sal ter gelegenertyd deur dr. Du Plessis 
op die kennisgewingborde aangekondig word asook verdere be

sonderhede. 
Benewens die groat wisselbeker wat die wenner van d e kom

petisie sal ontvang, word aan die eerste, tweede en derde plekke ook 
k leiner bekers oorhandig. 

PRYSGELD 
Daar wag aantrekl.ke geldpryse op die wenners van die kom

petisie. Pryse van R25, R15 en RlO sal aan die wenners oorhandig 
word. 

Die interessante vorm waarm die kompetisie alytd aangebied 
word, het hom in die verlede geleen tot 'n genoeglike aand vir deel
nemers sowel as toehoorders. Die kompetisie beloof om vanjaar 
groat belangstelling aan die kant van die Pukke uit te lok. 

Die Pukke word opgewek om hierdie prysenswaardige belang
stelling en aanmoediging van ons kultuursake dan ook daadwerk
lik te steun en hi erdie vakansie al daarop begin voorberei. 

Bladsy drie 

Studenteraad Se Besoek 
Aan Turfloop 

D IE S.R.-VOORSITTER van die P .U. vir C.H.O., rnnr. J. J. 
de Wet Kruger en rnnr. J . H . Boneschans het op Saterdag 

10 Junie 'n besoek afgele by Turfloop, die Universiteitskollege 
van die Noorde. 

Die Universitcit is agtt icn myl 
vanaf Pietersb urg op die Pietersburg· 
Tzancen grootpad gelee tussen 
koppies wat 'n baie rustige studie· 
atmosfeer skep. 

D ie inrigt:ng bestaan uit pragtige 
f' uwc geboue en brei vinnig uit. 'n 
Studentesaal en S.R.·kantoor is byn a 
voltooi . 

WERK HARD 

Die Rekto r van die Kollege, prof. 
Potgictcr, gee die versekering dat 
Jie studente baie hard wcrk. 

Die Pukke is baie gasvry ontvang 
deur sowel doscnte as stu dente. 
Hulle gee die verseker:ng dat die 
besoek van vecl waarde was, daa r 
dit 'n nie·amptelike besoek was. Die 
owerhedc verwelkom besoekc, hoewd 
amptelike besoeke eers in die vol· 
gende semester sal kan geskied . 

IN ENGELS 

Wat die akademiese sy bctref ont· 
vang die studente hulle lesings ir. 
Engels. Hulle voer aan dat hulle eie 
taal nie in daardie rigting ontwikkel 
1s me. 

Mnr. J. S . du Plooy (foto: 
Fotokuns) aan wie die Abe 
Bai!ey-rei~beurs vanjaar toege
ken is. Hy vertrek in Desember 
per boot saam met studenteleiers 
van ander universiteite na 

Europa. 

Die studcnte het 'n hoe agting 
vir prof. Potgietc r en die verhou· 
din g dosent•student is geso nd. 
Daar is een nie·blan ke professo r, 
prof. Kgware. 
Hoewel die studente baie gretig IS 

om te leer, het hulle oor sekcre sake 
'n e:e standpunt. 

Wat buitemuurse aktiwiteite betrcf, 
neem die stud ente ywerig aan sport 
deel, waarvan netbal en so kker die 
vernaamste is. Op kulturele gebied 
be taan daar verskillend e verenigings, 
bv. 'n dramavereniging en 'n musiek· 
vereniging. 

SELFWERKSAAMHEID 

Die algemene indruk is dat Jie 
studen te baie trots voel op hull e 
uni versiteitskollege. Self werksaam he1d 
word in die mate toegepas dat die 
studente hu l eie bedd en opmaak, 
maar ve rder het hulle bediendes. 

Die S.R. bestaan uit 13 lede. W at 
die stude nte vera! baie interessant 
gcvind het i ons stelsel van stcmreg 
en ve rkiesin g. 

Wes-Transvaalse 

SPORT-
WINKEL 

-- J{ERKST RAAT 85 --

ENIGSTE 

VERSKAFFER 

VAN 

OFFISIELE 

KLEURE 

CORNER Maar in die vreemde mocs hy self 
sy bed opmaak, kos kook, klere was 
en stryk. Uit dit alles bet hy egter 
'n mate van bevrediging en genot 
gep ut, omdat hy nou werklik uitge· 
leef het waarna hy reeds so lank 
gestreef het. 

MIN KOSHUISE 

LESING EN 
FILM 

Sangbundel en Plaat 
V erskyn Eersdaags 

FRUIT STORE 

I nteressant is dit om te weet dat 
in Europa slegs enkele universiteitc 
koshuise besit. Die student in Europa 
rnoet self vir sy losies sorg. 

Gewoonlik h et hulle vir hul 'n 

kamcr gehuur. D aar moes hullc 
dan vir bulle self sorg, dikwels in 

die grootste ongcrief. Hulle moes 
met die minste geld moontlik 
klaarkom, met die gevolg dat bulle 
etes maar skraal was. Verder moes 
bulle self vuur maak in die kaggels 
in die kamers. Hieraan was 'n 
groat beslommernis verbonde. Die 
hout en kale was weggepak in 'n 
keldcr onder die huis. Die stu· 
dcnte mocs dit self opdra en die 
vuur aan die gang kry. 

VOORST ANDER 
Mnr. Van der Walt was sy hcle 

!ewe lank 'n groat voorstander van 
selfwerksaamheid. Ongeveer agt jaar 
gelede het by dan ook die idee van 
selfwerksaambeid by 'n ledevergade· 
ring van die A.S.B. voorgedra, maar 
daar was nie vee! reaksie daarop nie, 
want SODS byself se, WaS die gevoeJ 
van die massa maar van ,ons boor 
jou". 

H y volg dan ook met groat 

Op Dinsdagaand, e Augus
tus om 7.30 !ewer mnr. 

Braaksma van die Nederlandse 
Ambasade te Pretoria 'n lesing 
in die Studentesaal. 

A LLE PUKKE W AT na die einde van die eerste semester 
1961 hulle studie wens voort te sit, word sterk aangeraai 

om gedurende die vakansie 25c . in die hande te probeer kry. 
Aan die begin va n die 2de semes· vier, 'n MOET. 

Die lesing handel 
Nederlandse filmkuns 

oar die 
en sal 

toegelig word met interessante 
voorbeelde. 

Aile belangstellendes is hart
lik welkom by hierdie filmver
toning. 

HEERLIKE, 

VERFRJSSENDE 

ter kan die bock wat tans buite druk 
is clan mel behulp daarvan aangeskaf 
word. 

Volgcns ingeligtes is dit 'n onbe· 
gonne taak om die eksamens of In ter· 
varsity sander hicrdic handleiding 
tcgemoet te gaan, derhalwe is hierdie 
bundcl vir alma] wat vanjaar wil 
,Jaag en h ullc sukses singende wil 

ROND1 1S ROOMYS 
VERKRYCBAAR E'l. 

PARK VRUGTEWINKEL 
OF BY ONS KARRETJIES 
H /v VAN RIEBEECK- en LOMBARDSTR. 

TITEL 

Die titel van die boek is die P.U .-
Srudentegesangbundel en sal gedu· 
rcnde die J ulievakansie die Ji g sien, 
en bchoort grootliks by te dra dat 
singsongs weer in die regte Pukgecs 
gehou sal word. 

PLAAT 

Ook die 18 duim·langspeelplaat 
met P.U.-studentel icdjies sal gedu· 
rende die J ulicvakansie voltooi word. 
Voorlopig word 'n duisend van hier· 
die plate gemaak waarvan meer as 
twee·honderd reeds van die haflU 
gesit is. Bestellings is selfs gekry van 
oorse e oud·Pukke. 

Die prys van die plaat is R3.50 
en dit bevat van die gewild te stu· 
denteliedjies. Mnr. Anton H artman 
is die dirigent en die uitsteken d·afgc· 
rigte koor word begelei deur 'n 
gedeel te van die S.A.U.K.·orkes. Die 
plaat beloof om van hoogstaande 
gehalte te wecs. 

,UKen 

Is u gekys? JA! 

0 II ns 

VERLOOF? 

Nog nie .. spreek dan 

EDDIE de BEER 
DIAMANTSL YPER 

vir u 

VERLOOFRINGE 
teen baie billike pryse 

U soek die diamant en ons set 
hom na u smaak 

BEL: Tannie de B eer (De Klerk
huis) 2226, Potchefstroom 

OF 
E. J. de Beer: 869-1260, Alberton 

DIE BULT 
DROOGSKOONMAKERS 

CEDMS.) BPK. 

Vir Vinnige en Deeglike Diens 

Tomstraat 90 Telefoon 2237 



Bladsy vier 

Vir daardie hoi gevoel 
op die maag 

Ons bak die 

HEERLIKSTE 

Vleispasteitj ies 

MKKf.W M~ 
(EDl\lS.) BPK. 

Kerkstraat Gl Potchefstroom 

TRANSVALIA 
MEUBELS 

BPK. 
UERJ{ TRAAT 180 

TELEFOON 2157 

POTCIIEFSTROOM 

BESOEK ONS 
VIR 

VRIENDELIKE DIENS 
EN 

MEUBELS 
VAN 

GOEIE GEHALTE 

,Ons Meube/s word Erfstukke" 

U VOLGENDE HAARSNY: 

Kom na 

POTCH. 
HAARKAPPERS 

(Langs President Teater) 

Kerkstraat 104 

,Same Day" 
Droogskoon

makers 
Kerlcstraat 196A 

VLr Hofiikheld en Vlnnlge Dlens 

ALLEENLIK VIR BLANUES 

FLEURETTE 
SPESIALE WAARDE 

VIR 

STU DENTE 

Mooi RUIKERS en BLOMME 

veral ROO! ANGEL/ERE v1r 

VERLIEFDES 

OlE WAPAD 

N asionalisme 
WAAR DIE deurlopende 

tema van die dertiende 
jaarkongres van die Afri~ 
kaanse Studentebond nasiona~ 
lisme en sy verskyningsvorme 
is, val dit te betwyfel of 'n 
beter tema as hierdie geleent~ 
heid sou bied vir Afrikaanse 
studenteleiers om te besin oor 
die vraag: Waar gaan die 
wereld Suid~Afrika inpas in 
die beeld van die toekoms? 

