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Huise - Plase - Plotte 

Besighede - Standplase 

vir 'n eerlike 

transaksie 

sien of bel 
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Is u sekys? JA! VERLOOF? 
Nog nie... spreek dan 

EDDIE DE BEER 
Diamantslyper 
vir u 
VERLOOFRINGE 
teen baie billike pryse. 
U soek die diamant en ons set 
hom na u smaak. 

Bel: Tannie de Beer (De Klerk· 
huis) 2226, Potchefstroom 
of 
E. ]. de Beer, 869-1260, Alberton 

NR.II 

OFFISieLE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

INLY lNG AFGEHANDEL 
Groot Sukses 

In die afwesigbeid van die voorsitter van die Studenteraad, mnr. J. J. de Jager, 

bet mnr. ldylJ van der Walt alJe aksies waargeneem en deur sy ferme optrede bet 

die eerstejaars dadelik besef dat alles wat gebeur nie slegs oeverblindery is nie, 

maar dat daar met bulle gewerk word sodat bulle ware P.U.Kaners kan word 

wat oor 'n paar jaar self aan die stuur van sake sal staan. 

\lle eerstejaars 'oel nou veel meer op hul gemak nadat die 
inly'' in<>sak;;iPs ,·erhy i;; en die ouhere en die oudame nie meer 
1flarop aanclring om uitgeken te '' ord nie. Daar sal wel nog op 

kere sake aangedring "ord en die belangrik·te hiervan is dan 
<lat ons vanjaar bevredigende re ultate wil sien. 

~a die inlywing ken die eer
stejaar-student sy plek in ons ge
meenskap en "eet pre ies wat 
daar van hul ven1 ag \1 ord. 

Voorligtingslesing ' at deur 
Lli Voor.-itter van die verskil
lende hoofliggame aan eerste
jaars gele,~er is. het die eerste
jaars laat hesef \vat hul posisie 
in hierdie Hoofliggame is. Daar 
i,:; vanjaar vir die eer te keer met 
hierdie lesing begin en het be
.::.onder haie vrugte afgewerp aan
::rrsien die nuwelinge. ac; hul bier 
aankom. :reen idee het "at dit 
.1 lie~ bchels nie. 

L itkenningsparade" was van
jaar ''eer «ooc; aile ander jare 
rlie hoogtepunt van aile aksies. 
\ Pral die gemengde uitkennings
parade.- het baie by\ al gednd 
In so" el die ouhere as die ou
d ;lme~. 

\ n da;~, 22 Februarie "as dan 
nok die ou gebruiklike .. Taren-

I. van der rr alt 
Foto: FOTOKWv 

Laal" en dil was elke ouheer se 
hep:eerte Jat die eer tejaars moes 
groel clat bulle bier op die Cam-

pu die eerstejaars ,·an Tarentaal 
af kon boor. 

\ f) dagaanJ is daar op 'n 
trompet gespeel terwyl die eer-
tejaars agter die Hoofgebou ge

si t het. Die musiek was beson
Jer indrukwekkend en die doel 
daarvan "a om op die gevoel 
van die nuwelinge te peel. Hier
na het bulle hul modderbad ~e
kry en daarna is hulle na die 
'f'r'<killende koshuise. 

Y q dagnag was die nag waar
na elke ouheer uitge~ien het aan
ge ien cl ie eer te]aars die hele 
nag wakker gebou ou word . Dit 
"as dan ook 'n :rroot sukses en 
is verkry deurdat die seniors ge
wv;;; bet dat hulle bereid i om 
opofferinp:s te maak wat daartoe 
bvdra dat die eerstejaars bulle 
a~ rleel van die stuclentep;emeen
:;kap kan voel. 

Verskillende eerstPjaars met 
"ie claar :repraat ic; he kou dit 
ac; 'n ef'r clat die ouhere soveel 
opofferinge maak om bulle in te 
lvf. 

Onder die inwonrrc; van 
Dawie Dup was daar 'n besonder 
lekker gees dwarsclrur die nap;. 
Teen 4 uur vm. i" claar 12 pond 
wors gekoop en dit het hul wep; 
,!!evind cleur die kele van slep;s 
tien ouhere. Vroeg teen dagbreek 
het die manne hul draai gaan 
maak hv die dameskoshuise om 
daar te gaan sinp;. 

Die ontbeffinjtsdinee bet dan 
ook heel onverwags gekom (vir 
die eerc;tejaars) en elkeen kon na 
daarclie !!enotvolle aand iets 
saamgene~m bet om te ontbou. 

Dit is ons hoop dat die eer
tejaar>: >:al onthou wat met bul

le gebeur bet. Hulle moet ware 
P.U.Kaners wee~ wat die naam 
'an bulle 1 niversiteit hoog sal 
hou en clat hulle deur bulle ban
clPl Pn wandPl c;al toon clat hu1le 
nan 'n T niversiteit vir Christe
l ike Hoer Onderwv" stu deer met 
rlie leuo:e . .In U Lig". 

Studentewerk 

Die probleem van tudente 
wat nie die nodige finansie~ het 
vir bulle studies nie bet die af
gelope week op Wits meer perti
nent geword toe 'n groep van 
ongeveer 15 studente by die Stu· 
denteraad aansoek gedoen het 
dat die Studenteraad vir bulle 
deeltydse werk moet vind waar· 
deur bulle ekstra geld kan ver
dien. Volgens die Studenteraad 
is die getal veel groter wat ek· 
tra finansiele hulp nodig het. 

fan v.d. Wateren word geken Foto: FOTOKUf\', . 

WEEKLIKS 

Di redaksie van die Wa
pad tel dit aan sy le er~ 
bekend dat die Wapad in die 
vervolg weekliks sal ver kyn 
en wel elke Vrydag. Verder 
sal daar binne-in die W a pad 
van die week ook 'n uitgawe 
van Potchefstroom Herald 
ver kyn. 

BESTUUR 

Op 'n verkiesingsvergadering 
gehou op 3/10/ 62, is die volgen· 
de persone lot die be. tuur van 
die P.A.S.V. gekies: 
Voor itsler: 

Mej. M. van der Vyver. 
Onder-voors. : 

Mnr. W. P. Bosman. 
Penningmeester : 

Mnr. L. Ortlepp 
Sekr: 

Mej. R. Meyer. 
Onder-sekr.: 

Mej. D. Seaton-Smith 
Add. Lid. 

Mnr. G. Meyer 
Korrespondent : 

Mnr. L. Kusner 

R. J. P. du Plessis 

Verlede Din dag het die he· 
stuur van die plaaslike tak yan 
die A.S.B. mnr. Roel£ du Ple. "i" 
verkies om hom te verteenwoor· 
dig op die Studenteraad in die 
plek van mnr. P. J. S. Potgieter 
wat uit die bestuur en so ook uit 
die Studenteraad bedank het. 
Mnr. Frik van Deventer is in 
die plek van mnr. Potgieter tot 
onder-voorsitter van die A. .B. 
verkies. 

