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

Lewensuitliyli van
Jllrilianerstudent
Twee beginsels
,Dit het tyd geword dat Afrikaanse stndente baie meer aktief belang stel in
die buiteland", het mnr. H. D. K. van der Merwe, president van die A.S.B.
Woensdagaand voor 'n A.S.B.-vergadering in die Studentesaal gese.
uid-Afrika hestaan nie meer in i o la ie \·an die huiteland
nie. In die nuwe tyd moel .\frikaanse . ludente kennis dra van
. tromingc. denkrigtinge en gebeure in die \~ereld.
Hy hel vervolg dat die
A.S.B. maar eer omstreeks 1952
begin het met 'n studie van clenkrigtinge in die buiteland. Di e
A . . B. het vir ~uid-Afrika reed
waardevolle kennis · e en kontakte opgebou.

1nr. Daan van der Merwe,
pre iclenl van die Afrikaanse
Studentebond. saam met mnr.
Peel Lrydom en Pieter Kapp.
vise-president.
F oto: Fotokuns .

H y het die Afrikanersludent ·
ge \\ aar ku om hierdie L\I ee Lema
altyd in ere Lc hou. te beskerm
en daarvolo-en · te !ewe.
Afrikaan e
· tudenle moet
voort daartecn waak dat hulle
hul ore nie te vee! leen aan wal
oor ee ge e en gedink \\ ord nie.
In hierdie verhand het hy ge·
maan teen die gevaar van tu·
dente wat in die buiteland tudeer en 1\ ie se lewen uiLk) k dan
deur die Eurupese denkgecs meegcsleur word. Hierdie studen:.
e vryheidsi n en goclsdiens soos die Afrikaner dit ien 1~ urd dan aangeta .
VoorL · het hy · n emstige h ·
roep gedoen op
tudente om
hard te tud eer en om die he ·teo
te haal uiL akademie e opleidin)!
.. :\let die dinge wat die Afrikaner tudent toekom. moet h)
wor·tel. maar steed
y gelool
behou. y verlede en kulturrlc
erfenis
mag hy nooit verloen
.,
me .
Mnr. Van der Men\e h t
voort uit artikels aangehaal \\al
in die buiteland teen die Afrikaner en Suid-Afrika gese \\Ord:
.. En~?:eland he Lee miljoene Rand

direkteur vir huitelandse
hetrekkinge. mnr. Pieler Kapp.
i tan oor. ee en doen nie aileen
vir die A. ~.B. nie. maar ook vir
'uid- frika baie goeie werk.
Mn r. an der ier11 e het ver·
vo lg dal t 11 ee lemas dee! vorm
van die Afrikaner · tudent se le·
''en uitkyk.
Die eer te hiervan is y er·
kennin~?: van die ·oewereiniteit
van God op aile le\\ ensterreine
Die tweede tema is die vryheidsin van die Afrikaner.

Die entrale tema van van·
jaar ·e A.S .B.-kongre i : ,. Die
J..:ult uursituasie van ons tycf'.
Prof. P. ]. Coertze van U.P. al
die tema toelig.
Die vo lgende referate a! gele\\ er '' orcl :
.. Die Afrikaner in di huidige
ktdtuursilua · ie·'. deur mnr. Koo
de Wet \an 'C.O.V . .
.. Blank teenuor hla11k in die
huidige kultuursiluasie... deur
·n afgevaardigde von li e P.O.K.
.. Blank teenoor nie-blank in
die huiclige kultuur itua~ie · '. dcur
die huilenmuur e afdcling \an

L.P.
Die P . . vir C. TI.O. sal. net
:oos verlede jaar. d ic s lotreferaa l
lel\er: .. Die taak van die A. . B.
in die huidige kultuur. ilua ie·' .

Minister open
l{ongres
DieMini ler\an]u -Li ie.adv .
B. ]. orster al die jaarkongre
van die A . . B. op 2 Julie op
' tcllenho ch amptelik open.
Die enlrale lema van vanjaar
se kongre · i. : Die Kultuur ituaic van on Lyd. Prof. P. J.
Corrlz van Pretoria al hicrdi
Lema Lo Jig. Daarna al ·tudente
van verski llende inrigtings sell
rcfcrate rondom die senlra le lema !e\1er.

l\Jog 'n Ko1nbi!
K oo~

d u Plooy
Foto: Fotokuns.

aan die nie-hlankes van
frika
en veroorcleel Suid- frika om
Ike draai onder om om te irn
na · v eie • \Hlkhede en men:e ...
Die Laak , ·an die Afrikaner,;tudent is om ernstig kennis te
neem van hierdie ven' ikkelinge
op y Chri~Lelik-nasiona l e grond·
lag teed · sterk te taan vir y
heginsels.
l\1.n r. \'an der Ierwe i a an
die gehoor voorgestel deur mnr.
Koos du Plooy. voorsitter van
die .R.

Fow: Fotok,ms.

Op 31 Mei 1962 was die Republiek een jaar oud. DIE WAPAD
roep die heuglike totstandkoming daarvan in

hrrinncring met

hierdie foto "'aar die Staa l president, mnr. C. R.

"art. die studentr

en publiek van Potchef-Lroom toe 1 reek in ]uni~; verlede jaar.

Referale. a! gelcwer word our
die hlanke-hlanke verhoudin~?,
en
die
kultuu rsituasie.
di e
hlanke · nic · hlankc nrhouding.
die Afrikaner en die jeug in die
kultuur itua ie en di taak van
die A . . B. in die ku!Luursitua ie.