Die jaar 1960 is in die wyd
ste kringe aangekondig as die 
jaar van Afrika. In hierdie 
kontinent en ook in die Ooste 
is die eertydse koloniale gesag 
dan ook verdring deur 'n 
stryd en strewe om nasionale 
selfstandigheid. 

Dit is juis hierdie nasio~ 
nale ontwaking wat aan die 
volke van hierdie Iande so 
'n sentrale plek in die nuus 
van die dag verleen. 
W:ERELDFORMAA T 

Die rassevraagstuk - wat 
'n probleem van wereldfor~ 
maat geword het- openbaar 
hom vandag as nasionale 
vraagstuk, d.w.s. die strewe 
van die swart en gee! volke 
na nasionale vryheid vera! in 
die sin van politieke selfbe
skikking. 

Ideologies is ons wereld 
vandas:~ in twee kampe ver~ 
dee!: Ooste en Weste. 

Die swart volke bevind 
hulle in hierdie wereld in 
die benydenswaardige posi~ 
sie, die unieke groef eintlik. 
dat hulle feitlik onmagtig is 
om hulle eie naam sleg te 
maak solank hulle maar net 
nie kant kies tussen Oos en 
Wes nie. 
Die witman van Afrika het 

op sy beurt vir die groat 

moondhede van die Weste 
verkwanselbaar geword. In 
hul grootdoenerigheid teen die 
Kommunisme is die W este so 
behep met die idee om die 
swartman se siel uit die kloue 
van Kroesjtsjof en sy tra
wante te hou dat hulle geen 
oog oor het vir die vyfmiljoen 
blankes in Afrika nie. 

P ADDASTOELE 
Nie~blanke onafhanklike 

state van Afrika en Asie wat 
soos paddastoele opskiet en 
hulle stem in die V.V.O. dik 
maak, verklaar onomwonde 
dat die heerskappy wat die 
blanke in die afgelope paar 
eeue uitgeoefen het, iets van 
die verlede is. 

D ie stryd om Afrika aan die 
kant van die Ooste te skaar. 
gaan onverpoosd voort en 
tans word die een band na 
die ander tussen Asie en 
Afrika gele. lntussen is die 
Weste steeds besig met 'n 
sieklike vlerkslepery by die 
swart state. 

Min. Eric Louw het ver~ 
lede jaar in Landen Suid~ 
Afrika se beleid raak geti~ 
peer as .. die drang tot 
voortbestaan". Teen die 
agtergrond van die huidige 
wereldbeeld behoort dit 
dan oak vir iedereen duide
lik te wees waarom selfbe~ 
houd vir d ie blanke in S.A. 
'n lewensbelangrike saak is. 
Dit behoort ook duidelik te 

wees waarom S.A. hom vir 
geen oomblik kan isoleer van 
die gebeure op die groat 
wereldtoneel nie en waarom 
besinning daaroor 'n dwing
ende verantwoordelikheid is. 

Goeie Wense 
DIE EERSTE semester trek 

klein koppe en die tyd~ 
perk wat voorle is ryklik met 
name bedeeld. 

Die bekendste- en die ver~ 
naamste-hiervan is die naam 
vakansie. 

Vir baie beteken dit egter 
swoeg en sweet in 'n ander 
omgewing ten einde in staat 
te wees om terug te keer na 
die campus. 

Om weer te sweet en te 
swoeg. 

Of om te kom rus. 
Vir nag andere beteken dit 

die swygsame aanhoor van 'n 
pers-rooi-in-die-gesig sersant~ 
majoor op 'n afstand van 
vyftig tree. Vir volk en 
vaderland. 

Dan is daar nog diegene 

wat gaan toer, kongresse hou . 
sporttoernooie bywoon of 
sommer net laat sal slaap en 
baie eet. 

Nog 'n laaste benadering : 
Van die kant van die gdeer
des kom daar nog ander name 
vir hierdie paar weke wat nou 
voorle. Dinge soos .. studie
verposing", .. tydperk vir be
gronding en besinning" , 
.. geleentheid vir verdieping .. 
en so meer. 

D ie wens van die redaksie 
is dat dit met u goed sal gaan 
- toerend. arbeidend, rustend . 
konfererend-hou dit hoog . 

Dit geld ook geleerdes en 
doserendes. 

En as dit hotagter word. 
hou maar die blink kant 
daar ... 

----:J;p;r;~-:;;-;;~-r!J(~fr~············ 
............................................ ·······--···············----··-······ 

Kwaad prckery 1 die uitlaatklep 
van kwaaraardigheJd.- JOUBERT. 

* * * Dit is beter om deur 'n mooi leeu 
opgevreet te word as deur duisende 
rottc.-VOLTAIRE. 

• * * 
Die geboorte is die doodvonnis 

van die lewe.-DE LA MOTTE. 

D1e ecr te liefde is d1kwcls net 

nuuskierigheid van die hart. 

FLIEGENDE BLATTER. 

* * * 
Aileen in stillc huislikhcid word 

lie lewensgeluk, wat die ware stcun 

van die wyse is, gevind.-KOTZE· 

BUE. 

Vrydag, 23 Junie 1961 

II 
WATTER NEGATIEWE mens is die een~talent~dienskneg 

tog! Kyk hoe skilder Jesus hom vir ons. Hy sit hom 
letterlik en bekommer oor die talent van sy heer. Dis natuur~ 
lik nie die valle waarheid nie. Hierdie luiaard sit hom en kwel 
oor die dag van rekenskap. 

AI sy vernuf m aktiwiteit bestaan 
in planne maak, om by die oombhk 
van rekcnskap verby te kom. En 
hy voel hom nie cerder scker van 
sy saa k voordat sy talent veilig m 

die grond verstop is nie. Nou kan 
sy meester hom niks maak nie. 

Dis die sloerstaker van ons tyd! 
U moet by hom geen greintjie 
belangstelling in sy werk soek nie. 
Hy is op sy manier besig. Pasop vir 
hom! Heel sy optredc is een stuk 
bedrieery. Hy is meesterlik in die 
kuns om met sy minimum werk d1c 
aaak te bedrieg. Hy tempteer sy 
werkgewer deur y liefdeloosheid wat 
die gees onder die arbeiders bederf, 
maar hy is die brutale mond, die 
geselepene, wat JUis me pertinent 
kan betrap wrod nie; en met die 
oomblik van rekenskap hoor ons net 
sy groot rnond . 

NEGATIEF 

H et u welecns opgemerk dat u as 
student ook negatief kan wees? Vera! 
ek en u wat maar onder die middel· 
matiges k.lassi fiscer. Daar is vir ons 
maar wcinig eer te behaal in die 
ai:ademiese !ewe. Spot JY nie party· 
maal so ironies met jouself oor jou 
.,cen talent" . J y blaker d1t nogal 
graag uit teenoor jou medestudente 
met in jou hart 'n gevoel van naywer 
om die kollega wat heelwat in die 
agterkop bet. U weet natuurlik dat 
u populere u1tdrukkmg-.,een talent" 
-uit hierdie gelykenis kom! 

Maar goed. Ons kry mekaar 
agter die studeertafcl. Op wattcr 
wyse tog? Is dit nie maar om by 
die professore verby te kom nie? 
Is dit nie maar eksamcnskuheid 
wat jou angsvalhg sekuur laat bou 
by die uitgetrapte paadjie van die 
voorgeskrewe wcrk me? Dra ons 
dieselfde gees nie netnou ook in 
die volle !ewe in me? 

Bcspeur ek nie erens in my geloofs· 
!ewe die clfde simptomc nie? Dalk 
moet ek ju1s daar d1c d1eper oorsaak 
van al daardie ncgatJwiteJt sock. M1 · 
kien het ek in my godsdiens nog 
nooit vcrder gekom as die onbcwustc 
vreesgedagte: Hoe kan ek by God 
verby kom . 

Ons gaan nog iet meer e oor die 
gelykenis. 

INTERMEZZO 

Chnstu se kom op aarde, me 
maar net 'n blotc interme;;;;o nie! 
'n Oomblik se beroering in die 
gcskiedenis van die mens, wat kort 
daarna weer rustig uitrimpel. Nee, 
alles vcrander. Ook in my studente· 
!ewe sal alles nie sender meer sy ou 
voortgang he nic. Je u het ons in 
die Naam van sy Vader bewus 
gemaak: van ons besondere opdrag. 

ja, maar wat is nou juis my 
opdrag. Die gelykenis se: My 
opdrag is presies in ooreenstem· 
ming met my talente. Dit maak 
dit vir ons soveel moeiliker. Ons 
hou van 'n gespc ifi eerde taa~ . 

J y wil presics weet wat van jou 
verwag word, sodat jy met veilig• 
hcid sender vrees vcrantwoording 
kan doen. On is mos mense van 
die voorgcskrcwe wcrk. Juis u en 
ck, wat miskien mmder begaafd, 
minder talentvol is; het d1e H ere 
dit nie be onder moeilik vir on 
gemaak nie. Hy vra rekenskap van 
ons, maar, wat kan ons Hom aan· 
hied wat die moeite werd i., in die 
Jig van jou karigc geestc goed. En 
nou laat Hy alles aan my oor. 
W as die vyf en die twee-talent· 

slawe nou juis in 'n gunstiger posi· 
sie? Moenie dink dat die bevoorreg· 
ting dit vir hulle makliker gemaak 
het nie. Hulle het maar net bulle 

talente ontvang, sender meer. Gecn 
sorgvuldige aanduiding hoe om d1c 
kosbare talente te bcstee nie. Die 
Here laat dit geheel·en·al m hul 
hande. En nou lees ck van wonder· 
like resultate. Ek lees van verdub· 
belde kapitale. Weet u wat is d1e 
geheim bier? Christus bet daarmec 
die liefde uitgespel! 