Mnr. du Plessis bet reeds drie 
jaar van diens aan die P.U. agter 
die rug waarin by reed - dif'p 
pore getrap bet. In 1960 het by 

hom na die Puk gewend waar hy 
hom inge kryf bet vir die prope· 
deutie e B.A. Verlede jaar het 
by diL graad behaal met onder
skeiding in Semitie e Tale. 

In die Studentelewe het hy 
ook reeds veel diens agter die 
rug. So bet hy gedien op die 
Vreugdedagkomitee, die Pukkie 
en is hy tans ook die onder
voorsitter van die studentetak 
van die Nasionale Party. Namens 
die Massa ons hartlike gelukwen
sing aan hom. 

Welkom terug! 

e Koop ons inlywings Foto's 

e Sien ons Portrette 

WIE IS ONS? 

FOTOKUNS 
Tel. 3185 

Tomstraat 82, POTCHEFSTROOM. 
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Skakel hierdte nommer 

v1r 

dien 

DIE BULT 

APTEEK 

Tomstraat 86 

Ons spe ialbeer in: 

e I.\.:\ OX -. \"ITA \lOL-. 

COTY- koonheich-preperate. 

e Egte Fran~e DA:\A 
PARFUUM. en 

e Apteken;benodigdhede 

Onder teun Oud-Pukke 

POTCHEF
STROOM 

HERALD 
WEN DIE 

WAPAD 

GELUK MET SY 

WEEKLIKSE 
VERSKYNING 

KOLLEGE 
KAFEE 

• erieflik naby die 

UNIVER ITEIT. 

• 
On ver kaf 

ErES 

• 
Alles wat u Hart begeer 

Tom traat 86. Tel. 958 

POTCHEFSTROOM 

ONTHOU DIE 

JAARS-

PIEKNIEK! 

,Die W apad" word gedruk deur 
Potch. Herald (Edms.) Bpk., Olen· 
laan II, Potche/stroom vir die uit
gewers, die S.R. van die P.U. vir 
C.H.O., Potche/stroom. 
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STUDENTETAAI( 
V erlede Maandag het die Afrikaanse Studente Persunie 

'n verklaring uitgereik wat vir die studentekoerante van van
dag die allergrootste helang is. In hierdie verklaring word 
naamlik te velde getrek teen die subjektiewe beriggewing 
waaraan sommige koerante hulle vandag aan skuldig maak. 
Hierdie verklaring het vanselfsprekend nie net betrekking op 
die studentekoerante nie maar die verskillende dagblaaie van 
ons land kan wei deeglik ook hierop let. 

Die verklaring meld ook ver
der van .,subjektie"e hemoei
siekheid op politieke terr t> in huitr 
studenle feer onder die dekman
tel van akademiese- en per~' ry
heid." Dit gaan hier om die do I 
en die taak van die prrs van 
vandag om hulle nuus ohjektief 
aan die publiek hekend te . tel. 

Hierdie hele verklari ll )! he I 
die vraag oor die posisie Yan eli!• 
student vandag weer perti n nt 
onder die aandag gehring. Die 
verklaring meld van hemoei siek
heid op politieke terrein huite 
studente feer. Wal is dan cli e ler
rein waarop die student hom 
moet en mag beweeg? In hierdie 
verband moet steed onthou word 
dat die student in die eerste plek 
student is. Die student i" wel 
reeds volwassene maar hy . taan 
nog in die tadium van voorhe
reiding om geheel en al tot di e 
!ewe toe te trer. Dit is clu~ dui
delik dat die student nog nie ten 
voile aan die volwa e lewr ma l! 
deelneem nie. Die inten. iewe stu
die is op die oomblik die hoof-
aak. Die buite aktiwiteite mag 

geen in die tudie verwaarloo~ 
of daartoe lei dat die studie ver
waarloo word nie. Van halan' 
tus en die tudie en die huile
muurse aktiwiteite i bier ~een 
sprake nie. Die studie is dir aller
oorheersende en daarna kom die 
ander aktiwiteite oo ons dit 
vandag aan die Suid-Afrikaansr 
universiteite aantref. 

Aan die ander kant weer 
word on nie net aileen akack
mie toegeru vir die taak wal 
daar op on wag in die lalrre le
we nie. 

Ons moet ook toegeru" word 
met die nodige men. t' kenn i~ ''at 
nodig sal wees vir die \er:"kil
lende verbande waarin ons l 
taan sal kom. Akademies word 

ons in een spe ifieke rigting op
gelei terwyl die ver killende ver
takkinge van die studenteleK 
aan ons die brood nodigr weierr 
beeld van die !ewe kan grr . o 
help die ver. killend lil!~amr op 
ver killende wyse daarmet' . aam 
om hierdie geheel blik aan di e 
student te verskaf. o "ord voor· 
siening gemaak vir die kun . di e 
land politiek en nog menig ander 
a pekte wat nn die . tud nt van
dag 'n gebalanseerde mrn maak. 
In hoofsaak moet hierdie deel
lamr in ·n matf' pa"''lf'f hl~. Dit 

moet be li nie die hoof. aak 
word nie en moet die werklike 
studie teed in die oog gehou 
word. 

In hierdie verband het elke 
student "n plig lot dien~ aan ~) 
mede::tudenl. Elkeen moet mpe
help om aan y medr tudente i r t~ 
te hied wat vir hom ophouencl 
waarde kan he en . o help tot di t> 
vorming van 'n gelukkige en wel
gevormde maatskappy. lndien el
ke student sy deel bydrae ::al dit 
immer nie nodig wee dat een 
tudent al die werk moet doen 

111e . 

,VLEIS PASTEl en TAMATIE OUS asseblief ... " 

TE KRY BY U KAFETERIA 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 

BE OEK 0::'\ VIR VRIE\"DELIKE DIE - EN \1EUBEL 

VAN GEHALTE 

Transvalia Meubels 
Tel. 2157 Kerkstraat 180 
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I ~In Qt l:ig j 
~~#~#~~~##~#~###-~·~~NNNN~~~~##~~~NNNN~~~ 

.. Waar is jy"" - rlit i' nit· 
omdat Ily nie ge" !'f t het ' ' <~<Jr ' 

Adam ~kuilbou nie maar h1 
moet besef 11 aa r b1 en, " a, e;1 
waar h) nou 1' · no udat In 
gr;;oncli g het. 