Rasseskeiding
Die Studenleraad van die
niversiteit van Kaap Lad het
hulle onlang uitge preek teen
die feil dal die ek amen· van die
Universi tei t van
uid-Afrika in
lokale van die
niversiteil van
Kaap · tad afgeneem ''ord. Die
rede hiervoor i. die fcit da t die
Univer iteit van uid-Afrika ras·
se keiding toepas by die afneem
van hulle eksamens en dat jui
d it die aangeleentheid is wat
hot met die be grip an Akademie e Vryheid
oo deur die
tudenleraad van bogenoemde
niver iteit gehuldi g word. Die
tudenteraad het dan oo k hulle
hesluit en mi noee in die verband
aan die Prinsipaal en Owerhede
ge tel.

Kultuursituasie van
ons tyd

a aan leiding van ons K omhi
\ at omge laan het. hoef on · nie
t s leg Le voel nie \\ant "n ander
~1_niversitei t ry in die elfde hoot·
JH".
Die aand ,·an die 23e April
het tudenle van die n iver iteit
Oranje Vrystaat Jigte be erings
opgedoen L c die univer iteil ·
kombi waarmee bulle gery het op
· n skerp draai gegly het. die pad
h)sler geraak het en teen "n
taamlike hoe wal af o-e tort het.
Die lwee Ludente wat die enig Le
in · ittcnde, \\a . i na hehandeling in die enekal e ho pilaal
ont laan. Die Komhi i erg he·
skadig.

Dame spreel\ AfrikaSeminaar toe
Geskiedenis is gemaak op Woensdagaand 16 Mei
toe die eerste dame sover bekend die plaaslike Afrikaseminaar toegespreek het, naamlik mej. Lucille
Twyman.
.. Die ' tr yd in Algerie" "n historiese oor,;ig
is op heel
he onJere \v yse deur mej. Twj·
man ingelei met ·n deeo-like om·
Yaltende voorafver·prcide werkstuk.
Be ondere aandag is ge'' y
aan ketsing van die agtergroncl.
die helrokke aard van geografiese
faktore en ander aangelecnthrde.
Yera l i die merkwaanlige
oorcen kom Le Lu sen die heel
oordelike A lgerie en die heel
· uidelike Repuhliek van
uidA frika aangetoon. tel'\\ y l be·
denkinge geopper is ten opsigt
van generaal De Gaulle e .. met-

}' -ha ncle-i n -onskuld · gewasle"
houding en sy voorgenome uittrede uit Algerie om dit as onaf.
hanklikc .. kookpot"" le lo .
Interes ant-l eersame menings
is gelug en lewendige bespreking
i· gevoer. vera! deur mnr. J. P.
Duvenage wat reeds deu r \lge·
rie getoer bet.
Die hoop " ord uitge preek
dat tudente hierdie programaande meer sal hywoon aange·
sien dit in die huiclige tycl omtandighede e ensieel i om van
aktu ele ake in Afrika kennis te
dra.

ONS ONDERSTEUN U!
Ons werk as arnptelike fotograaf van
DIE WAPAD verrig ons gratis!
ONDERSTEUN U ONS?!
Ons gee kwaliteit!
Ons gee diens!
Ons gee gratis vriendelike bediening!

FOTOKUNS

Tomstraat 82 - Telefoon 3185

sentrum vir fotografie, grammofoonplate, kunsvlyt
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W es-Transvaalse

1·~~
b ijt Jrig

SPORTWINI(EL

Psalm 144 : 12.

Kerkstraat 85

----

enigste
verskaffer
van

Offisiele
Kleure

SUPERETTE
Tomstraat 100
Potchefstroom
Gerieflike en moderne selfbediening waar u 'n groot
verskeidenheid kan kry van
KRUIDENIERSW ARE,
KOMBUISBE ODIGDHEDE
en
GROENTE teen laer pryse.

Fleurette Bloen1iste
Sleep in by:
Fleurette vir julle blomme
Spesiale afslag.
Kerkstraat 143 -

Telefoon 709

AJA X
Boeke en Skryfbehoeftes
(Edms.) Bpk.
Telefoon 3458
Posbus 43
Kerkstraat 159, Potchefstroom

Lucille
die deftigste
DAMES WINKEL
in die dorp.

Onthou 3091
Skakel hierdie nommer
Vlf

diens!

DIE BULT
APTEEK
Tomstraat 86
Ons spesialiseer in:

*
*

INNQXA.,
LENTHERIC-, COTYSkoonheiJspreparate.
Egte Franse DANA
PARFUUM, en

* Aptekersbenodigdhede
Ondersteun Oud-Pukke

,Die W apad" word gedruk deur
Potch. Herald ( Edms.) Bpk., Olen·
laan 11, Potche/stroom vir die uitgewers, die S.R. van die P.U. vir
C.H .O., Potche/stroom.