BEKW AAMHEID 

Die liefde wat die u1tcrstc 
bekwaambeid verseker. Die liefde 
wat dit sender allerlei bepalinkies kan 
stel. Die liefde wat bewus is van 
die eie talent, die moontlikbede 1en, 
die geleenthede bcnut, en die hoogste 
resultate beoog . Met niks minder ;,s 

dit tevrede nie. Die liefde wat spon· 
taan tot die arbeid ontwaak, en werk· 
end die koms van die Meester ver· 
wag. 

Die Here Jesus het ons nie op 
aarde presics kon voorskrywe hoc 
ons ons God en Vader in d1e 
heme! in ons werk moet verheerlik 
nie. Dit laat Hy volkome in ons 
hande. Maar wat Hy wei gedoea 
het, Hy bet ona vrygemaak. Hy 
het ons losgekoop. Ons voorouers 
-Adam en Eva, hct met hullc 
mooi talente en al-om hulle God 
te verheerlik-in die strikke van 
die Satan geraak. 

Sedertdien, het die ontwikke!Jng 
van die mcnslike talent gestagnecr. 
Ek lees nog net van die Kainskraal, 
waarin die talente bloci. Of as u 
wil, in d1e blok van die kommunisme. 
Christus het gekom om die Skepping 
weer gewillig in d1ens te stcl van 
Sy Vader. Dit het Hy gedoen deur 
die liefde van God aan ons te opcn
baar. Die liefde wat in sondaars· 
harte moet deurbreek. Die liefdc 
wat sondaars laat jubel: 

Ek hied u hart en hande, in wJ!'gc 
offerande, 

Al wat ek is, en het. 

TALENTE 

Maar ek Ices tussen d1e reels van 
d1c gelykcnis deur, van Christene wat 
hulle talentc begrawe. Negat1cf 
besorgd is. D1nk u dat ons Got! 
behaag deur ons kerkhke bydraet)Jc, 
deur my besette plekkie in die kerk· 
bank; my godsdienstige poginkies, 
om by die H ere verby te kom? En 
verder is ons !ewe een stuk onvrug· 
baarbeid. Godsdienstige talent-be· 
grawers. 

Nee, nie my een talent is die pro· 
bleem waarom ek so negatief is nie. 
In die houding teenoor die H ere 
skuil die moeilikheid. Ek beledig 
Hom waar ek Hom bly sien as die 
oordelende God, i.p.v. die liefdevolle 
Vader, wat ons in Christus tcekom, 
met sy versoenendc liefde. Wanneer 
ek waarlik vervul is van die liefdc, 
dan sal ek ook my !ewe as student
alomvattend-heerlik in diens van 
Christus stel. 
e Dan sal dit nie meer staan in d1e 
teken van presie e bepalinkies en 
noukeurige voorskrifte nie, maar in 
die teken van vryhe1d en vcrant
woordelikheid. 
e Dan sal ek nie mcer spottcnd van 
my een talent praat nie, maar my 
verwondcr oor u1e wonder van ver· 
dubbelde resultate ueur die liefdc 
van Christus. 

Dan is my !ewe 'n lied: 
Ag Heer, ek i , o Ja, ek 1s U 

kneg; 
seun van U diensmaagd, in U 

diens gebore. 
My bande is los, tot hoer diens 

verkore 
bring ek die offers aan U to.:· 

geseg. 
-H. v. d. BIJL. 



Vrydag, 23 Junie 1961 

STUDENTE EN POLITIEK 
REDAKTEUR INTERUNIVERSIT~R 

DIT IS OPMERKLIK watter groot rol politiek in studente
bedrywighede speel, nie aileen in S.A. nie, maar oral ter 

wereld. Vera! waar rewolusie en opstand voorkom, word die 
deelname en aktiwiteite van studente selde gemis. 

Tog is di~ om verskeie redes geen vreemde verskynsel nie. In S.A. is 
die meerderheid studente stemgeregtigde landsburgcrs. Politick is ' n intercs· 
sante onderwerp wat 'n wye veld dek en regstreeks of onrcgstreeks betrekking 
bet op baie dinge waarmee die student hom benewens sy akademiese bcdry· 
wighede besig hou. 

M aar miskien is die belangrikstc rede die feit dat dtt in dte aard 
van die student is om te agiteer. H y voel trots as hy hom elf kan beskou 
as in 'n hewige stryd gewikkel. En die politick is juis 'n lerrein wat uit• 
nemende geleenthede hied vir agitasie en stryd. 
Nou is dit ongelukkig ook so dat die student se bemocimg met poliliek 

die stempel en karakter dra van spreekwoordeltkc jeugdlgc voortvarendhctd 
en onrypheid . 

FANATIEK 

Oor hierdie kenmerkende eienskappe van die jonkheid as sodantg sal 
die gewone landsburger met elementere mensekennis hom sekerlik weina: 
bekommer, maar waar dit met 'n byna fanatieke doelgerigtheid in die lands· 
politick indring, kan dit gevaarlik word en lei tot baie onnodige smart en 
ellende vir 'n vredeliewende landsbevolkin g. 

Dit is 'n bekende feit dat elke huis sy huishoudelike probleme ho::t 
wat deur geen buitestaander opgelos kan word nie, maar slegs deur dtc 
huisgenote self in kalmte en nug tcrheid, terwyl die huis teenoor Jie 
buitewereld steeds 'n verenigde front vertoon, hoe moeilik dit ookal 
mag wees. 
In dieselfde gees en gesindheid behoort landsburgers-al is hulle studcnte 

-dan ook sekerlik hul land se huishoudelike probleme aan te pak, want ook 
hier geld die vereiste van beskaafde en opgevocde nugterheid. 

R A SSEVRAAGSTUK 
Suid·Afrika se rassevraagstuk spruit voort uit sy geskiedenis en dit kan 

hoegenaamd nie eensklaps verander word nie. Dit is 'n huishoudelike 
probleem. 

Daarom kan hierdie probleem nie opgelos word met die hulp van eensy· 
digingeligte buitelandse organisasies-waaronder ook studente·organisasies
nie. Dit kan oak nie opgelos word deur rewolusie en opstand nie, omd~t 
hierdie dinge anargie en chaos veroorsaak, wat ontbloot is van aile nugterheiJ, 
wat in wese geweldpleging teen beskaafdh eidsstandaarde is en wat dus rasse· 
haat en wan verhoudings steeds aan blaas. 

Die bistoriese situasie in S.A. met betrekking tot ras everhoudings 
verander egter. Die buidige Regcring bcleid is daarop gemik om hierdi.: 
verandering langs natuurlike wee te laat plaasvind. 

VAN ALLE GRO EPE 
Hierdie verandering moet kom van die Afrikaner maar sekerlik ook van 

dte Engelssprekende, sowel as die nie-blanke. M aar nou word dte Regering 
as ondemokraties bestempel deur mense wat nie wil insien dal die verandering 
van gesindheid nie slegs van die kant van die Afrikaner meet kom nie, mdar 
ook van elke ander volksgroep in die land. 

D ie beskuldiging word teen die Regering gcslin gcr dcur mense wat 
die demokratiese reg bet om die Regerin g self deur propaganda tc onder· 
myn-ironies genoeg! Aan die Regering word die onsinntge vereiste 
gestel om indien by demokraties wi1 wees, die historic c situasie met 
betrekking tot die rassevraagstuk met een slag om te kecr. 

A s studente bulle met die politick wil inlaat, meet bulle al bterdte feitl' 
tn ag necm voordat bulle begin om rewolusie en opstande aan te blaas. Hul tr 
moet daarteen waak om nie 'n. stryd te sicn waar daar geen stryd i en ' ;: 
stryd op te wek waar daar normaalweg kalmte beers.-(P.R.P.P.) 

DI E WAPAD Bladsy vyf 

SPYKERIJIES 
Die grootste fout wat 'n mens kan 

maak, is om nie bewus te wees van 

die foute wat jy maak nie.

ZAKENWMELD EPIGRAM· 

MEN. 

Amerikaners Huiwer Nie 
Vir Selfwerksaamheid 

I N AMERIKA IS DIT vir studente glad nie snaaks om hulle 
eie kamers aan kant te maak nie. 

• • • 
Dte grensgcbied tussen versland en 

gevoel ts die jagtcrrcin van die 

duiwcl.-PATMORE. 

In die Blackburnkollege in Illinois 
werk elke student-man en meisie
vyftien uur per week. 

Studente rig geboue op, grawe 
slote vir pype en sit die pype in, 
le kragdrade aan, maak tuin, verf 

Pro Libertate: Fyn Politieke 
Set? 

p RO LIBERT ATE, 'n anonieme vlugskrif, is onlangs naar
stiglik aan die U niversiteit van Stellenbosch versprei. 

Die geskrif het egtcr by nadere beleid" van die Eerste Minister, 
ondersoek 'n pleidooi vir integrasic poog bulle om mense te oortuig 
geblyk te wccs, word verklaar in 'n dat ons 'n onmcnslike regering met 
artikel in Die Matie van 9 deser. 'n verdoemende beleid het. 

Die onbekcndc krywers het hullc Nooit word egter 'n poging aan· 
egtcr self met oortuiging demokra· gewend om die twccde verklaring van 
tiese republikeinse nasionaliste ge· die Ecrste Minister t.o.v. die Klcur· 
nocm. Tecnstrydig met hicrdie stcl· ling te nocm nie; die werklike feitc 
ling word swak spitsvondigh eid van die benadering van die Regering 
gebruik om die Icier en vooraan· t.o.v. die Asiaat en Kleurling bly 
staande lede van die Nasionale Party ongenoem. 
aan te val. 

U IT VERBANO 
Teenstrydig met die ,verantwoor· 

dclike en eerlike selfondersoek" Wdt 
die blad beoog, verklaar Die Matie 
verder, word feite, stcllinge en toe· 
sprake willekeurig uit verband geruk 
om 'n besonderc docl te bereik. 

Prof. ]. P. Bruwer, hoogleraar 
in Volkekunde in Stellenbosch, het 
verklaar dat Pro Libertate hoogs· 
waarskynlik 'n skakel is in 'n fyn 
uitgewerkte plan wat tot sy uilcin
delike doclstelling het om die 
huidige regering omver te werp. 
Na aile waarskynlikheid is dit ma.n 

net die begin van grotcr dmge van 
dieselfdc aard wat ged urende Junie 
bulle vcrskyning sal maak-onder di.: 
dekmantel dat dit nasionaal is en na 
wclwillendhcid en samewerking sock, 
hct prof. Bruwer gese. 