Adam a,of In · n totaa l onhekrn
de i~ - Hy ;,oPm hom nie t>t>tb 

op sy naam nie. 
God eis nou 'erant\1 oo rd inp, 

van Adam ! l.aar bet Ek jou 
geplaa;.? \Vatter geleen thede het 

II aar zms h_1 f'er.? I 
jy nie gehad nie? Jy wa~ ondank· 
baar. jou heilig~ te Ycrantwoorde

' likheid verloen. 
Adam \las ·n koning. die Joeeld 

van God, . kaars minder a,. di e 
engel e. God _e Lerrr hr l ' i r hom 
gevonkel , God e hl ommt' het 'i r 

Studente v an die P.L. Yir 
C.H.O. Waar i:; u ? Be-ef u d i t ·~ 

Aan die einde \ an hierdie 
jaar sal u ook ,-oor God ' erant-

WAAR IS JY? 

Gen: 3 : 9: Toe roep die Here God na die mens en se vir hom: 
,Waar is jy?" 
Adam vlug vir God 
God kom soek Adam nou. 

hom gegeur, God se voel;; het Yir 
hom gesing. Watter konin )! het 
ooit vroliker weelde a" hy l!rhad '( 

Waar is hy nou? 
Adam sondi g. ongehoor

saam is, dan word hierdie koning 
'n slaaf. Hr word ·n mi dadio-er 
- hy kruip weg! H or · n mede
lydenswaardige . kep!'el het die 
men nie geword nie. God roep 

woording moet doen vir alles wat 
u in 1963 verrig het. 

Dan sal God ook aan u na : 
Waar is jy? Na nog 'n jaar van 
genade, verantwoordelikheid. l!t'· 
leenthede - kroon van My kep
ping. W aar i jy nou ! 

Kyk wat het Ek jou gel!er ! 
Wat het jy daarmee gedoen? 

Be-ef dit nou, vroegtydig. aan 
die begin Yan 196:~! 

Liheralisme 
vandag 

Deur ]. C. du Plessis 

·n Voor "taande politiku bet onlangs ontken dat liberali~

me en kommuni me met mekaar iet te doen hct. Hy het Iibera

lisme geken kets as 'n ,Uit tel<ende Filosofie" waarmee kommu

nisme nik te doen het nie. Nou wil ons met politici geen skoor 

soek nie - vera] nie met hierdie politikus nie - want hy ver

staan die kun om so fyn te redeneer dat dit soms lyk of hy 

'n opponent rondomtalie kan laat draai op die punt van 'n naald. 

Ons "il maar liewer:: uil die pad 
van men e bl) ~1 a t ·n mens skoon 
bed'' elmd kan redeneer. Daarom 
laat on maar liewer die geskie
dcnis antwoord op sy stelling en 
be\lering. 

ou weet almal wat enigsins 
iets weet van die Aufkliirung of 
verligting wat in die 18e eeu 
in Duitsland sy oorsprong ge
had het. dat dit 'n geesdrii oor 
die bele Europa gewek bet om 
mense te verlos van die binden
de magte van bygeloof. onkunde 
en ver tarrende tradisie. Dit was 
aanleidino- dat liberalisme 'n in-
lag gekry het in filo ofie. staat

kunde. letterkunde en kuns. Die 
magtige invloed van die groot 
Kerkhervorming wa vir 'n tyd 
'n weerhoudende mag wat Yer
hoed het dat die uitbotsel van 
liberalisme in 'n o-ee tesverwil
dering by ommige - soos by 
die Libertyne by wie die botvie
ring van hulle bartstogte die ken
merk van hulle liberalisme was 
- nie groot invloed kon kry nie. 

Die humanistiese gees wat 
die Aufkliirung ontketen het, bet 
egter weldra, soos vera! geopen
baar in die Franse Rewolusie, 
oorwegend 'n anti-cbristelike 
stempel gekry. sodat teen die 
vorige eeu liberalisme 'n dek
mantel geword bet waaronder 
sowel afwykende christelike as 
anti-chric;telike bewegings op die 
gebiede van die Godsdiens. filo
sofie. staatkunde. letterkunde en 
kuns skuiling ge oek bet. Dit bet 
vir sommige rigtings wat bulle 

motiewe aanvanklik wil bedek 
hou tot hulle gereed is om toe te 
laan, ' n gerieflike dekmantel ge

''ord om lllllle werklike oogmer
ke skuil te hou. Dit het 'n soort 
van trojaanse perd geword om 
deur te breek w~ar 'n inval en 
'n aanval later openlik beoog 
word. En wie die geskiedenis 
van die opgang van kommunisme 
in die wereld ken, sal weet hoe 
liberali me y trojaanse perd ge
word het. Di- hier waar die ver
band tu sen kommunisme en li
beralisme le. 

Liberalisme bet dus 'n ver
wordingsproses ondergaan wat 
dit vandag 'n toevlugsoord van 
talle afwykende rigtings met re
volusionere oogmerke maak en 
waarvan kommunisme die ver
naamste is. Dit staan in die te
ken van die uitwissing van aile 
grense in die diens van 'n ge
lykmakingsproses. Dis gevolglik 
te verstaan waarom mense wat 
met 'n liberale gees beheb is so 
teen 'n Christelike en Nasionale 
beleid in onderwys optrek. Aile 
dogma en tradisie, ook in die 
onderwys, is vir die liberalis ta
hoe. 

Dis eienaardig dat mense met 
'n liberalistiese lewensbeskouing 
so uitvaar teen aile dogma en tog 
self so dogmaties is deur vas te 
kleef aan 'n dogma wat aile an~ 
der dogma uit die pad wil ruim. 
Liberalisme is immers bulle dog
ma wat hul bele lewensuitky~ 

oorbeers! 
<Uit clir Skoolhlad l 
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REIS IN DIE BUITELAND 
deur J. J. de Jager 

Deur middel van die vreemde leer mens eers werklik die bekende ken. Dit 
'I was die ervaring gedurende ons twee maande verblyf in die buiteland. As mens 

eers werklik vreemd gevoel het, leer jy om jou eie land en sy mense reg te waar
deer. 

a so 'n grootse geleentheid wat mens nie genoeg kon waar· 
deer nie, tel die talle be ien waardighede, wat voorheen eintlik 
maar net boekekenni wa , nie as die vernaamsle bydrae tot die 
. ukse.s van die toer nie maar vera! dit wat mens daar kon ervaar 
en kon leer, 'n verrykende bydrae tot jou !ewe wat baie moeilik 

iteit is nie intellektuele en gees
telike worsmas jiene nie; grade
dag i ein tlik maar 'n formali
teit. 'n graad 'n artikel van bloot 
ekonomiese waarde. 

Vera! vir ons jong volkie is 
dit noodsaaklik dat daar 'n be
wu te sin vir rigting by elke stu
dent aanwesig is - iets wat jy 
meer a enigiets anders uit die 
!ewe wil he, waarop jy jou hart 
gele het en waarvoor jy jou be
ywer. Die ei e wat aan 'n tu
dent ge tel word i groter a wat 
on om wil besef. Dit is on-

1 is om te beskryf. 
+------- blind staar teen die grense van 

on eie koninkryk. Dit bring 
myn insien verarming mee, 
want on moet be ef dat ons nie 
maar net vir eie voordeel stu
den te aan 'n univer iteit is nie, 
maar on is ook hier om 'n deel 
by te dra tot die opbou van 'n 
beter wereld. 