V orentoe sonder
Aarseling
Mnr. Daan van der Merwe,
president van die Afrikaan e
tudentebond, het belangrike
waarhede, wat geneig i om vergete te raak, weer terk onder
die aandag van die Afrikanerstudent gebring in sy rede voor
die A .. B. verlede week .
Dat die Afrikaanse student
meer belang moet stel in die
bui teland en op hoogte moel
wee van denkrigtings en gebeure
in die wereld i waar en reg.
Dit laat egter tog weer die soeklig peel oor on binnelandse
toestande en die student e rol
daarin .
ou 1 dit duidelik dat die
Afrikaner se stryd om y regte
te bekom en te behou 'n ander
kleur aangeneem het a veertien
jaar gelede toe die A.S.B. ge tig
is. Die Afrikaner het edertdien
die toon begin aangee in die
regering van die land en in die
formulering van die beleid rigtings wat gevolg moet word. Ook
die Afrikanerstudent e weg is
duidelik omlyn.
Die stryd is egter nou nie
meer boontoe nie, maar vorentoe. Dit waarvoor die Afrikaner
gestry het, bet hy bekom. ou
moet hy in die nuwe bedeling vorentoe met al die mag tot sy
beskikking.
ou moet hy die
Christelik- asionale
karakter,
wat y eie i , uitlewe in die be·
deling van volksvryheid wat hy
be tree.
Die vraag n,a die verhouding
met die andersdenkende blanke
groep in ons land, en veral die
tudente van daardie groep, kom
dan ook weer sterk na vore.
In die verlede het die Afri·
kaan e student by vervelende
herhaling y hand van vriendskap na y Engelse huur·man
uitaesteek by monde van die
A.S.B. en sy studenterade, maar
telkens was die reaksie negatieL
arne prekings het aanhoudend
op 'n dooie punt uitgeloop omdat die twee taalgroepe bymekaar .. verby redeneer". Elkeen
het y eie standpunt ingeneem
en nie een was bereid om 'n
duim daarvandaan te wyk nie.
V oortd urend is ge oek na
openinge waar toegegee kon
word, maar om dit te vind, was
'n onbegonne taak.
Die Afrikaner het nou 'n
va te weg ingeslaan . Hy het y
ideaal verkry en is hard besig

om die jong Republiek e ben e
lerk te maak op aile lewen ·
terreine. Ook die Afrikaner tudent dra hierin y aandeel by.
Hierdie nuwe ]ewe van die Afri·
kaner i vera] gegrondves op
twee begin el wat va taan en
duidelik omlyn i . In die eerste
plek die Christelike beginsel vaste vertroue in die God van
on vader wat die lotgevalle
van volke, maar ook elke individu
in y raad beplan het en dit op
y tyd uitvoer. In die tweede
plek die
asionale begin el die vryheidsin van die Afrika·
ner wat hom deur ontberinge
heen laat trek het, steeds vorentoe onder Britse oorheersing uit,
wat hom oorloe laat voer het
waarin die manne, vroue en kinders van sy volk hulle bloed geoffer het vir die vryheid van
bulle volk, wat vir meer as vyf·
tig jaar 'n ideaal in sy hart laat
leef bet waarvoor hy gedurig gestry bet.
Hierdie ideaal is nou verweenlik en die Afrikaner gaan dit
nie ongedaan maak deur die
lwee grondpilare waarop dit rus
te vernietig nie.
Die hand van vriendskap aan
die ander volk groep is genoeg
afge laan. Die Afrikaner tudenl
het sy plig in hierdie opsig vol·
voer. Dit het nou die taak van
die Engelse tudent geword om
toenadering te soek, en ek glo
dat daar baie is wat dit graag
wil doen.
Om hulle, en diegene wat la·
ter na hierdie stand punt al
draai, die geleenlheid te gee om
by die nuwe bedeling in te kakel, kan die Afrikaner egter nie
bly tilstaan nie. Laat daar on·
der aarseling vorentoe gebeur
word . Ons aak i reg en on
koer i vas. . amate die Engels·
sprekende y taak besef en sy
bande met iels wat nie meer
beslaan nie, lo maak, sal hy self
by die Afrikaner in kakel. Baie
het dit reeds gedoen en baie meer
sal dit nog doen in die toekoms.
ie deur kunsmatige poging
om een te word nie, maar deur
be li ende optrede wat respek
afdwing en deur resultate die
regte optrede blyk te wees, sal 'n
verenigde Suid-Afrikaan e na ie
tot land kom. Dit rus grotendeel op die kouer van die stu·
dent, wat die Ieier van more is.
Daarom, Afrikanerstudente,
vorentoe . . .

Dit is die snit wat tel ...

*
*
*
*
*

Alba Broeke
Mentone Pakke
Monatic Hemde
Batter by Hoede
Gregory Sokkic

J. TOO SUTTlE
Die Mansuitrusters
Posbus 219
P otchefstroom

Foon 1

Merk op: Elke jong boompie wal bier op die Pukgronde
geplant word. bet 'n draadh~i
nina om. Die borne i a! redehk
groot voordat dit verwyder 11ord.
Die tuinier org dat die home
gereeld nat 11emaak en ver org
word. Die jong boom moet beskerm word teen wind en tampe.
moel mooi en regop groei mel
o min as moontlik kneu plekke.
As die boom groot i . \von!
die beining verwyder. word die
sorg vcrminder. Dit is nou in
taat om n6g deur \1 ind nog
deur lampe gebuig of dodelik
gekneus le word. Die boom kan
nou op eie krag laalmaak.
Dink daaraan: Elke boumee ·
ter gaan lang aam te werk om
scker te maak dat clke teen mooi
pa
odat dit aan sy doe! kan
beantwoord, die aanslae van
wind en weer kan deurstaan; dit
i goed en mooi. Met die grootste org en nouge etheid 1vord
elke beitelhou in die ruwe rot
geslaan odat die hoekpilaar tewig Pn sierlik kan wees.
Hierdie werk van die boumee ter is nie tevergeef nie. Sy
produk dra innerlike tewigheid
en uiterlike sierlikheid.
Hierdie twee beelde uit die
natuurlike !ewe word deur Dawid gebruik a hy uitdrukking
gee a an y bede: ,soda t ons
seun oo plante mag wees wal
opgekweek is in bulle jeug, ons
dogter soos hoekpilare wat uitgebeitel i na die boustyl van
'n palei" (P . 144 : 12).
Met bejammering praat bulle
daal'Van: Hier op univer\>iteit
lewe die tudente in o ' n beskermende atmo feer. Wat sal
van hulle word a bulle in die
volle lewen prakty k taan? Hulle
word selfs verplig om binne 'n
ekere gedragskode te lewe.
Ons tudente kan self ook nie
die doel van dit aile altyd ien
nie. Hoe sal ons nou eendag in
die buitewereld kan optree as
on net gewoond is aan die beskerming wat ons hier gebied
word?
Die op tandige, sogenaamde
vrye ek worstel met al die baie
.,moete ', die reels wal van buite
af op my gele word. Ek wil doen
wat ek wiL Ek wil oveel eer as
moontlik bekom; ek wil myself

uitleef en geniel en daarom sal
ek docn 11at ek 11il; ek beperk my
net tot die allernood aaklik te.
Dis asof ons saam met hulle
, at on hejammer "il se: Weg
mel h ierdie ban de, met hierdi e
reels en verpligtinge, met hierdi ~
ombeining en beitelboue. On,
1vil lewe oos ons \\iL