TEEN DR. VERWOERD 
Alles draai om 'n pcrsoonlikc vete 

teen die Eerste Minister. Mense word 
,sag" gemaak dcur te hamer op 
sekcrc dele uit rcgeringsvcrklarings 
en ·tocsprake. Dit word doelbewus 
u1t verband geruk en skeef aangebicd. 

Deur te konsentrcer op samewcr· 
king en die bruinmense, en dit 
dan te ste l teenoor die ,graniet· 

SPEELBALLE 
Die Kleurling en Asiate word dus 

nou politieke speelballe om die 
Regering tot toegewings te dwing, 
wat later die Bantoe moct insluit en 
tot integrasie moet lei, aldus prof. 
Bruwer in Die Matie. 

In 'n hoofartikel in dicsclfde UJt• 
gawe van Die Matie daag die redak· 
leur die skrywers van Pro Libcrtatc 
uit om hulle ware motiewe bekend 
te stel, ,omdat daar op Stellenbosch 
nog altyd plek vas vir openhartigc 
en hartlike meningsverskil." 

NOG GESKRIFTE 
Die hoofartikcl lui voorts dat daar 

op Stcllenbosch nog geskrifte gaan 
verskyn en nog pogings aangcwcnd 
gaan word om studcnte tc misbruik. 

,Die taak van die Stellenbosse 
student is om eerlik en krities Lc 
ondersoek en te bou ; nie deur ano· 
nieme vlugskrifte en ydclc gcklets 
nie, maar deur 'n positiewe gesind· 
heid van welwillendhcid Lcenoor volk 
en vaderland-wit of gekleurd, Afri· 
kancr of Engelsman", verklaar die 
rcdakteur ten slotte. 

Dames! 

die mure, kweek groentc en kook 
kos en was die skottelgoed . 
Die verbaal hieragter is as volg : 

Die inrigting was in geldelike nood 
en om studente uit minder gegoedc 
huise die geleentheid te gee vir boer 
on derrig, het die rektor vyftig jaar 
gcledc besluit dat alma! self moet 
inspring. En vandag gaan dit nag 
voor die wind. 

KRY PUNTE 

Aan die begin van elke akademiese 
Jaar kics elke student watter soort 
werk by wil verrig , en drie keer per 
jaar word studente punte vir hul werk 
toegeken. Aile gcskicd onder tocsig. 

Deur bierdie wcrk word glo 'n 
gees van kamaradcric, verantwoorde· 
likheid en pligsbesef gekweek en 
Blackburn se studente presteer dan 
ook jaar na jaar op akademiesc 
terrein. 

V .S.R. Begin 
Self met 

Werk 
Volgens n berig in Die 

Perdeby van 9 Junie is groot 
dinge aan d ie kom aan die 
Universiteit Pretoria aan die 
selfwerksaamheidsfront. 

Verskeie studentchggame het reeds 
positiewe besluite in die verband 
gencem en daar word gedink aan 
die bcstaande Amerikaanse stelsel 
waarvolgen tude nlc aan kolleges 
self alle rlei take vcrrig. 

V .S.R. BEGIN 

Die Verteenwoord.gende Studente· 
raad aan U.P. hcl bes!uit om by hom· 
self te begin-ledc van die Raad 
gaan self vi r die onderhoud van die 
S.R.-kantoor sorg en self skoonmaak, 
uitvce, afstof en afborsel. 

V erskeie kosh uisc bewceg reeds in 
die rigting van selfwcrksaamheid. 
Afgcsien van hul tUJnmakery het die 
Sonoppers begin om hul eic beddens 
op te maak. 

A.S.K. IN 
NATALSE 

HOOFSTAD 

Sokkiejolle aan U.O.V.S. 
deur massa gevra 

PROTEA APTEEK 
Spesia/iseer in SKOONHEIDSMIDDELS: 

Dr. Peet van der Walt, 
lektor in Afrikaans in D urban, 
het onlangs die eerste verga
dering van die Afrikaanse 
Studentekring in Pietermaritz
burg op 'n hoe noot ingelui 
met 'n toespraak oor .. Flitse 
uit Vlaandere" . 

Hy bet die Vlaamse maatskaplike 
politieke en geestelike !ewe helder 
geskets en karaktcr uit die Vlaamse 
letterkundc kostelik laat herlewe. 

DOELSTELLINGS 

Die Afrikaanse studentekring is 
verlede jaar in die lewe geroep met 
die volgende doelstellings: 

e Om die Afrikaansc kultuur 
(vera! die lettcrkunde) te handhaaf 
en om Jig daarop te werp vir beide 
die Afrikaanse en Engelse student. 

e Om as aanvullin g by die gewone 
lesings te dien, nl. om studente 'n 
wyer kennis en dieper insig te gee 

in die vak wat bul le bcstudeer. 

Die kring staan gchcel en al buite 

die politick en Engel • en Afrikaans• 

sprekendes is welkom om byeen• 

komste by te woon. 

'n VERSO EK VAN D IE Studenteraad van die U .O.V.S. aan 
die Raad van die Universiteit waarin die hou va.1 

.,sokkiejolle" op die universiteitsterrein bepleit word, is van 
die hand gewys, luidens 'n berig in die jongste uitgawe van 
lrawa. 

Die Studenteraad het in sy versoek 
vcrklaar dat daar ongctwyfeld n 
leemte waarby aile grocpc aan die 
U niversiteit met mckaar kan kontak 
maak, bestaan. Sokkiejolle sal grotcn· 
deels in die behoeftc voor ien. 

Aileen deur voldoende ontspan· 
ningsgeriewe op die Univer iteits· 
tcrrein aan tc hied sal studentc 
weerhou kan word om hul ont• 
spanning in die stad te soek-'n 
faktor waaraan die verbrokkcling 
van die studcntcgee hoofsaak lik 
toegeskryf kan word. 

Nadat die ver oek onder lutd.: 
hoar-boor's aan die kant van dte 
studente in 'n massavergadering voor· 
gclce is, hct die Rcktor, prof. P. 
W. G. Groenewoud, die saak van 
die Raad gestcl. 

WIL HELP 
Prof. Groenewoud bet verklaar dat 

by bereid is om die studente te help 
in 'n poging om 'n ander vorm van 
vcrmaak te vind wat in die behoeftc 
sal voorsien. 

Die vergadering bet verdaag nadat 

vrac aan die Rektor ge tel is en dte 
partye nie tot 'n vergclyk kon kom 
nic. 'n Vcrsoek is egter aan dte 
Rektor gerig om die Raad tc ver· 
wittig dat die studcnte nie met die 
bestaande toestand gcnoe neem nic 
en dat hulle hul standp unt handhaaf. 

Die versoek sal nou in gewysigde 
vorm aan die Raad voorgcle word. 
Die wysigings behels naamlik dat ses 
sokkicjolle per jaar, wat oar 'n nog 
onbepaalde proeflydperk sal strek, 
aangevra sal word. 

Studente! 

Besigheid of FLIEK in die dorp 

STOOR JULLE FIETSE TEEN 

2i c PER DAG 

EN KOOP SNOEPERYE BY 

Anne lias 
Restaurant 

Kerkstraat 85 Potchefstroom 

I KERKSTRAAT 86 

TOMSTRAA T 92 

* HELENA RUBENSTEIN 
* Dr. PAYOT 

(EDMS.) BPK. 

TELEFOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

Rokmateriaal 
veral roklengtes 

NOMOTIA-WOL 
in voorraad 



Bladsy ses 

Tukkies Klop Pukke 
In Tafeltennis 

JN 'N GOEIE WEDSTRYD het Tuks op Saterdagaand, 17 
Jun ie daarin geslaag om die Puk met 7- 3 te klop. Hoewel 

die Pukke verloor het, het hulle bo verwagting goed gevaar. 

In tecnstelling met hul lustelogc 

vcrtonmg Donderdagaand 15 Junie, 
we Yereeniging hullc in 'n vriend
sk<tphke wedstryd met 7-3 verslaan 
het, hct die Pukke bate beter tafel
tennis gespeel. 

Dtt, tesame met du: fetl dat Tuks 
hullc toegclc hct op oop aanvallendc 

spcl, hcl dit een van die beste wed• 
stryde van die Jaar gemaak. 

Hierdic aanvallcnde spel het di~ 
Pukke wat mtskien nog 'n bietjic 
roekeloos speel, en soms te vee! 
staatmaak op harde dryfhouc 
besonder geed gepas. 

Spclle is vtr dtc Puk gewen deur 
Faan OosthUtzen (2) en Willie Pot

gieter ( l). 

NIE OPGEWASSE 
D1e mans B->pan wat Dondcrdag

't<tnd, I 5 J unt.: maklik, met '7-3 met 
Verccmgmg B afgcrekcn hct, was 
~lad n1c opgcwasse teen Tuks B nie 
en het met 9-1 verloor. Andries 
van dcr Walt het die enigste spel 

vtr die Puk gewen. 
Die dames A hct hullc geed van 

hul taak gekwyt dcur slegs 8-2 
teen die besoeker te verloor. Vir 
dte Puk het Betste Coetzee .,n 
Gerrie Venter elk een spel gewen. 

lndtcn in aanmcrking gencem 
word dat d1e mans A verlede jaar 
~edurendc die intcruniversitere kam· 
pioenskappe 11-1 en die dames 
12-0 teen Tuks vcrloor het, h.:t 
hulle dus ba1e geed gevaar. Dtc 
Pukke sten utt na dte herontmoettng 

wat hopeltk vanjaar gedurende 
.A.ugu>ll" tn Pretoria al plaa ·vind. 

TAFEL TENNIS 

Pukke In Liga 
Onoorwonne 

In die tafeltennisliga gaan 
dit nog goed met die Pukke 
waar hulle op die oomblik 
nog die enigste onoorwonne 
span is en reeds ses punte 
voor Jeugsentrum is. 