Kotie de Jager 
Foto: FOTOKU 

A tudentegroep van die 
uid-Afrikaan e Universiteite 

kan on nie ander as om ons 
amesyn as · n suk e te beskou 

nie. On het mekaar leer ken en 
toe eers werklik besef hoe groot 
die lcemte is met betrekking 
Lot inter-un iver itere amewer
king. Per oonlike kontak met die 
studenteleier van ons ander 

niversiteite was vir ons 'n aan-
poring om tot die gevolgtrek

king te kom dat die tyd vir on
derlinge samewerking nog nooit 
so ryp wa as jui nou nie. 
Ween gebrek aan kontak het die 
opinie ontstaan dat die Afri
kaan sprekende studente nie be
lang tel in die aktiwi teite van 
on ander talige Universiteite 
nie. 'n opinie wat ekerlik om
gekeerd ook van ons frikaans-
prrkendes kon geld. 

Dit was inderdaad 'n open
baring om te sien in hoe 'n ma· 
te die opinie opgebou is as ge
volg van die feit dat ons a uni
ver iteite te ge"i oleerd probeer 
bestaan. terwyl die krag wat in 
gemeenskaplike optrede le totaal 
verbygesien is omdat ons on te 

IN ONGELUK 

Dr. Jan Steyn 
Die L.V. vir Potchef troom 

Dr. J . H. Steyn wa die af. 
gelope vakan ie in 'n ern-
tige molorbotsing betrokke 

waarvoor hy ·n hele tydjie 
behandeling in die ho pitaal 
op Bloemfontein moes ont
vang. Ons is dankhaar dat 
hy reed uitermate her tel 
het. 

Dit is te betreur dat ons ge
dwing word om te erken dat on 
nog maar min van die genot ge
smaak het wat in konkurren ie 
te vinde i - daarin le jui die 
verrykende, opvoed kundige ge
volg dat on roeping al wees om 
al on kragte in te span om die 
presta ie te oortref van on 
waak ame en hardwerkende kon
kurrente. Dit sal die krag in 
enige tudentelewe wees, om met 
moed en durf 'n weloorwoe risi
ko te neem en nie maar net die 
veilige weg te soek nie: die vei
lige weg kan jou nooit beweeg 
om die beste wat jy be it aan 
te hied nie. 

Dat on vera! onder die in
druk gekom het van wat werklik 
van 'n tudent in die akademie e 
sin van die woord verwag word, 
is sekerlik nodio- om beklem
toon te word. 

A ek dit mao- waag om 'n 
univer iteit te definieer as ' n 
vereniging wat hom toele op die 
navorsing van kenni om die in
trensieke waarde daarvan, dan 
volg daaruit dat die oeke na 
kennis die primere funksie i 
van on Universiteit. ' n Univer-

oontlik om te verwag dat die 
onverantwoordelikheid van die 
student in een dag omgesit 
word in pliO' en verantwoordelik
heid wat van hom a akademiku 
verwag word odra sy tudies 
voltooi is. 

Daarin kan on dus 'n voor
beeld neem van die studrnt in 
die buiteland. Ons kan maar 
vee! meer maak van agtergrond
tudie, van metode en elf tandige 

werk en ons kan teed net in 
gedagte hou dat dit nie die ti
Le! i wa t die men ver ier nie 
maar die men wat die titels ver
ier. Die hoofeien kappe van ons 
tudente moet wees: die be

kwaamheid om tegelyk die we
reid e oorwinning sonder hoog
moed a die lewe e neerlae son
der wanhoop te aanvaar. 

Dit is ons roepi ng om gedu
rig te leer, altyd jonk te bly in 
on o-ee en denke, gedurig uit
daging te aanvaar en gedurig 
van geleenthede gebruik maak 
want dit gaan om ons eie en dit 
wat on liefhet. Dit gaan om ons 
gee telike, godsdienstige en na-
ionale elfbehoud anders gaan 

ons jong volkie verlore. 

Korps bedrywig 
Die Gereformeerd Korp Ve

rita tel vanjaar weer 'n bedry· 
wige jaar in die vooruit ig. Die 
be tuur tel dit in die vooruit ig 
om aandag te kenk aan die ver· 
andering van die naam waar Cal
vinistiese in die plek van die 
Gereformeerde gevoeg al word. 

Verder word daar vier pro· 
gramvergaderings vir die komen· 
de jaar beoog waar onder andere 
die volgende al oplree: Dr. T. 

van der Walt, prof. S. P . van der 
Walt en die mini ter van Ju · 
tusie, sy Edele min. B. J . Vorster. 

Korps beoog om vanjaar met 
die tweede verjaarsdag van die 
Republiek van Suid-Afrika, 'n 
publikasie oor die Republiekwor· 
ding te laat ver kyn . Die pers en 
nuu komilee sal ook veran twoo r
delik wees om die werksaamhede 
van Korps meer pertinent onder 
die aandag te bring. 

RASPER 
Die meerderheid van die Pukke voel al lank dat daar 

'n groot leemte in die bestaande publikasies bestaan in soverre 
dit humor aanbetref. 

Die inisiatief het van die inwoners van Dawie Dup uitge
gaan om iets in ligte luim te publiseer. Die gevolg was dan ook 
,.Die Rasper" wat so pas sy eerste verskyning gemaak het. 

Die doelstelling van die blad is om die bestaande publi
kasies aan te vul en om al die kletspraatjies om die teekanne 
en onder die storte in druk te laat verskyn. 

Reeds met die eerste uitgawe het dit geblyk dat ,Die 
Rasper" by sowel die dames as die mans groot byval gevind 
het. Sowat 200 eksemplare is gratis onder studente by die 
koshuise versprei. ,Die Rasper" sal in die toekoms teen 2-!c. 
verkrygbaar wees. 

Die redaksie van ,Die Rasper" is reeds deur verskeie da
mes genader sodat daar van bulle berigte geplaas kan word. 'n 
Nuwe en verbeterde uitgawe sal spoedig veskyn. 

• 
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Wederom en welk·om aan 'n ieder en ' n inkelte bier op 
ons ou Kampus. Ja julie ou Jaffie voel weer vreeslik om julie 
so van harte te verwelkom bier op ons vakansieplaas, na die 
drie maandelange vry tydjie saam met die drukke werksaam
hede. 

Goed tog dat daar darem 'n 
paar harde slepers is wat hulle 
nie laat afsit deur lang vakan ie 
nie. Willie Coetzee en Susan Uys 
is hiervan goeie voorbeelde. 

Laat dit rustig gaan bier op 
die Kampus, so rustig oo op 
Rustenburg waar die men e die 
hoenders wakker maak om Le 
kraai. 