Weet dit: Hierdie omheining,
hierdie beitelhoue al en mag
nooit verwyder word nie. Die
tuinier en die boumee ter aileen
weet wanneer bulle org en werk
nie meer nodig is nie.
o weet ook on ouer , ons
owerhede, hulle 11 at met ge ag
oor ons beklee is wanneer om
hierdie omheining le verwyder.
hierdic beitelhouc te staak. Hulle
taan reed - in die lewen praktyk
en spreek van ondervinding.
Hulle mag en gesag ontvang
hu lle nie van ons jeug, on tudenle nie maar van God wal hulle
in daardie posisie gestel hef .
Hulle kennis put bulle uit God s
Woo rd.

Erken dit: Ek is jeugdig, ek
laan nog nie in die volle lewen praktyk nie. Juis daarom
i ek hier vir verdere opvoeding
en opleiding. Ek verkeer in ' n
bevoorregte posisie om aan hierdie universiteit en onder so ' n
beskermende invloed te kan !ewe
terwyl ek studeer.
Moenie my be jammer nie!
In die bejammering kuil bedekte jaloe ie. Die praktyk bevestig:
Wanneer hulle hier uitgaan is
bulle jongmanne goed opgekweek, met strengheid getugtig
sodat die slegte en verkeerde in
hart en !ewe weggehou en verwyder is; bulle iongevroue i
uitgebeitel na die boustyl van 'n
paleis, innerlike. rustige, onwankelbare en stille krag, sterk en
waardig odat 'n volk daarop gebou kan "ord.
Ver taan u nou?
Kyk na die omheinde boom!
Dink aan die uitgebeitelde
hoekpilaar!
Aile jou len goede.
Onkruid groei vanself maar
vrugd raende planle "ord getrou
en met wysheid opgekweek! Verswakte hoekpilare laat die gebou ineenstort maar slewige
pilare laat dit onwankelbaar
vas:-taan!
J. J. de W. Kruger.

Euwel of Seen ?
Die aankomliaing dat 'n mediese fakultci t van die P.U. vir
C.H.O. le Klerk dorp in die le·
we geroep al word. getuig van
fenomenale~uitbreiding aan on
Universiteit.
Ook die studentelewe sal in
hierdie op ig nou geraak word.
Die klagte van .,oor-georganiseerd" weerklink reeds lank in
die tudentelewe van meer as een
univer iteit. Ook aan die Puk
het hierdie prohleem sy kop uit·
ge teek deur voortdurende uitbreiding wat voortdurende organi a ie in die hand werk. Speialisering roep reeds lanka! om
uitvoering odat de entralisa ie
111 on
tudentelewe kan plaas·
vind.
Desentrali a ie beteken egter
nie dat die eenheid van ons studentelewe - iets wat deur ons
klein getalle nog altyd beskerm
is - aangetas mag word nie.
Die stigting van 'n nuwe fakulteit beteken vooruitgang. Dit

beteken egter ook dat ons Lu ·
dentcle11 e he"invlocd a! word
deur die groter getal studenle en
deur die feit dat 'n aantal studente bulle akademiese opleiding
dertig my] van die hart van on
studentelewe af ontvang.
Dit kan in 'n groot euwel onlwikkcl a die tudentelewe op
bierdie \\yse geskei moet word .
Of die medie e studente sal geen
aandeel in ons tudenteorganisasie he nie, Of hulle a! 'n afge·
-keie groep vorm.
Hierdie euwel kan egter vir
b&ie ' n een inhou as die talle
huitemuurse tudente van Klerk ·
dorp, wat op die oomblik geen
aandeel in on studentelewe hel
nic, aam met hierdie mense
die elfde voorregte as binnemuur e tudente kan ontvang.
Gaan die vyfde hoofliggaam
van ons tudenteraad hieruit gebore word , of is dit nog meer
,.oor-organisasie"?
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Navorsingstoer deur Vendaland
Gedurende die afgelope lang naweek het die Bantoedepartement 'n navorsingstoer deur Vendaland in
N oord-Transvaal onderneem.