Met nog sleg> drie wedstryde om 
te sped " d;t fettlik 'n uitgcmaaktc 
saak d dte Puk die Potchefstroom/ 
Klc t :... np-afdeltng gaan wen. 

In d1e semi-finaal sal di Puk d.1n 
in Augustus n.t verwagtmg teen Yet 

eeniging te staan kom. 

Wocnsdag 7 Junie: 

Man B I 0, ederlands B 0. 

Mam C I, edcrlands A 9. 

Dames A 4, ederlands A 6. 

Vryc:ag 9 Junie: 

Mum A 10, Nedcrlands B 0. 

Mans B 4, Scntraal-Wes Koiipera

ste 6. 

Mans C 6, SctttJ<tul·\VLs Koopcr.t · 

sic 4. 

Wocns~ag 14 Junie: 

Mam C 4, Jcugsentrum A 6. 
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DIE GEROOSTERDE SIGARET IN DIE SWAAI·TOP DOSIE 
ONGEKU RK EN FILTER 

* * 

DIE WAPAD 

Graadkursus 
Ill 

Joernalistiek 
Na 'n proefne:n ing van 

vier jaar het die raad van die 
Potchefstroomse Unhcrsitcit 
besluit om die s tudie van 
joernalistl'ek met ingang l.J(;2 
tot graadpeil te ~erhoog. 

D!e raad h et Woensdag be
sluit dat hierdie n11we studie
rigting in die vervolg as pers
wetenskap bekend sal staan; 
dat ·n nuwe departement pers 
wetenskap, die v.vftigste aan 
die tm· , en ite·t, gc!>lmp sal 

word en dat mnr. G. J . P!e· 
naar eerste hoof van die de
'J!u•te:nent sal wor·d. 

Die studie strel• cor drie 
jaar en perswetcn .•kap sal 
voortaan as hoof;: k vir die 
B.A.-gr.aad geneem kan word. 
B.Comm.-studentc sal twee 
kursusse kan vo tooi. 

Leerplanne vir nagraadse 
tuJie sal aa:u;taande jaar oor

.. eeg word. 
Die Potchefstroomse Uni-

ve~ sit('!t sru die eer te in die 
land wees wat die studie van 
die perswetenskap op akade
mie.,e vlak aanpak. 

Geologiese 
Kongres 

Op Potch. 
Die reelings vir die Geolo~ 

Hiese Kongres wat gedurende 
d'e eerste week van die Julie~ 
vakansie op Potdefstroom 
plaasvind, nader nou vinniH 
(inaliteit. 

Die kong res word gco. J:•tntscct 
dcur die P.U. GeologiC>c St dcnlc· 
vcrenigu.g, en dtc voors1tter, mnr. 
H. J. Harmsc, sl<tan aan dtc sptls 
van dtc rcchn •s . 

Daar word ongcvccr dcrttg st• I' 
dcnte verwag up d,c ku11grc' en h ·r

ondn ts dric d~n''" t:n "h' l'o.~ .... ~ . 
AI dtc un1vcrsJtcite van dte Repu· 
bltck, behalwe Rhodes, sal vcrtccn
wuordtg wces . 

PRESIDENT 

Dr. D. J. L. Y1sscr, voormaltge 
pre>tdcnt van dte S.A. Gcologtesc 
Verenigtng en tans van dtc Untvcr· 
siteit Pretoria, is uttgenout as gas. 

Lesings word gehou dcur dr. 
B. B. Brock, hoofgcoloog van die 
Anglo American CorporatiOn, ea 
mnr. M. Strydom, hoofgeoloog 

van die Western Recfsmyn. 

'n Spesiale bus ts gchuur om d c 

kongrcsgangcrs op ekskur.tcs na vcr· 
skillcnde gebiedc en myne te neem 
Myne wat bcsoek sal word, is Harte· 
bcc;tfonteJn, Stilfontctn en Buffets• 
fontein. 

'n Besock aan dtc Rustenburgse 
plattnamync word ook tn voorumtg 
gestel en hier sal neg vyf W1tsies by 
die grocp aanslull onderlcJdtng van 
mnr. Faan Steyn 'n oud-Puk. 

Die ck kursic al gelci word deur 
prof. P. B. Ackerman en mnr. A. A . 
Bischoff. 

Judospan Na 
Toernooi 

Dte volgende man> " gektes om 

dte Puk op die T ntcruntvemterc tocr

nooi te Stellenbosch tc verteenwoor-

dig. 

Die Locrnooi duur van 3 tot 7 

Julie. 

W. A. van Aarde, N. D . .A .. 

Coetzee, P. G. Olivier, A. S. GrecH, 

J. A. Bradly. 
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Pukke Wen Hofsaak 
Teen Pretoria 

DIE REGSTUDENTE van die Puk het die van Tukkies 
Saterdag gewys wat gedoen kan word tydens 'n skyn~ 

hofsaak in Pretoria. 

Mnrc. Jan Combrtnk (semor) en 
Willem Cuyler, d1c Puk se ,advu 
kute", het dte vcrwccrder sc saak 
met oortltlgtng verdcdig. 

Sterk oppo>tste 1s ondervmd dclll 
dtc Tukkte·,ad,·okate" mnre. Re. -

Hokkiespan Na 
Toernooi 

Die sterl• dame~hokk espan 
van die Puk gaan in die eerste 
weel• van d ie vakans:e .!tan die 
jaarl.li e interunive sat ·re hok
kietoernooi n Grahamstad deel-
neem. 

Die toernooi duur vanaf 3-7 

Jean Ve;,ter, een van die staat
makers van die hokkiespan. 

Julie en in hierdie tyd meet 
die Pukspan aan altesaam 8 
wedstryde deelneem. 

Die span is soos volg: Alber·ta 
Howell (kapteine), A. Viljoen, 
J. Venter, D. Venl~r, M. Bruyns, 
G. v~n der Merwe R. Baden
horst, M. Bing~e. R. Bierman, E. 
Martins, r. v!ln Dcemter en Bet
sic Spiihr. 

REEDS WEG 

Alberlha Howell en Rina Bier
man is reeds weg Strand toe 
waqr hul Was-Transvaal in die 
provinsiale hokkietoer nooi ver
teenwoordig en sal op Graham
stad by die res van die Pukspan 
aansluit 

AI die Universiteite is op die 
toernooi verteenwoordig en hok
kie van hoogstaande gehalte 
word in die vooruitsig gestel. 
Vee! word van die Puk se span 
verwag, want dit bestaan groten-

deels uit dieselfde dames wat 

verlede jaar in Johannesburg so 

skitterend gevaar het. 

Bok Schutte 
Kaptein en 

Tekkies Wen 
Nadat dtc Tckktc> op Satcrdag 10 

jun1e die ondcrsp1t gedclf hct teen 
Fochvtlle, met 'n telling van 19-11 
(up 'n harde baanblad), het hullc 
verledc Satcrdag weer rcggeruk •·n 
dte dcrde span van Koiipcra ·ic met 

8-3 verslaan. 

Dte grondslag vtr laasgenoemdc 

oorwinning i vera! tc dankc aan die 

moot amcspel deur d1e voor pclers 

en dte feit dat Bernard Buys die hal 

•cos klokslag gehaak bet. 

Die Tekkics se punte is aange

teken deur J chan Lindeque ( drie). 

Bok Schutte, wat kaptein was (dric), 

en Koos Vorster ( vervyfskop). 

nccke en Wessels, wat die eiser sc 
saak vcrdcdtg oor ,dtc opsic Len aan
sicn van dtc verkoop van grond". 

Daar was gccn sckerheid oor dte 
uitspraak mel die aanvang van dt.: 
saak ntc. 

REGTER 
Adv. De VJlltcrs, van d1e babe 

van Pretoria, het as regter waargc
neem. Hy beJts in sy uitspraak ten 
gunste van die Puk se ,advokatc". 

erder hct hy kern mcntaar gel ewer 
op die vcrloop van die saak en han
dige wenke aan die J uriste gegee. 

Op die gebied van sport ts dte 
Pukke die locf afgcstcek. Die Tuk
kies tree oorwinncnd utt die tenni•
wed>Lryd. Dtc rugbywedstryd, wat 
Jaarop gcvolg het, het 'n skoon en 
harde spcl vcrtoon. Ook hier het 
Jie Tukkies die voortou gencem met 
14 punte tccnoor ll. 

Die dag is afgcslltlt mel 'n gcselllgc 
braajvlei 111 Silverton. Die ,inter· 
var tty", wat gehou i met die cog 
::>p prakttcsc ondervinding van die 
akadcmie vtr dte JUrtste en 'n beter 
kcnni makmg en verhoudjng met dtc 

Tukkic se J und1ese vcrenigmg, Wus 

n geslaagde ondernemtng.-(l.R .) 

Prof. Roode 
Oorsee 

Prof. M. C. Roode, hoof van 
die Konservatorium van Musick, 
vergesel deur mev. Roode het 
verlede week per vliegtuig na 
die buiteland vertrek. 

Tydens sy besoek gaan prof. 
Roode die Internasionale Mu~!ek· 
konferensie in Wenen bywoon. 
In 1958 het prof. Roode (IOk 
hierdie konferensie in Kopenha
gen bygewoon. 

Daarvandaan gaan hu: die 
musiekfeest~ in Amsterdam by
ween en vertrek dan na Ka
nada waar hul van plan is om 
in Julie te arriveer. In Kaaa
da is prof. en mev. Roode van 
voornemens om vir twee m::~an
de by hul seun en skoondog
ter, mnr. en mev. Christie 
Roode te kuier. 
Mnr. C. Roode studeer in Ka

nada en is verbonde aan die 
Puk se Sielkunde Departement. 

Die besoek aan die buiteland 
sal tot September duur. 

Debat Teen 
Tukkies 

'n Interdebat tussen die Uni
versiteite Pretoria en Potchef 
stroom het verlede Vrydagaand 
16 Junie, in die Totiusgedenksaal 
plaasgevind. 

Die onderwerp van die debat 
was: ,Kan 'n idealis ook 'n suk
sesvolle politikus wees?" Dit is 
vir die besoekers ingelei deur 
mnr. Lou Odendaal, ondersteun 
deur mnr. Fritz Gaun. Vir d'e 
Pukke het mnr. Pieter Bingle die 
bespreking ingelei en h y is on
dersteun deur mej. Barbara 
Geertsema. 