Jaffie Waki . 

DIE WAPAD 

Prof. H. C. van Rooy 

Het die plek van ons lief en 
leed tog nie gedoriewaar weer 
verander nie? Ek se j uis nou die 
dag vir nee£ Cassie van der WalL 
dat ons Kampus wemel van vrees
like elemente wat met 'n matriek
sertifikaat of so iets hier onder 
die arm rond loop. Dieselfde pe
sie se mansgeslag verbeel hulle 
bulle het 'n oor in die bank. Een 
van die geagte here vat my mos 
aan die arm en vra mos toe vir 
my : , Boetman wie is die prinsi
paal van hierdie Instituu t." Nou 
kan julie vir julleself reken wat
ter groot taak op die skouers van 
ons rus. Die spreekwoord se 
mos : A little knowledge is a 
dangerous thing". 

VERKWISTING GROOT 

Toemaar al die eerstejaartjies 
Jaffie is nie meer vir julie kwaad 
nie, wees net gewaarsku. Hier by 
ons heers net liefde en verdraag
saamheid. Hier is goeie raad aan 
al die dogtertjies. Onthou 'n wolf 
is 'n kerel wat, nadat hy 'n mei 
sie eenmaal gesien bet vir 'n 
mens kan se watter soort verlede 
sy gaan he. En aan al die seun
tjies: dis nie sleg gemanierd om 
'n meisie se hand te soen nie, dis 
net sleg gemik. 

Ek was so bewoe toe ek hier 
aanland en sien die Kampus is 
omskep in 'n slagveld van ge
sneuwelde kyse. (Gelukkig maar 
dat ou bokke jong hlaartjies Ius.) 
Die eerstejaartjies is mos vanjaar 
van voorkoms soos 'n uurglas en 
nie een sekond daarvan is ge
mors nie. 

,Astronomiese bedrae word jaarliks aan navorsing ver
kwis omdat navorsers nie op hoogte is met die resultate van 
voorafgaande navorsing en sodanige resultate nie in voldoende 
mate aan bulle beskikbaar is nie", het prof. H. C. van Rooy, 
hoof van die Ferdinand Postma Biblioteek gese tydens sy 
intreerede as professor. 

'n Oorweldigende hoeveelheid 
literatuu r word vandag gepubli
seer. In 1960 het 75,000 vakwe
tenskaplike tydskrifte verskyn in 
meer as 65 tale. Hierin bet meer 
as ' nmiljoen artikels verskyn. 

Geen wetenskaplike hiblioteek 
hoe groot en hoe ryk hy ookal 
is, 1 in staat om self die belamr
rik te literatuur op die ver kil
lende gebiede te ver arne! en be
skikbaar te stel nie. 

Slegs deur groot te dink, 
groot te beplan en op groothar
tige wyse saam te werk, kan ons 
die krisis in on biblioteekdienste 
die hoof hied. 

ONTVANG 

PRAGSTUK 
Mnr. en mev. Th. a. de Raadt 

van Molenstraat bet pas 'n uiters 
waardevolle Houtman-harmonium 
van eikehout uit Nederland ont
vang. Die harmonium bet twee 
manuale, 'n volle pedaal en is 
sewespels. 

Meneer en mevrou De Raadt 
was onlangs met vakansie in Neder
land waar bulle familie woon. 

STUD IE 
of 

PLESIER? 
ONS SAL U TOER VIR U REeL - IN DIE 

BUITELAND OF BINNELANDS . 

ONS DIENS~ IS GRATIS 

LUG - SEE - PAD 

R AADPLEEG ONS EERS! 

DIT KOS NIKS EKSTR A NIE 
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Bantoegebiede 
besoeli 

Gedurende Januariemaand h et d ie Departement van Ban
toetale ' n navorsingstoer deur die W estelike Bantoegebiede 
ondemeem, in welke geval daar onder andere aan die volgen
de plekke besoeke gebring is: Pella en Silverkrans in die Rus
tenburg area en Witkleigat, Motswedi, Dinokana en Niclaas
do.oms in d ie Zeerust area. 

Een van die eer te dinge wal 
hulle op hierdie toer getref het 
is die mate van kennis wal die 
deur nee Tswana in verhand met 
die verskillende borne- en plant
name besit. Vera! die kruiedok
ters bet verder weer 'n verbasen
de kennis geopeQbaar in ver
band met die medi inale ge
hruike van ver killende plante, 
bolle, wortel , ens. pe ifieke 
plante besit ook nog 'n pe iale 
magie e waarde, soo die alwyn 
Aloe Davyana wat by 'n huis ge
plant word om die weerlig weg te 
lei sodat dit nie op die hui laan 
nie. 

Kenmerkend van die Tswana 
name vir die ver killende planle 
en home, is die mooi be krywen
de aard daarvan ; o word die 
Varkduwweltjie en kankerroo 
genoem Motlhabakolobe : hy wat 
die vark teek; die bokduwwel
tjie word genoem Makanangwa
ne: hy wat altyd op y rug le. 
Ons wat hierdie doring ken , weet 
uit ondervinding hoe hierdie 
duwweltjies altyd met die doring 
na bo le; die Silwerbos word 
genoem Mositatlou : hy wat die 
olifant oorwin. As men 'n tak 
van hierdie boom wil aibreek is 
dit 'n feitlik onbegonne taak : 
daarom ook hierdie T wana 
naam. 

Die Bantoe het ook die ho
me name gegee wat ooreenstem 
met die familie {in plantkundige 
terme) met daarhy 'n ooreen-

temmende specie naam : Mok
galo: Blinkblaar-wag-'n-hietjie 
(Z. mucronata) en Mokgalofat
she Velrukkers {Z. Zeyheriana); 
Moretologakgomo : Suurpruim 
(X. caffra) en Moretologapudi 
(X. americana.) Moduha: Raas
hlaar en Moduhatsipi : Bergrooi
bo . 

Die Tswana's be it egter 'n 
haie wak kennis van die veskil
lende voels vir sover dit die in
formante wat bulle gehelp het 
aangaan, omdat hulle nie eers 
die name kon gee vir sulke haie 
opvallende en hekende voels soos 
die Piet-my-vrou, Paradysvliee
vanger, Witvlerkkaffervink en 
Pylstert nie. Een van ons infor
mante kon selfs nie eers vir bulle 
die Tswana naam vir die Boslui -
voel gee nie wat wei Modisakgo
mo is, d.w.s. die beeswagter. 

Hierdie navorsingstoer het 
bulle 'n haie goeie insig gegee in 
onder andere die lewenswyse en 
taal van die Tswana's. Dit het 
bulle ook opnuut onder die in
druk gebring van die inherente 
rykdom wat hierdie taal spesifiek 
hesit, en wat dus ook in die an
der Bantoetale aangetref sal 
word, wat tot 'n haie groot mate 
in ons eie taal verlore gegaan het. 
Daarom word gehoop dat daar 'n 
dag sal aanbreek waarop daar 
weer opnuut 'n helangstelling on
der die hlankes sal kom om 'n 
Bantoetaal te hestudeer en ook 
die hegeerte om een aan te leer. 