Tydens die jaarvergadering van die afdeling Wisen Natuurkunde van die S.A. Akademie wat op Woensdag 23 Mei in die Fisikalaboratorium van die Universiteit plaasgevind het, is twee P.U. lektore op die bestuur
verkies, te wete prof. dr. H. J. Schutte en dr. M. A. du
T. Meyer. As verdere lid is verkies die Direkteur van
die Nasionale Fisiese Laboratorium van die W.N.N.R.,
dr. A. Strasheim. Prof. dr. P. H. Stoker is 'n aftredende
bestuurslid.
o-edoen dat aile vooraanstaande
Suid-Afrikaanse wetenskaplikes
tydens 'n na ionale impo ium
die hele aangeleentheid van 'n
Suid- Afrikaanse
natuurv.etenskaplike tydskri{ wat interna io·
nale erkenning geniet in oenskou
moet neem. Daarby moet ook
ondersoek word in hoeverre die
uid - Afrikaan e natuurwetenskaplikes hulle aanpa hy die
behoefte van die land.
Spreker het verder voorge·
stel dat kronieke opge tel moel
word van aile publikasies van
veral Suid-Afrikaan e fisici wal
verskyn het voor Republiekwor·
dino-0 en dat dit daarna van tyd
tot tyd aangevul moet word.
Dr. M. A. clu T. Meyer

Foto: Patch. Herald
Nadat die Rektor. prof. J.
Chr. Coetzee, namens die Universiteit die aanwesiges welkom
geheet het, het clr. E. ] . Marais
in y voorsittersrecle 'n beroep

erskeie referate is geduren·
de die loop van die dag gelewer
deur fisici en wiskundige van
universiteite en deur per oneel
van die Y . . .R. en Sasol. Dr.
M. A. du T. Meyer en dr. B. C.
Strydom van die P.U. vir C.H.O.
het voordragte gelewer.

Protes teen Sabotasiewetsontwerp
Studente aan verskeie universiteite het hut stem
laat boor oor die Sabotasiewetsontwerp.
Die Studenteraad van U.K. het 'n besluit geneem
waarin bulle die Algemene Regswysigingswetsontwerp
afkeur. Die doel van hierdie besluit is: ,om as studente
teen hierdie voorgestelde wetgewing te protesteer die mag verleen deur hierdie wetsontwerp. i~ S? verstr~k
kend dat dit met normale studente-aktavatette sal mmeng", aldus die voorsitter van genoemde Studenteraad.
Die besluit word ge irkulee1
as petisie om geteken te word
deur al die stuclen te van univer·
iteite verbonde aan
USAS.
Hierdie petisie sal clan aan die
Minister van J ustisie oorhanclig
word.
Die petisie lui:
.. Ons. stuclente en personeel
van
wens om ons ondubbelsinnige verset teen die Alge·
mene Regswy iging wetsontwerp
( Sabotasiewet on twerp) bekend
te rn.aak wat o.a.
(a) die inherente vryheid van
.student expression and legitimate
tudent activities' wat ten doe!
het om die vestiging van 'n demokratiese stel el van opvoecling in 'n demokratiese samele·
wing te bevorder, verder sal
kortwiek,
(b) strydig i met die Verklaring
van Menslike Regte van die V.V ..
(c) die basiese beginsel van die
Rf;'el van die Wet onderm yn,
(d) poog om di.e clemokratiese

A.S.B. J(uosfees
Die lecle van die A.S.B. wat
van jaar die Kunsfee op Stellen·
bosch gaan bywoon. reis met ·n
spe iale trein.
agenoeg clriehonclerd studente sal met hierdie trein na
Stellenboseh gaan. Die trein vertrek vanaf Pretoria en gaan oor
Potchefstroom en Kimberley.
Altesaam 50 Pukke gaan die
rei meemaak.

reg van opposisie teen 'n regering te vernietig,
(e) ' n verclere bewys is dal Suid·
Afrika beweeg in die ri oting van
' n Polisie taat.
Dus versoek ons beleeL in
die belang van menslike vryheid
en van on land. die herroeping
van hi erdie Wet antwerp in sy
geheel."' (Varsity 23 Mei).
Die petisie i ook aan 'n
massavergadering van die hetrokke universiteit voorgele.
Hierna het ook .Nux', die koerantjie van die Stuclenteraacl van
die . atal e Universiteit. sy tem
laal hoor (24 Mei). In sy aanval
op die abotasiewetsontwerp haal
hy o.a. aan uit die .. Daily Di ·
patch" wat e clat die abotasie·
wet iets is soos die wette wat in
azi-land van krag was. Die
verdere aanhalings dui daarop
dat die invloed van die Liberale
Party hier baie sterk i .
Ook Wits het sy dee! hygedra
tot cl ie protesveld tog teen die
wetsontwerp.

FORT HARE
Die Universiteitskollege van
Fort Hare het vanjaar begin mel
die aanbieding van etlike nuwe
kursusse. Daar word vanjaar
graadkursus e aangebied in Farma ie, Sosiologie en Beclry f ekonomie.
Die graadkur u in Farma ie
duur altesaam vyf jaar - twee
jaar prakties en clrie jaar voltyds
aan die inrigting.
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Vanuit die kamp wal te
Siloam opgeslaan wa , is besoek
gebring aan ver killende besienswaardige plekke soos die stat
van kaptein Mpephu en die
khoro, waar huile hofsake beslis
word en die stam byeenkom v1r
gemeenskaplike doeleindes.

Prof. P. H. Stoker

Foto: Patch. H erald

Aptekerstudente
na Durban
Die negende Algemene Jaarvergadering van die Algem ene
Raad van die
uicl-Afrikaan e
Aplekerstudente Federasie vind
vanjaar in Durban plaa van 2
lot 7 Julie.

SOMBA-DA S
In 'n naby gelee tatjie is die
indrukwekkende samba-clans oi
luislangdans van die Bavenda·
dogters bygewoon. Hierdie dans
word gedurende die inisiasietydperk deur die inisiante ter ere
van die lui slan g wat die vrugbaarheid van Vendaland be it.
gedans.
Die natuurskone Pipich-wa·
terval. waar die Ghuvukudurivier oor 'n rots tort in 'n
pragtige waterpoel etlike voete
benede, was asemberowend om
te aanskou. So ook die merkwaardige Funcluzi-meer waar
onder andere die .. hei lige" kro·
kodil gesien is wat deur die Ven·
davolk vereer word.