ILEWENDIG 

Die reaksie van die toehoor
ders was Iewendig en 'n skerp
sinnige bespreking cor die 9.an
geleentheid het plaasgevind. Die 
argument is geskik deur mnr. 
de Wet Kruger en daar is geer. 
stemming gehou nie. 

Die vergelyk wat getref is, 
is dat 'n politikus 'n realistiese 
idealis asook 'n idealistiese 
realis kan wees. 
Die aand is afgesluit met 'n 

aangename onthaal in die ka{c· 
teria waar 'n baie gemoedelike 
atmosfeer geheers het. 
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Antwoord aan Varsity: 
Eenheid Moet Kom Van 

Twee Kante 
OOR DIE ARTIKEL van die redakteur van Var~ity elder::. op 

hierdie blad y moet 'n paar gedagtes van die hart - eerder 
verduidelikend as verdedigend. 

Eers terloops: Op die stelling 
oor Stellenbosch, wil ons nie in
gaan nie want dit is sekerlik 'n 
huishoudelike saak van daardie 
Universiteit. 

Oor die stelling dat eenheid 
makliker met Stellenbosch as 
met Potchefstroom bereik kan 
word, die volgende: Is die feit 
dat die P.U. gereeld met Pieter-· 
maritzburg debatte hou, of jaar
liks teen Wits rugby speel, of 
selfs - onlangs nog - 'n ge. 
mengde konferensie in Durban 
bygewoon he~ . nie ook 'n opey,_ 
bare gesindheid van welwlllcnd
heid, 'n poging tot kPnn;<;aame 
en , as u wil, 'n poging tot sa
mewerking nie? 

PRAGTIGE IDEAAJ, 
Potchefstroom het hom 

steeds ten gunste verkla'lr 

nog 
van 

konferensies waar ')\ke groep 
deur sy eie mense vect.Penwoor
dig word . 

-/1- Maar nou meer oor eenheid 
- dit is 
gaan. 

immer::; waaroQr dit 

Eenheid is 'n pragtige ideaal 
wat nagestrcef behoort te word . 
Maat· van fundamentele belang 
is die vraag op welke grondslag 
dit moet geskied. 

Dit staan dan vas dat een
wees as dtt nie in die lug hang 
wees as dit nie in die lug hang 
heid aileen ware eenheid kan 
nie, maar stewig geplant s taan 
in vaste beginsels. Sonder be
ginsels is eenheid tot miRIUk· 
king gedoem. 
Bogeaoemde twee paragrawe 

moet egter gemotiveer word, an
ders praat ons by mekaa:· verby. 

UITGANGSPUNT 
Motivering bring dan d>Jdclil< 

die vraag wat aan mnr. Jonn 
Shingler gestel is na vo::e , nl. 
.,What is Nusas's policy tow;uds 
God? " 

Die uitgangspunt van die Afri
kaner word hierdeur geraak om
dat hy in alles wat hy doen, 
vra na die Woord van God en 
wei omdat hy bely dat: 
* God soewerein is en die gan

se heelal aan Hom onderwerp 
is; 

* Alles deur Hom geskape is 
stof, plant, dier en mens op 
aarde; en 

* Alles deur Hom georden is 
dat Hy skepper, wetgewer en 
onderhouder van die skepping 
is. 

As ons se die A.S.B. het as 
grondslag die ordinansies van 
God, dan se ons dat hy sy denke 
en handele stel op die belydenis 
dat daar 'n Almagtige Soewerei
nc God is. Die Woord van God 
is dus grondslag vir ons denke 
en handele, sonder egter om 
hierdie Woord tot wetenskaplike 
dokument tc maak. 

Vir die gelowige is die mens 
van Goddelike oorsprong, wese 
en bestemming. Dit is 'n ge
loofsfeit. Presies dieselfde doen 
die liberalis: hy glo dat aile 

mense gelyk is (in menslike 
sin gesproke). 
Uit hoofde hiervan is daar vir 

die gelowige geen neutrale stand 
soos die rat van 'n motorkar nie. 

verder en skerper op maatskap
like terrein uilstrek nie, maar 
nou doen hy dit en daarom die 
Nasionale . En gesamentlik die 
Christelik-nasionale. Die christe
like is hier die kwalifiserende 
van die nasionale. 

GAWES EN TALENTE 
Net soos God nou aan elke 

mens sy besondere gawes en 
talente toebedeel , net so bedeel 
Hy elke mens met sy eie na
sionaliteit, taal, kultuur en ge
skiedenis. Dieselfde geld volke en 
nasies. Dit is ook die wil van 
God dat daar afsonderlike na
sies en volke sal wees. 

Die geskiedenis van die Afri
kaner deur die eeue leer ons 
nou dieselfde : die Afrikaner
tradisie is 'n Christelik-nasio
nale tradisie. Daarom kan die 
A.S.B. dit met vrymoedigheid 
in sy grondwet neerle : (Art. 

B , i). 

Uit voorgaande behoort dit 
nou duidelik te wees waarom die 
Afrikaner nie Nusas se huma
nistiese ope lidmaatskapsbepaling 
kan aanvaar nie. 

* Daarom is dit ook duidclik 
dat die versldlle tussen A.S.B . en 
Nu as dieper Ie a 'n basi van 
verteenwoordiging - dinge wat 
hierdie basis ten grondslag le 
bepaal die verskille. Dit is uit
eenlopende uitgangspunte : Die 
A.S.B Christelik-nasionaal en 
Nusas: die aanvaarding van die 
beginsel van menseregte soos 
vervat in die V.V.O.-handves. 
* Eenheid tussen Nusas 

A.S.B. ? Onder bogenoemde 
slis onmoontlik! 

TREK TREEP 

en 
be-

Nou verwag u dat die Afrika
ner sy lewens- en wereldbeskou · 
ing moet verandel\ of sy filoso
fie moet wysig. Opsegging van 
hierdie grondleggende oortuigings 
van die Afrikaner sou 'n streep 
trek deur sy hele geskiedenis ; 
dit sou vir hom beteken dat 
hy sy taak en roeping in hierdie 
land moet loen; en dit alles sou 
'n sotte dwaasheid wees. 

Want die Afrikaner stel uid-
Afrika se belange eerste - en 
dit ,!s geen egoisme of herren
volkisme rue. Hy doen dit uit 
hoofde van sy lewen roeping; 
ook uit hoofde daarvan dat 
lly draer is van die Weste rse 
be kawing; ook omdat hy bier
die land as sy enigste tuiste 
aanvaar. 
Daarom verfoei hy onbillike 

kritiek oor sy land in 'n on
simpatieke buitewereld en sal hy 
met al die krag tot y b skikking 
hierdie dinge teengaan . 

ELFONDER "OEI<: 
* Kan Nusas dieselfde ten op

sigte van Suid-Afrika se? Self
ondersoek plaas in die weegs kaal 
en die weegskaal gee balans en 
antwoord. Daarom die vraag in 
u midde. 

Blanke eenheid is ook ons 
ideaal, maar dan moet dit nie 

(Vcrvol g in kolom 3) 

Probeer ons eerste vir 

DIE WAPAD 

RADIKALE 

Bladsy sewe 

VERANDERING NODIG 
VIR EENHEID Driver 

SAL ::.tudent · ooit verenig? Ek glo nie - nie \'oor ge ·indhede vcrandcr nie, is eenheid 
" 'n pypdroom". So ::.kryf mnr. ]only Driver . redakteur van Varsity, ·tud ntekoerant van 
Kaapstad, in die jongsle uitgawc van die blad. 

Mnr. Driver ontleed in sy artikel die basiese versl<il :e tLlssen 
di Afrikaans- en Engelstalige universiteite asool< die ver!>kille tu sen 
die A. .B. en Nusas. 

TELLENBOSCH 

Voorts verklaar die redakteur 
dat dit vir die Universiteit 
Kaapstad veel makliker sou wees 

Die artikel lui voorts : 
, Toe mnr. John Shingler, voor

malige president van Nusas, ver
lede jaar interuniversitere ver
houdinge op Potchefstroom met 
die Studenteraad bespreek het, 
is hy gevra: ,What is Nusas's 
pol icy towards God?" 

NIE NODIG 
,Sy antwoord - en dit skyn 

vir die meeste Engelssprekende 
studente die logiese te wees 
was dat Nusas dit nie nodig 
vind om 'n ,policy' teenoor God 
te he nie, aangesien dit nie 'n 
religieuse organisasie is nie. Die 
vraesteller het vervolg: ,Wie nie 
vir God is nie, is teen God ' Die 
implikasie is duidelik Nusas is 
ate'isties en anti-religieus '' (gods
d i nstig) . 

Mnr. Driver vervolg dat die 
verskiJ tussen 
Engelssprektmde 

Afril<aans- en 
niversiteite 

dieper gaan as die opvatting 
our ras .en kleurven,ki' lle. :pie 
verskille bchels godsdienstige, 
etiese en pol;tieke oortuigings 
asook rassevooroordeel en be-
nadering van di gesl<iedenis. 
, Die basiese verskil kom neer 

op 'n volkome dichotomie in be
nadering, in uitkyk en filosofie . 

LIDMAATSUAP 
.,Lidmaatskapsklousules van 

die twee liggame kom hi t·by. 
Nusas staan ferm by sy oor
tuiging dat lidmaatskap oop 
moet wees vir aile studente ; die 

(Vcrvolg ' 'an kolom 2) 

net van een kant af kom nic. 
Goed en we!, laat die Afrika
ner homself ook ondersoek. Die 
koms van die Republiek is vir 
hom ook 'n toets, nl of hy in 
daad kan omskep wat hy hard
op se Maar ook vir die Engel -
sprekende, nl . of hy bereid is 
om die Afrikaner te verstaan 
en te begryp, of hy hierdie land 
wil aanvaar as tuiste, of hy dit 
wil bevilig en of hy dit as sy 
eerste lief de stel? 