POTCHEFSTROOMSE 
REISBURO 

TREINBESPREKIN~GS 

Kerkstraat 50 Tel. 288 

POTCHEFSTROOM 

- HOTELBESPREKINGS 

U is altyd welkom by ons kantoor- Gratis pam

fl~tte beskikbaar. 

'~================================================================================~-



1 MAART 1963 

Skrywer op 
Die bekende Nederlandse skrywer, P. J. Risseeuw, 

reis tans deur orls land. Van sy uitgewers het hy die 
opdrag om 'n boek te skrywe oor die Nederlandse immi· 
grante van die verskeie werelddele. Hy het die laastc 
jare reeds die Verenigde State, Kanada, Australie en 
Nieu·Seeland besoek. 

In die Lrilogie Landverhui
=ers en die roman Anneke fans 
het hy die nedersettinge van die 
Hollander.:; in Amerika beskrywe 
nl. ieuw Amsterdam (New 
York). Michigan en Iowa. 

~nr. Risseeuw hoop om bier 
gegewens te versamel vir pio
niersverhale. Hy het ook 'n reis
boek in voorbereiding, getitel: 
Overal Hollanders, asook 'n hoek 
met verhale oor Hollandse pio
niers: Zo ver de wereld reikt. 

Dit was ons voorreg om die 
skrvwer op een van sy toere te 
vergeseL Elke reisiger het sy 
besondere bedevaart en waar ons 
as Calviniste in Geneve die stand
beeld van die Hervormers sou 
wil besigtig. sal die Gerefor
meerde Nederlandse skrywer ook 
'n oomblik by die graf van 
Totius staan. 

Van ons eie Elizabeth Eybers 
wat nou in "-rederland woon het 
mnr. Ri~seeuw 'n nuwe gedig 
. .Immigrant" wat in ,.De Gids" 
verskyn het. sorgvuldig uit sy 
sakboekie gehaal. In 'n paar 
van die versreels skemer die 
leegte en groot verlange van 'n 
landverhuiser in die vreemde: 

.. Niks as my hande en voete het 
ek hier. 

die res het met die oortog soek 
geraak. 

Die katswink hart. die prikkel
bare klier 

W at moet mens bowendien met 
hulle maak? 

y eindig haar gedig: 

,Wie het geu;eet dat leegte 
leegte ooit so swaar 

sou word en onbelemmerdheid 
so 'n las?" 

Die jongste boek van Ris
seeuw: Casten en V reemdelingen 
het in 1961 verskvn en is bv ons - -
bekend. 

o d ikwel kruis die le11 e Yan 
die vreemdelinge ook ons eie 
pad. Probeer on" dan om hulle 
hier tuis te laat Yoel en gevraag
de inligting openhartig te Yer
strek? 

Die Protestantse ~ederland

se immigrant is 'n bate vir ons 
land - die invloed van hulle 
voorgangers het vera! op die 
gebied Yan Christelik . asionale 
onderwys 'n stempel gedruk. Die 
Calvinisme kan nie anders dan 
gesterk word deur wedersydse 
begrip en tegemoetkoming tus
sen verwante aanhangers van 
enerse oortuiging en lewensbe
skouing . 

Per::-onalia: P. J. Risseeuw, 
Pinksterbloemplein 43. Den 
Haag, ederland. 

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS 

Afrilia studente krv 
in V.S.A. 

swaar 

DIE RUSSIESE PERS het gister beweer dat studente uit 
Afrika swaar leef in die Verenigde State en dat hulle gelukkig 
is as hulle een maal per dag kry. 

Ter elfdertvd bet die Russiese 
koerenate voortgegaan om n 
rooskleurige prentjie te teken van 
die !ewe wat op tudente uit 
Afrika-lande in Rusland wag. 

Die propaganda i daarop 
gemik om We terse koerant
berigte oor rassediskrimina
sie en ander ontberings van 
Afrikastudente in Rusland, 
wat gevolg bet op soortgelyke 
berigte oor Afrikastudente in 
Bulgarye te weerle. 

In die afgelope week of twee 
het die Russiese pers en radio 
onderhoude gevoer met talle 
Afrikastudente in 'Rusland ten 
einde te toon hoe goed die stu
dente behandel word en dat hulle 
voile sosiale gelykheid aan die 
Russiese univer iteite geniet. 

(Die Transvalerl 

Piekniek 
Die tweedejaars van die Puk 

hied more weereens aan die mas
sa van die Puk die jaarlikse twee
dejaarspiekniek, om so bulle eers
te taak in die volwasse !ewe van 
die Puk te verrig. I 

Die komitee wat die piekniek 
vanjaar reel, belooi qat dit die 
beste en die aangenaamste piek
niek is wat die tweedejaars nog 
ooit aangebied het. Die piekniek· 
gangers moet sleg~ sorg vir hulle 
eie perdevelle en holgoed. Hulle 
beloof dat daar oorgenoeg aan 
eetgoed en drinkgoed al wees 
om die bekers en die mae vol te 
maak. 

Die piekniek vind vanjaar hy 
Bo kopdam plaas waar die twee
dejaar belowe om onder die wil
gerbome 'n haie aangename da~ 
vir 'n ieder en elk te besorg. 

DIE WAPAD 

• re1s 

P. J. Ris~eeu11 

Gebore 16 Mei 1901 te 
Gravenhage. Opleiding De Sa

vernin Lohman chool. Autodi
dact. Was baie jare werksaam 

in die Bankbedryf. Stig in 1918 
die letterkundige maandblad Op
gang en was mede-oprigter van 
die lctterkundige tydskrifte Op
waarlse Tr egen (19221 en Ont
moeting ( 1946). Is sedert 1926 
literer-medewerker aan die Chris
Lelik asionaal dagblad De Rot
terdammer. Sinds 1927 boekbe-
preking oor die radio. Lid 

van di·e ,Maatskappij der ed. 
Letterkunde" en ,De Bond van 
Christelijke Kunstenaars" in Ne
derland. Skrywer van verskeie 
bloemlesings en kinderboeke. 
Van sy eerste hoek is ,H et V er
klaard Uitzicht" (1931), Kort 
Oponthoud (1935) Is het mijn 
sclwld? (1937), Celeend Coed 
(1941). 

Ons sien uit na die boek wat 
sal handel oor ons ederlandse 
vriende in die Republiek Suid
Afrika en wil mnr. Risseeuw 'n 
baie aangename reis verder toe
wens. Na die kennismaking is 
ons · werklik benieud om sy in· 
drukke oor die !ewe van sy 
landgenote in hulle nuwe vader
land te vemeem. 