RUi"NES
Treffen,d was die Dzatarui"nes,
jeleledam en 'n klipskeur waaruit warm lug blaas,
sowel as voetspore van. verskillende soorte diere op 'n rots afgedru k. Vendaland is ongetwyfeld ryk aan natuurtonele en besienswaardighede wat ongeskonde bewaar gebly het.
Tydens die toer was dit baie
opmerklik dat feitlik elke Ven·
daman, die Zulutaal sodanig kan
besig dat hy homself duidelik
kan uitdruk. Hieruit blyk dat die
Venda baie makliker die Ngunitale soo Zulu en Xhosa aanleer
as die Sotho-taal wat nader verwant is.
'n Persoon wat dus Zulu mag·
ti g is. sal geen moeilikheid ondervind om sy weg deur Vendaland te baan nie.
Gedurende die eersvolgende
Julievakansie sal 'n soortgelyke
navorsingstoer deur die departement na
oord-Zululand on·
derneem word.

Die President van die S.A.A.
.F., mnr. J. Offermeijer. en die
penningmee ter. mnr. D. MacDonald. is stuclente aan die P . .
vir C.H.O.

MEDIESE FAKULT£1T IN VOORUITSIG

Die volgende per one sal die
Puk se apteker claar verteenwoordig: mnrr. M. Moolman
(Ieier), ]. Meintjies. ]. L. wartz,
Len Ortlepp en mej. R. Meyer.

Die uitbreiding aan die P.U. vir C.H.O. neem in groat afmetings toe met die aanbou van nuwe la.boratoria, lesingsale en
koshuise. 'n Uitbreiding wat egter baie grater van omvang is,
is die nuwe mediese fakulteit wat in vooruitsig gestel word.

Die algemene jaarvergadering
a! ook bygewoon word deur
afgevaarcligdes van die ander
vyf inrigting waar opleiding in
Aptekerswese aangebied word, te
wete Kaapstacl. J ohanneshurg en
Grahamstacl.
Die doe! van die algemene
jaarvergaclering is om belang·
rike mosi es betreffende die opleiding van Apteker tudente in
die Republiek; die verhoucling
tu sen genee here en apteker ,
en so voorts. te he preek. Dit
word beskou a die hoogtepunl
in die jaar se bedrywighede.

Universiteitkollege vir
Indiers brei uit
Die
niversiteitskollege vir
Indiers op Salisbury-ei land. Dur·
ban, wat in 1961 in die lev.e geroep i met llO tudente, tel vanjaar 440 ingeskrewe tucl ente.
Met hierclie getal is dit die
grootste nie-hlanke kollege in
die land. Die kollege i tydelik
gehuisve in gehoue wat oorspronklik cleur die vloot op Salishury-eiland gebruik i . Die
..eiland·' is egter vandag nie meer
'n eilancl nie. aange ien dit met
die uidkuspad bereik kan word
of ook met 'n pont vanaf die
E planacle in Durban.
'n Grondgebied van 300 akker is reed toegestaan vir die
aanhou van permanente koshuie vir Indiers.
tudiekursusse oor ' n wye
gehied word aangebied. Die Ind ierstudente to on veral belang;stellin g in die B.Sc.-rigting. Hulle
le die eksamen van die Universiteit van Suid-Afrika af en hlykens die uitslae van verlede jaar
word 'n hoe sLanda arcl gehanclhaaf.
Daar i tans sowat 40 peronc op die do erende per oneel
waarvan se Indiers is. Die inrigting beskik ook oor 'n goeie
biblioteek.

Vir hierclie doe! het die stadsraacl van Klerksdorp alreed hon·
dercl morg groncl aan die Uni·
versiteit geskenk. Di e hospitaal·
fasiliteite te Klerksdorp is vir
Heimat het op 24 . 1ei 1962
o 'n stap toereikend en die feit
dat die medie e fakulteit onge- , geskiedeni s gemaak toe C:ie vasveer dertig my! van die Univer- · vraspan van hierdie oudste manssi tei t af gelee sal wees, is geen koshuis op ons kampus daarin
vreemde saak nie, aangesien die geslaag het om die eindronde
posisie by Stellenbosch min of van die interko huisvasvrywedstryde in te palm.
meer a;e elfde is.
Met 'n uit tekende eindporring
het die .. ou manne" daarin geDie tot slandkoming van 'n
mediese fakulteit aan nog 'n slaag om Dawie Dup en Thaba
Afrikaanse universiteit. is 'n Jiih die loef af te steek.
Die puntestand was soos volg:
groot bate vir Suid-Afrika. Daar
bestaan vandag 'n gewelclige te· Heimat 17, Dawie Dup 13% en
Piet Groblerhuis 13.
kort aan medici in ons land.
Die wisseltrofee wal in die
Die hoop word uitgespreek geval 'n af wyking van die traclisionele bekers is, naamlik 'n
dat die P.U. vir C.H.O. grool
kandelaar met vier kerse, is deur
steun vir hierdie onderneming mev. Joan In gram-Barrish gesal vind en clat die opleicling van skenk en aan mnr. Jozua Welsy medici ook gekenmerk sal ding, aanvoerder van Heimat se
span oorhanclig.
word deur die besondere karak·
Hierclie reeks was 'n groat
ter en gronclslag van hierdie sukses, en die Debatsbestuur
verclien alle !of vir die organisaUniversiteit.
sie hiervan.