* Eerlike a n twoorde op bier
die vrae kan ons mj kien na
der aan volkseenheid bring as 
pypdrome daaroor . . . . 

En dan kan dit steeds in ge
dagte gehou word: Die Afrika
ner aanvaar hierdie land as sy 
enigste tuiste en sal sy roeping, 
sy lewens- en wereldbeskouing 
met al die kragte tot sy be
skikking handhaaf, bevor·der en 
uitbou. (Red. D.W.) . 

UNIE-BAKKERYE 
- Bakker·s en Banketbaldccn, -

BROOD.. KOEK EN 
PASTEITJ'lES 

vir alle gcleenthedc 

TROU-, 

* 
Spesialiseer in 

VERJAARDAG
DOOPKOEKE 

EN 

Fabrieke te Potch. en J<:lerksdor·p 

A.S.B. se basis van verteenwoor
diging is bekend. 

,Dit is om hierdic rede dat 
tussenuniversitere konferensies 
in die verlede misluk het. En 
dit is begryplik, want nie een 
van die twee liggame wil sy 
beginsels prysgee nie. 

.,Om hierdie J'ede is die fede
rale beweging ool< onorakties. 
Die meeste lede van Nusas 
handhaaf dat studente stude'nte 
verteenwoordig sonder kleur
ondersl<eid. Die A.S.B. aanvaar 
dit rie. Die A. .B. wil gemeng
d groepe deur die blanke voog 
laat verteenwoordig dit kom 
dus n eer 011 rasseverteenwoor
diging en nie studenteverteen
woordiging nie". 
Die godsdienstige oortuiging 

is 'n ver-van die A.S.B.-leiers 
dere stt·uikelblok. Dit is onwaar
skynlik dat Nus<> s ' n religieuse 
dogma op sy lede sal afdwing ; 
Nusas stel slegs belang in stu
dente en in sake wat studente 
raak. Hy stel nie belang in die 
privaat !ewe van lede nie ; gods
diens word aan die persoon self 
oorgelaat. 

uDaar 
eenheid 
gesien 

ROMMUNI ME 
is ander faktore wat 

onmoontlik maak. Aan
Nusas ope-lidma9.tskap 

het, word nie ingemeng met af
filiasies van indiwiduele Nusas
lede nie. Die houding van die 
A.S.B. is egter dat 'n organi-
sasie wat ,linkse' lede in sy ge
ledere toelaat Kommunisme be-
vorder en so is Nusas dan 
'n Kommunistiese organisasie". 
* Mnr·. Driver bespreek voorts 

die kwessie van kritiek op S.A. 
in die buiteland. Hy se dat Nusas 
'n groter verpligting teenoor die 
waarheid as politieke affiliasies 
het. ,Om hierdie rede kan kri
tiek op die Regering slegs ten 
goede strek. Die A .S.B. beskou 
enige kritiek van Nusas oor·see 
as verraderlik". 

om met Stellenbosch tot een-
heid te kom as byvoorbeeld met 
Potchefstroom, omdat Potchef-
stroom sterker fundamenteel 
staan 
Stellen bosch is tradisioneel die 
mees Jiberale van die Afrikaan
se universiteite. Die probleem is 
egte r dat Stellenbosch nie v!'n 
die A.S.B. sal breek nie. 

Die artikel sluit af met die 
oortuiging dat eenheid nie be
werkstellig kan word voordat 
die basiese dichotomie in die 
beskouing van die A .S .B. en 
Nusas ni~ verwyder word nie. 
* ,En dit sal nie gebeur al 

vorens die Afril<aners 'n radi 
kale vcranderi ng in gesindheid 
cndergaan nie." 

,Tot dit gebeu bly studente-
eenheid 'n pypdroom." 

,Dit sal 

wees, Menere!" 

~--------·----------1 

I VAKANSIEWERK! 
I 
1 Studente . • hier is j u.l kans . 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

SPRINGBOK 
DISTRIBUEERDERS 

Studentc a~ verkoopsagcntc benodig gcdurende Julie

vakan::.ie . 

VEHKOOP: Jluishoudelikc lx·nodigdhrdc ,oo~ bcsems, 
I or::.els, polee rdcr , l'll::. . 

nie. 
Bcsigheid. wmuf ' n aanbeveling maar nir nood aaklik 

Gewilligheid i!:. al wat nodig i ! 
Vir dit· man met onernemingsge s wag boonop aan-

treklike bonus e tot R7.00 per week. 

() kan 'ln \'an 
verlcde van R-W tot 

'n Kan, du 00 

die gclukkige · wee~ wat rc ~d · 
R60 per week verdi;m het. 

een uit ' n dui end 

m die 

I 

ENTRALE PLEK 
Hierdie belydenis maak van 

die A.S.B. nog geen godsdiens
tige organisasie nie - dit ver
leen egter wei aan God die sen
trale plek in ons uitgangspunt. 

AL U BOEKE, SKRYFBEHOEFTES EN ANDER 
BENODIGDHEDE 

I 
I 
I 

I 
'C mag dit nie mi::.loop nie! 

I 

I 
* Dit is dan die Christelike 

van die A.S.B. 
Indien die A.S.B. nou 'n sui

wer godsdienstige organisasie 
was, sou hy sy grondslag nie 

OPEN 'N REKENING BY 

AJAX 
Boeke en Skryfbehoeftes 

liERKSTRAAT 159 TELEFOON 3458 

Vir m ecr be ouderhedc 
I 

I 
I 
-------------------------~----~--

Skokel GERMISTON 58-1044 no 26 Junie 

of 

C.H.O. (Tel. X09) J Andries Mulder, Heimot 19, P.U. vir 
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PUKKE SPEEL SOOS EEN MAN 
NORMAAL BUIG DIE KNIE 

Puk se Gimnaste Lewer 
Puik V ertonings 

JN 'N HARDE DOG AANSKOULIKE wedstryd het die Puk Saterdag die neerlaag van 
verlede jaar deeglik gewreek deur die Pote, wat as gunstelinge op die veld gedraf het, met 

Op Saterdagoggend, 10 Junie, het die gimnaste van die 
P. U . hulle krag getoon deur Pote en Potchefstroom~ Dorp in 'n 
driehoekige byeenkoms in die Noord~ Transvaalse liga te klop. 19 punte teen nul te klop. 

Dit was 'n spannende wedstryd waarin geen genade 
gevra of gegee is nie, en die Pukke het verdien om die oor~ 
winning te behaal. 

Daar was nie j ui vee! sprankelende 
agtcrlynbcwcgings nie-daarvoor was 
die dodclikc vcrdediging aan albei 
kante vcrantwoordelik. Die wedstryd 
IS onder die voor pelers bcslis, en 
dis hicr waar die Pukke hul cl f oor· 
trd hct en hul teenstanders eenvou· 
dig in die grond gespcel het. 

SUKSES 

Die sukses van die Pukkc is gelcc 
in die feit dat bulle soos een man 
gespeel bet en altyd daar was om 'n 
hcwcging wal skipbreuk gely hct, 
voort te sit. AI agt voorspeler hct 
soos losvoorspelers genae! en geban• 
leer nadat hulle hul dec! in die vaste 
spel gedoen hct. Twee van die Puk 
sc driee het gekom nadat hulle die 
los hal gcspeel het, en telken moes 
die Pote net wal gooi . 

Dil i' moeilik om spclcrs uit te 
sunder in 'n span wat as gebeel 
gcspecl het en as sulk suksesvol was, 
dog 'n mens kan nie nalaat om vera! 
Pocns Prin loo en Lou Erasmus se 
name tc nocm nie . 

Prinsloo hct nie net sy teen
slander al sy dae in die voorry 
gegce nic , maar het gebcur en 
gcwoel in die los en het dikwels 
twce en dric mannc se aandag op 
hom getrek. Lou Erasmus was 
bier, daar en oral. Kaptein Piet 
Bosman 
ge peel. 

hct soos 'n ware 

RANK HOOG 

Ieier 

I : .:rman Venter en Koos Hattingh 
hct hong gcrank en hul tccnstanders 
ver oorskadu. Va,1 Koos Hattin gh 
sal daar in d:e tockom nog baie 
gchoor word, vera! as hy eer tuis is 
in groot gcsclskap en as hy die 
fynere kunsies van H erman aange• 
leer het. 

Onder die agterlyn kan nie een 
uitgcsondcr word nie, elkeen het EY 
dee! tot die val van die Pote byge• 
dra. Fnedel Swart en Johan van der 
Schyff hct goed gekombineer en 
Swart hct 'n klassieke drie gedruk; 
sentcrs Pict en Jan van der Schyff 

het goed verdcdig en die vlakstaandc 
Pote·agterlyn met goedgemikte kort· 
•koppies ontwrig; Smou van der 
Westhuizcn het een van sy be te 
wcd. tryde gespeel terwyl Serfontein 

Piet Bosman, Pukkaptein. 

me die span in die steek gclaat het 
nie. Op heclagter wa Schalk 
Hoogenboezem die veiligheid self. 

VINNIG BEGIN 

Normaal het die wedstryd teen 
n snelle tempo begin en die Pukke 

moe net bontstaan. Gaandeweg het 
die Pukke egter die oorhand begin 

V erdere sport bladsy 6 

A-span Klop 
P.OK. net-net 

Na bulle groot oorwinning nor 
!:'.O.K. se onder 19A·spr.n die vorige 
Saterdag kon Puk se A ·spJn vcrble 
Saterdag die Pote c B·span P1Ct sleg 
9-3 wen. 

Die A·span het blykbaar bulle 
tcenstanders ond<>rskat en dan ook 
noustrop gctrek teen die vasberade 
verdcdiging van die Pote. 

Punte vir die Puk is aangeteken 
dcur Dewald Steyn { vlcucl), dric 

driee. 

Sterkte! 

Lion Export Ale 
VZ00012~2 

kry en lekplekke in die Normaal· 
verdcdiging begin vind; Normaal het 
cgtcr nooit gaan le nie en was teen 
die einde van die wedstryd weer sterk 
op die aanval. Die Pukkc het egter 
hicrdie laastc aanslag ook oorleef ·~ n 

self met 'n pragdric geantwoonl, 
waarna die eindfluitjie gcblaas het. 