Ida Bosman. 

KRITIEK 
'n Arnerikaan e student. 

mnr. Joey Picheny, is on
langs deur die Soviet blad. 
Smena, hewig gekritiseer. 
Mnr. Picheny wat 'n student 
in Leningrad is ou na be
wering anti-Soviet propagan
da versprei bet. Mnr. Piche· 
ny het egler verklaar dat hy 
nie die Soviet gaan verlaal 
nie maar dat hy sy tudit>s 
gaan voortsit. 

lnmiddel het daar 'n he
le opskudding in Bulgarye 
plaa gevind toe daar moeilik· 
heid tus en die Bulgaarse po
lisie en tudente van Afrika 
ontstaan het. Een van die stu
dente het verklaar dat hulle 
, · wart ape'~ genoem is. 'n 
Ander bet ge e dat daar in 
sommige kommunistiese kot>
rante meer ra. sediskrimina
sie i::. a op enige ander plek 
in die Weste. 

DIE GESI1 "DHEID jeens Suid-Afrika het in Nederland op
vall.end verbeter, meen prof. dr. H. G. Stoker, van die Potchef
stroomse Universiteit, wat van begin Desember tot end verlede 
week as uitruilprofes or aan die Vrije Universiteit in Amster
dam gewerk het. 

'n Klein groep \ eclerlander" 
wrdedie: uid- -\frika '-f' heloid 
1·an af~onderlike ont wikkeling 
met gloed. 'n E\\e klein groepie 
verwerp dit heeltemal. hoewel 
dee dae sonder onnodige hit,-ig
heid. terwyl die oorgrole meer
derheid mense met "ie hY i ,, 
aanraking gekom het ro~duit 
verklaar dat hulle te min nn 
die rassevraagstukke in Suid
Afrika weet om te kan oorcleel 
of te veroordeel. 

Ook die ~ederlandse pers het 
baie meer gemati~ geword. 
Prof. Stoker het Yerklaar dat hy 
vera! met Calvinistiese en ander 
Protestantse kerkleier~. wysgere 
en ander akademici maar ook 
met die gewone hurgery van 
hoofsaaklik die konserwatiewe 
element te doen gekry het. Net 
die mense wat terk links~esind 
of openlik kommunisties i . is 
nog heeltemal uitgesproke anti· 
Suid-Afrika. 

HARTLIK 

Prof. Stoker Yerklaar dat hy 
van die eerste tot die laaste da~ 
met besondere hartlikheid en 
ga vrybeid onlvanl!-' en onthaal 
is. Afgesien van die drie lesi n[!;S· 
reekse wat hy amptelik aan die 
Vrije gelewer het. het hy al die 
ander ederlandse uni~·er.iteite 
kon besoek hehalwe die van 

ymwegen. Hy het talle uit
nodigings ontvang- om vereni
gings van teoloe. wysgere en 
self taalkundiges toe te spreek. 
Hy het lang en prikkelende per
soonlike gesprekke gevoer mel 
die mee te wy gere wat aan die 

1\'"ederlandse univer~ileite WI · 

bonde is. 
,Ek het verrvk n1n e:ee- en 
intellektueel vrrjon~ teru:z!re
keer". se prof. Stoker in hier
die n·rhand. 
Onder aile Nederland-e Yolk

lae met wie hy in aanraki 11!?, 

gekom het. het hy kommer aan
gelref oor die verloop van eli 
veldtog om Suid-Afrika van die 
res van die wereld te isoleer. 
Die hehoudende :\leclerlander,., 
voel die broeder. en volksbande 
- ook die hancle van 1!-'eloof 
met Suid-Afrika nog sterk aan. 
Van Nederland e kant kan in 
die toekoms ook poginge tot 
nouere skakeling met Suicl
Afrika verwag word. 

FAKTORE 

Drie faklore het tot die ver
beterde gesindheid bygedra. Die 
eerste is meerdere kenni oor 
alles wat Suid-Afrika in die 
praktyk vir die nie-hlankes pro
beer 'doen. Dit dui vir die eder
landers duidelik op die afwe i~
heid van 'n gees van hartelo,:e 
onderdrukking. 

Maar die geheurteni. ~e in 
Indonesie. waar ederland en 'iiV 

burger self ernstig veronreg i;, 
en die gemors in die Kongo 
waarby die buurland, Belgie, 
betrokke was, het meer as enig
ie t anders daartoe hy~edra clat 
die ederlander, huiweril!-' e:e
wor dhet om le oordeel. Die 
bele verloop van die vrvmakin()' 
van Afrika stem in die algemeen 
tot nadenke. 

(Die Transvaler) 
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PUI( A TL.ETE AKTIEF 
Puik prestasie gelewer 

Hoewel dit oor die algemeen neergekom het op indiwi
duele oefening gedurende die lang vakansie, het die P.U.
atletiekklub nogtans aan verskeie byeenkomste deelgeneem 
en vir menige puik prestasies gelewer. 

Gedurende November en De
sember het die Pukke as ga te 
by drie Suid-Transvaalse byeen· 
komste die spykerskoene laat 
klap. Hier het veral Willie Coet-

Hentie Joubert 
Foto: FOTOKUNS. 

zee indrukwekkend vertoon. Hy 
het o.a. die Suid-Transvaalse 
0/19 rekord oor die 120 tree 
hekkies verbeter met 'n tyd van 
14.6 sek. Ook Pietman Botha en 
Hentie Joubert het puik verto
ning gelewer. Pietman Botha hel 
'n tyd van 9.9 oor die honderd 
tree aangeteken en oor die 220 
'n tyd van 21.4 sek. Hentie Jou
bert het oor hierdie afstand 'n 

Richard Sharp 

tyd van 21.8 sek. aangeteken. 

Op die Vrystaatse atletiekkam
pioenskappe het die Pukke weer 
met uithaler vertonings voor die 
dag gekom. In die 220 tree vir 
mans het Pietman Botha met die 
Suid-Afrikaanse kampioen afge
reken deur tweede te kom in 'n 
wedloop waarin Jimmy Rabie 
koning gekraai het. Op hierdie 
byeenkoms het Hentie Joubert 
die 440-tree gewen mel "n tyd 
van 49.2 sek. Willie Coetzee het 
ook hier die oog gevang in die 
hekkie . In die 220-tree hekkies 
het hy gewen met 'n tyd van 
25.4 sek. terwyl hy in die 120-
tree hekkies vir seniors tweede 
gekom het met 'n tyd van 14.9 
sek. Hans van Zyl wou ook graag 
aan hierdie byeenkom deelneem 
maar die organiseerders wou hom 
nie toelaat nie. 