Heimat wen
Vasvrareeks

Nt\Tt\L ONTE\IREDE OOR SllEIDING OP
SPORTGEBIED
Die Studente raad van die Universiteit van Natal in Durban
het bedank, en die tra.disionele jool-aflos vanaf Pietermaritzburg
na Durban is afgestel weens onenigheid tussen die studente oar
die regering se beleid van skeiding op sportgebied.
Die studente kon nie besluit
of nie-blankes moet cleelneem
nic. Indien dit wel gebeur het.
ou aile atlete wat aan die Univer iteit geregistreer is, gevaar
geloop het om geskor te word
deur die atalse Amateur Atle·
tiekvereniging. ·n Ma avergadering is bele, en die Studenteraad het voorge tel dat aile geregi treerde atlete hulle aan die

weclren moet onttrek soclat nieblankes sonder vrees kan deel·
neem. Die voorstel is doodge·
skreeu cleur die stud ente.
Die Stuclenteraacl het claarna
gesamentlik bedank omdat bulle
dit as 'n mosie van wantroue
vertolk het. Later in die dag is
'n vergaclering gehou en daar is
besluit om die weclren af te tel.
( .,Irwa ", ll Mei 1962 ) .

VRIENDELIKE DIENS EN MEUBELS VAN GEHALTE

Transvalia Meubels
FOON 2157 KERKSTRAAT 180
POTCHEFSTROOM
Besoek ons vir Vriendelike Diens en Meubels
Ons meubels word erfstukke.

van

Gehalte

DIE WAPAD
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MNB. POTGIETER GEANTWOORD

II

Geagte Redakteur,
Hierdie skrywe is insake die brief van mnr. Potgieter (in ,Die Wapad" van 23-5-'62) waarin hy sy ,teleurstelling", ,kommer" en ,misnoee" uitspreek teenoor
die ,Iiberalistiese en humanistiese gees" wat die P.U.student teister - ,linkse mense" met 'n ,linkse houding" - asook die voortborduring op hierdie tema in
die hoofartikel van die betrokke Wapad: , ... diegene
wat nie ons leuse (en daarmee ons beginsel) goedgesind
is nie", en verder: ,Dit is goed as Universiteitstudente
hulle van tyd tot tyd besin oor die begrip lojaliteit aan
my Alma Mater".

Geagte Redakteur,

Dit is moontlik wel waar dal
daar sekere ongerymdhede en
afd wa linge van ons besondere
tydsgees ook aan die P.U. ge·
openbaar word (soos bv. disrespek teenoor aandgodsdiens, die
onlo jale houding van oudames
en ouhere teenoor sekere univer iteit aktiwiteite - soos bv.
Pukkie-verkope - ens.), dog dil
hou nie noodwendig soveel in dat
daar uitgekryt kan word as liberaliste, humaniste en linkse
clemente nie. Verder is dit wel
moontlik dat mnr. Potgieter sy
sterke bewerings met meer pasende voorbeelde kan staaf, dog
met y betrokke redelik-vae voor·
beelde beweeg hy op 'n baie ge·
vaarl ike terrein.
Linkse li beraal-humaniste or·
ganiseer by verkiesings om tokkelokke uit besture en rade te
hou- dit is darem 'n baie moei·
like bewering. Wat van mense
met ( geregverdigde?) persoon·
like aksies? Wat daarvan as nie·
tokkelokke dink dat daar, hoe
demokraties ons verkiesingstel·
sel nou ookal werk, te vee) tokkelokke op die S.R. ( tien uil
veertien - en niemand van B.
Sc. nie) en ander besture en
rade is (en die rede daarvoor
ken) ? Reken sekeres nie mis·
kien dat die tokkelok-geyktes wel
cleur ander net sulke bekwames,
wat miskien net nie in die kalklig is nie, vervang kan word nie?
Is dit nie miskien omdat sekeres
reken dat dit darem taai is om
vir tokkelokke te stem as van
hulle ondagaande na kerk op
die pykerbaltafel by die Reba
speel, eienaardig t.o.v. Pastoor
Gerber se herlewingsdienste op·
getree het, kosbuisreglementreels
o01tree deur op 'n Sondag sonder 'n pak klere aan die etens·
tafel en op straat te verskyn (en
nie die rede daarvoor weet nie),
tokkelok S.R.-lede en hulle vrien·
de bulle gale uit geniet met die
Combi. dinee (met of sonder
drank) ens. - hierdie opvattin·
ge be taan wel (hoewel nie nood·
wendig by myself nie) en kan
aileen deur die tokkelokke self
in die reine gebring word - en
die tokkelokke so deur 'n paar
van hulle slegte reputasie verwerf het nie? Sou mnr. Potgie·
ter dan nog se dis links, Iibera·
li li es of humanistic
indien
iem1nd teen van hulle organi seer? Is dit nie juis teen linkshede ens. nie? Toegegee mag
daar wel gevalle van linkse or·
gani cringe bestaan, maar moet
nie sommer voor die voet uitkryl
nie.
Dieselfde geld vir sy tweede
voorbeeld: ,In koshuise verslap
die beheer van ouhere en ou·
dames oor die eerstejaars a.g.v.
'n liberal istic e en humanistiese
lewens- en wereldbeskouing" en
dan vergeet die skrywer dat die
heheersverslapping in 'n grool
mate van owerheidswee af kom
- die ou link e liberali ste en
humani te agter die skerms darem! U weet, soms is dit nie
liberaal en humanisties nie, dog
slegs Chri telik-menslik, redelik
en regverd ig. Oppas vir 'n een·
sydige veroordeling van alles
anders as u as links en liberaal
- daar mag moontlik mense deur
hierd ie twee voorbeelde gedek
wo_rd wat moontlik meer regs as
U IS.