Die mans wat die ecrste plek gevul wer toe by vir die ringc 9.7 uit 'n 
hct, het vera! geskitter. Jakes van moontlikc 10 bchaal bet. 
N ickerk hct a! die ccrstc plekke 
gevul behalwe die ringe waar hy dcur 
Gouws Oberholzer, ook van die P.U., 
geklop is. 

Van Niekcrk bet op die finale 
puntestand die eerste plek ingcnccm, 

Die dames van P.O.K. hct teen di.! 
van Pretoria Normaal tc staan gckom. 
Hicr hct A. de Jager onder kwaai 
mcdedinging van M. de Bruyn en 
C. Combrinck die ccrstc pick behaal. 
Die dames van Pretoria Normaal 

PUNTE 
Jan van dcr Schyff het die telling 

geopen met 'n strafskop. Daarna het 
Smou van der Westhuizcn vir he.!l• 
agter Blignaut in bcsit betrap, Jic 
bal opgeraap en sicrlik oorgeduik 
( 6-0). Dit was die rustydtelling. 

met Oberholzer twecdc. Tjaart mocs egter die knie buig teen die 
Stcyn, met 'n derde pick, vcrdien sterk span van P.O.K. 

Na rustyd slaag Johan van der 
Schyff met 'n strafskop van net binnc 
die Pote se halfgebicd (9-0). 

Friedel Swart brcck kort hicrna, 
maak of hy uitgec en semcr deur, 
vir Jan van der Schyff om nctjics 
tc vervyf. 
Die laa te puntc het gekom van 

die mooiste be·Neging van die dag. 
Piet Bosman het 'n Pont in besit 
betrap, die hal opgcraap en aan De 
Waal besorg. De Waal bet sterk 
genae!, vir Piet Bingle gegee, wat 
die opponente licflik op hom getr·;k 
het en toe vir Joban van der Schyff 
oorgcstuur bet om tc druk . Die ver· 
vyfskop wa weer raak, en hierna het 
die eindfluitjic geblaas. 

vcrmelding, asook Leon Croeser. 

JUNIOR 
Vir Dorp het Kalic Kricl die 

tweedc plek behaal, ten spyte daJr• 
van dat hy nog maar 'n junior is en 
dit \'anJaar nog maar die tweede 
jaar i wat hy aan gimna tick dee!· 
ncem. Pote se uitblinker was Dawie 
de Lange, wat die vyfde pick inge· 
neem hct. 

Die dames bet egtcr nic die· 
elfde standaard as die man 

gchandhaaf nie, en moe tevredc 
wee met 'n twcede pick na Potc. 
Vcrlede Saterdag het die Puk 

ook puik vertoon toe bulle vir Pre· 
toria Normaal, die wenners in die 
Prctoriase afdeling geklop hct. Onder 
die mans hct Jake van Niekcrk 
weer eens die eerste pick ingeneem, 
met Gouws Oberholzcr twccdc en 
N. Ncl van Pretoria derdc. Die bcstc 
pre tasie is dcur Van Nickerk gclc· 

Hokkiespan Behaal Eerste 
Oorwinning 

DIE EERSTE MANSHOKKIESPAN het op Saterdag, 10 
Junie daarin geslaag om Garnisoen met twee doele teen 

een te verslaan en so hulle eerste oorwinning van die seisoen te 
behaal. 

Die procfncming van die kcur· 
komitee, om die verdediging hceltc· 
mal tc herskommcl, was baic gc laagd. 
Matic Rossouw en H es el Dykstra 
het as nuwe hcclagters dceglik van 
hulleself rekenskap gegee en Christie 
Coetzee wat vcrskuif is na middcl· 
skakel, bet die spel uitmuntend 
behcer en 'n hegte skakcl tussen 
verdediging en aanval gevorm . 

BETER VERLOOP 

Ook in die voorlyn hct sake stukkc 
beter verloop as in die vorige wed· 
tryd e. Pcct Aucamp , Bos.ie Sny· 

man en Laurens du Plessis was die 
uitblinkers en Aucamp het dan ook 
albei sy span se doele aangeteken. 

V crlede Saterdag hct d:t cgtcr 
nie so voor die wind gegaan nie 
en die Pukke moes tevrcde wee~ 

met 'n neerlaag van drie doele teen 
nul. Ook in hierdie wedstryd was 
die verdediging baie goed maar die 
nodige deurdringingsvermoe bet 
kortgekom. 

Die tweede span spec! in die jong· 
tyd ook sommer w:ndmakcr 

NAVY DELF 
ONDERSPIT 

In 'n wedstryd wat nie vee! hoogte
punte opgelew.er het nie, het P.O.K. 
Satcrdag vir Navy met 11-6 geklop. 

Aan die begin was die spel baie 
slordig en die kantlyn is telken 
opge oek. Die kere wat die Puk die 
bal egter laat loop hct, was daar 
gcvaar vir die Swartctjie . 

Ongclukkig was sulkc beweging · 
min. 

Vleuel Du Plcssi hct vir die Pukkc 
twee driee gedruk terwyl Tamatic 
Boshoff, Karl Fouche en Nic Swart 
onder die uitblinkers was. 

Gedruk deur Enslins, Potchefsroom, 
en uitgegee deur die P.U. vir 
C.H.O . Studenteraad. 

hokkic. Op Satcrdag 10 Jun ie hct 
bulle die span van Strathvaal met 
vier doele teen ecn gcklop. Die 
staatmakers in hullc geledere i Daan 
Meyer, die broer Verhoef en Forbes. 

Dorp V erslaan 
Die Puk 

In 'n onaanskoulike wed~ 
stryd op 10 J unie het die 
voorspelers van Dorp die 
Pukke skoon van hul voete 
gespeel en die Pukke met die 
kous oor die kop huis toe 
gestuur met 16-3. 

Agterlynbcwcging was baie skaars 
en hegte verdediging bet die rol van 
die agterspelcr in die wed tryd nog 
verder bcperk. 

Wcliswaar moe Puk sonder Carel 
Grundlingh en Piet van dcr Schyff 
op die veld draf, dog 'n mens twyfcl 
of dit enige verskil in die uitslag 
sou gcbring het indien bulle wei 
gespccl bet. 

VOORSPELERS 

Dorp het sovccl moontlik die hal 
onder hul voorspelers gehou en die 
Pukkies kon net nic 'n tccnvoeter vir 
hierdie mctode vind nie. 

Hierdic pak voorspclers van 
Dorp is sekcr een van die bestes 
in die land, met manne son 
Claassen, Putter, Bezuidenhout en 
Koen, die agtsteman. 

Die wedstryd was as skouspcl 'n 

mislukking en die groot skare het die 

veld in toue verlaat terwyl die wed· 

stryd nog aan die gang was. Sl~gs 

'n paar bittereindcrs onder die Pukke 

hct tot aan die einde die koue getrot· 

seer om swak vertoning van die 

Pukkc enduit te aan kou. 

Puk e enigste punte het gekom 

van 'n strafdoel dcur Jan van der 

Schyff. 

JONGSP AN WYS 
DIE WEG 

Reeds op 1 0 J unie het die 
Oj19A~span teen Normaal 
gespeel en hulle deeglik afge~ 
ransel deur met 25-0 te see~ 
vier. Dog die wedstryd was 
geensins so eensydig soos die 
telling wil aandui nie en die 
Pukke moes swaar veg vir al 
hul punte. 

Vera! aan die begin het die Pot.: 
knacnd aangeval en in die Pukkc 
'C gebicd gebocr as gevolg van gocic 
lynskoppe. In hicrdic aspck hct die 
Pukke dikwel gefaal en is bulle ver 
tcruggcdryf deur hul tccnstandcrs. 
Vera! losskakel Rcdelinghuys moct 
meer aandag aan sy takticsc sko;~ 

werk bestee. 

Heclagter De Vil!.cr word ook 
nog te dikwels uit posisic betrap, 
tcrwyl ,enters H cnnic van d~r 

Mcrwc en Johan van der Schylf 
lckker hardloop met die bal. H cnnic 
hct dan ook altwee Johan sc dricc 
aangevoor. 

Onder die voorspclcrs was dit wc~r 
Koo du Plcssi wat die oog gcvang 
hct terwyl Loutjic van Wyk se eer· 
like wcrk beloon i met twec dricc. 

B-span Kry 
Groot Pak 

Die 0/19 B·span het op Saterdag 
I 0 J unie daarin geslaag om die 
B·span van Pote met 11 punte teen 
agt te klop in 'n taai bot ing. Die 
Pukke sc punte is behaal deur Jan 
Kruger ( dric), Ginger van Aswcgen 
(drie), terwyl Scholtz met 'n str.1f· 
doc! en 'n vervyfdoel gcJaag hct. 

Verlede Saterdag het bulle cgter 
'n lelikc pak op die lyf geloop teen 
die A·span van Pote. Die telling 
was naamlik 28-0, nadat Pote met 
rustyd slegs 3-0 voor was. Toe di.:: 
Pote egter die eerstc punte na ru tyd 
bchaal, hct dit gelyk of die Pukkies 
;ommcr die ,aak gewonne gee. 

Fires Klop Dorp 
en V erloor teen 

P.O.K. 
Die Puk se derdc span hct op 

S.iterdag 10 J unie gclykop gcspccl 
teen die dcrde span van Potch.·Dorp 
met ses punte elk. 

Die Pukke was eintlik ongelukkig 
om nie te wen nie, aangcsicn bulle 
die hcle twccdc hclfte in Potch.·Dorp 
se gebied gekuier het. Kennic de 
Kock en Sarel Pretoriu hct die Fil.: 
se punte aangcteken met 'n dric elk. 

NIE SO GOED 

V crlede Saterdag hct dit egter nie 
so gocd gegaan teen die Swarqics nic 
en die Fires mocs tcvrcdc wees met 
'n neerlaag van 19-0. 

In hierdie wedstryd hct vera! die 
agterlyn teleurgestel, want hoewel die 
voor pelers ge org het dat bulle 
gcnoeg van die bal tc sicn gckry 
het, kon bulle nic vee! daarmee uit· 

rig nie. 