Miskien .:eendag ••.. 
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UN!'V f:RSITEITSLI G A 
Pukke ge""illig om saam te werk 

Die Rugbybestuur van die Puk se rugbyklub, wat tot dusver 'n afwagtende 
houding ingeneem het t.o.v. die voorge stelde universiteitsliga, het op hulle jong
ste vergadering die deelname aan hierdie liga in beginsel onderskryf. 'n Dringende 
beroep is op Wits gedoen om onmiddellik 'n konferensie van die verteenwoordigers 
van die verskillende universiteite te beJe om die liga te bespreek. 

Die be tuu r meen dat a die · truikelblokke uit die weg geruim 
~ou kan >~orcl. die liga vanjaar \ir ·n proeftyd van een jaar inge
stel moet word om die uitvoerbaarheid daarvan te toets. 

Baie van die verskillende wed
tryde van die gekombineercle 
panne teen die span van die ge

kombineerde univer iteite van 
Oxford en Cambridge en die 
teen die Wallabies kan reed 'n 
groot gedeelte van so ·n liga af
gehandel kry. Hierdie wedstryde 
sal buitendien moet plaasvind as 
proefwed tryde om die ver kil
lende spanne te kies. Daar i 
reeds op 'n vorige vergadering 
besluit om ulke proefwed tryde 
aan te vra. 

Verder sal gereelde intenar
sities a"ook die besoek \'an die 
Maties aan Rhodes en Potch f 
stroom vercler help om die m~te1-
ling van so 'n liga Le vergemak
lik . 

\' erder i" be luit dat die af!!e
vaardigdes na die j :t:trvergade
ring van die W.-Tvl e Rup;by 
Unie die voorstel van die heslis
sing van die eser-kompeti_ie oor 
'n enkelronde i.p.v. die gebruik
like dubbelronde sal sleun. Hier
die voor tel is reeds 'n aantal ja
re deur die universiteite gedoen 
maar was tot dusver nie uitge· 
voer nie. As dit deurgevoer word 
al dit makliker wees om die 

vriend kaplike verpligtinge na te 
kom. As hierdie voorstel deurge
voer word sal dit vir die Puk 
sowel as vir Pote moontlik wee 
om aan die Blaine-uitklop kompe
tisie deel te neem. 

P. W. Bingle 
Foto: FOTOT\U\S. 

NUWE INDELING VAN 
SPORTSOORTE 

Aile tussen-universitere sportbyeenkomste, met die uit
sondering van atletiek, rugby en 'n aantal kleiner sportsoorte, 
sal in die toekoms volgens 'n uitgewerkteroosterstelsel deur 
die verskillende universiteite aangebied word, aldus 'n ver
klaring in die jongste Dagbreek. 

Hierdie telsel i die re ultaat 
van die werksaamhede van 'n 
advieskomitee van die komitee 
van univer iteitshoofde. Dit deel 
die verskillende sportsoorte wat 
oor die algemeen deur die mees
te universiteite beoefen word. in 
vier groepe - twee vir somer
sport en twee vir die wintersport-
oorte. 

nie by hierdie indeling in!!:e,ka
kel nie. Die ad,·ie~komitee bet 
aanbeveel dat die Dalrymple die 
eer te naweek na die paasna\\eek 
gehou moet word. 

Sportsoorte wat onder hierdie 
verdeling val i die Yolgende : 
hokkie, judo. hob. gimna~tiek, 
krieket, tennis. tafeltenni--. pluim
bal. hofhal. "okker. muu rlwl, 
stoei en gewigoptel. Die briljante losskakel van die 

Britse Leeus wat verlede jaar 
deur die Republiek getoer het, 
het aangekondig dat hy nie meer 
beskikbaar is vir die toer van 
die gekombineerde span van die 
universiteite van Oxford en Cam
bridge wat later vanjaar deur 
Afrika toer. Die toerspan sal on· 
der andere vier wedstryde in 

V reemd by die Puk maar nie in die land waar alles anders is 
nie. Die tekening bo is van 'n toneel uit 'n spel wat in die 
V .S.A. baie gewild is - 'n soort van korfbal. Dit is 'n vinnige 
spel en word binnemuurs gespeel. 

Die verskillende groepe bevat 
by benadering die elfde aantal 
deelnemers sodat dit nie sorns 
onmoontlik raak vir een universi
teit om al die deelnemers aan 
sodanige toernooie te buisves nie. 
Die telsel verseker ook dat elke 
universiteit elke tweede jaar 'n 
groep sportsoorte buif'ves. 

Atletiek is op spe iale ver::o.oek 

Hierdie nuwe reeling heL reeds 
die goedkeurinl! van die onder
skeie hoofde van die uniYer~iteite 
en daar word net gewag op aan
bevelings van die onderskeie uni
versiteite voordat die ~tel el in 
werking tree. Gewone inlervarsi
ties word nie cleur hierclie reeling 
geraak nie. 

uid-Afrika speel. - Hy gaan 
trou. 

KRIEKETKLUB 
V AA I{ BAlE GOED 

Die krieketklub van die Puk was een van die sportklubs 
wat nie hierdie vakansie ledig gesit het nie maar aktief opge
tree het. Hier moet veral gepraat word van die krieket-week 
wat verlede jaar in Port Elizabeth gehou is. 

In al die wedstryde wat die 
Puk in hierdie week gespeel het, 
bet bulle besonder goed gevaar, 
en het bulle getoon dat die kri
tiek wat hulle in die verlede 
moes verduur ongegrond is. Die 
vrugte van die toelating van die 
klub tot die eerste liga het hulle 
hierdie vakansie deeglik bewys. 

In al die fasette van die spel 
het die Puk merkwaardige verbe
terings getoon, en het Rennie 
Bouwer daarin geslaag om die 
Protea B span te baal. Die ander 
-pelers was beslis ongelukkig dat 
nie meer van bulle hierdie on
<lerskeiding behaal het nie. Selfs 

van die Engelse universiteite het 
die Puk hoe Iof ontvang. 

lntussen bet die gpan reeds 
verlede Saterdag weer stewig ver
toon in hulle wedstryd teen 
Strathvaal. Strathvaal was in die 
eerste heurt almal uit vir 137 
lopies met J ohan Vor~ter die hes
te bouler met vy£ paaltjies vir 
37 lopies. In antwoord hierop 
was die Puk verlede Saterdag 
teen uitskeityd nog voor die pen
ne met 78 lopies op die telbord 
en vyf paaltjies plat. Vorster was 
nog voor die penne met 35. More 
gaan die wedstryd verder en be
hoort die Pukke goed van bulle
self rekenskap te gee. 

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

Gawe geselskap, geurige kos 
en koue Castle! 
As daar te kies en te keur op die 
tafel is en 'n man jou eerste watertand
lekker hap neem -is koue Castle 
dubbel welkom. Heerlike, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, gesonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle-
die keurbier vir 
louter plesier- in 
kannetjies of 
bottels. 

IUID·AFRIIA SE UITSOEKBIER 