'n Uiters vae bewering is:
.,Op vergaderings word gepoog

om die gereformeerde beginsel
na onder te dwing." Die skrywer
praat telkens van die gereformeerde karakter, -gees, en -beginsel, dog nooit van die spe i·
fiek-Christelike nie. U moet onl·
hou dat hoewel die C.H.O. in die
praktyk tot 'n groot male moont·
lik G. {,gereformeerde") H.O.
behels, dit nog formeel Christelike Hoer Onderwys is.
Kan u dan nog in die Jig van
bg. se dal die deur-u-voorbeelde-gedekte persone ,doelbewus
(ge)poog om die karakter van
ons inrigting in sy wesc aan te
tas" en dat hulle .,linkse mense"
is? Ek sou eerder met u aamstem dat .,die draer van die gereformeerde begin el . . . in die
meeste gevalle (so) lou staan in
die uitlewing daarvan." Daar
bestaan inderdaad wei li nkse
gesindhede, liberaal-humani me
vier hoogty in ons tydsgees, dog
meeste aan die P.U. moet liewer as ,.lou" bestempel word,
wat nie sodanige doelbewuste
pogings teen die P.U. het nie behalwe as u . .lou" en , liberaal'·
en . in dieselfde kategorie vaL
Verder beweer mnr. Potgieter
ook dat elke student 'n vrye keue van uitversiteit het, dat dil
,linkse mense" vry taan om
on te verlaat en dat hulle vooraf geweet het waarin hulle hulle
begewe; in die hoofartikel word
dit gestel dat die gees en rigting
van 'n universiteit die mees gewigtige rede by die keuse van
universiteit behoort te wee , a ook: ,,Elke student weel dus
presies wat hom te wagte is as
hy sy skrede hierheen wend . En
elke tudent is moreel verpli g om
lo jaal te bly teenoor hierdie gee
en rigting wat y eie keu e wa ."
ouja, aam met die hoofartikel
moet gestem word dat dit o behoort te wees, maar dit is nie
altyd inderdaad so nie. Wat van
die aptekers. tokkelokke, taal-.
ekonomie e (bv. P.U. i die
goedkoopste universiteit. ekere
mense bly naby of ver. en .) oorwegings, ens.? Dit staan almal
ook nie ommer vry om die P.U.
in die Jig van bg. oorweging
te verlaat nie. Verder weet elke
tudent be li nie wat hom te
wagte i as hy sy krede hierheen wend nie - daarvan kan
menige seniorstudente getu ig.
En dan die fatale - mnr.
Potgieter raai die ,link e mene" wat nogtan aan die P.U.
moet bly. aan om hulle dan maar
by die ..staande toestande" te heru . Maar skryf hy nie juis teen
hierdie ,staande toestande" nie?
Ek weet dus nie of ek heeltemal met mnr. Potgieter kan
saamstem dat .,die gees onder
ons studente wegbeweeg van
hierdie gee en lradi ie wat vir
ons byna heilig i " nie. Is dil
nie eerder o dat daar maar alt d
ontwikkelin~?: in 'n steeds veran derende wereJd. waartoe OilS
maar allyd moet besin en herorienteer, is nie? Dat hier Iinke clemente i , is moontlik, dog
dit verleen nog nie die reg tol
'n algemene uitkryting in die lig
van sulke gevaarlikvae voorbeelde nie. Onthou net weer. sommige deur u voorbeelde gedek
mag meer reg as u wee .
F. A. de Villier .
Dawie du Plessi huis 27.
P.U. vir C.H.O.
29 Mei 1962.

Gevaarlik?

Woensdag 13 Junie 1962

II VREUGDEDAG
JOOL?

Opvallend in ,.Die Wapad"
van 23-5-'62 i o.a. drie gevaarlike impli cringe, naamlik:
L Die verlolking van mnr. Raubenheimer in sy brief van die
kewe voor telling van die belrokke ,Wapad" -berig as 'n reIlek ie op die naam van die skrye co de Toit, wal
be lis ongeoorloof

2. In sy anlwoord op hierdie
{geregverdigde) brief van mnr.
Raubenheimer se die Hoofredakteur o.a. dat ,Die Wapad" die
hoogste waardering en bewondering vir Alabama het en juis
probeer hel om Alabama e werk
bekend te tel, dog : ,Dit i jammer dat die gevoel nie weder yds
i nie". D.w .. a A en B vriende
is, A iets van B se en B hom
daaroor betig. dan se A vir B:
Jammer dat jy nie my vriend
is nie. Hierdie uiters ngeoorloofde implika ie verdien beslis
'n regstelling;
3. In die berig: ,Belowende
Gholfspeler" op bladsy 5: ,Dit
i egter jammer dal nuwe porlklub soo hierdie (gholfklub)
oveel peler van reed be taande klu b trek. Georganiseerde
klub onder palronaat van die
tudenteraad het tog die eerste
reg ... " Kan egter ge e word
dat sulke patronaat klubs eer te
reg op tudente het, en dat nu we
kluhs nie so 'n reg het nie?
Trek elke klub nie juis soveel
lede as waarloe hy in slaat is
nie? Dit hang immer van die
tudente af by watler klub hulle
wil aansluit.
uwe klubs wat
meer daartoe in staat i om lede
le trek kan mos nie hlameer
word as hulle baie lede trek nie.
Moet die fout nie eerder by die
gevestigde patronaal klub
geoek word nie? Of moet 'n tudenteklub eers onder patronaal
van die tudenteraad kom om
die reg te verkry om tudentelede te trek?
Dankie,
F. A. de Villiers.
Dawie du Ple i hui 27,
P.U. vir C.H.O .
29 Mei 1962.

SPYKERBAIVKIES
Geagte Redaksie.
A een van die sowat 300
paartjies wat elke aand aan die
Puk e ., pykerbank-ru h" moel
ueelneem, voel on darem nou
al skietkwaad! Terwyl ons terreinpersoneel elke aand in gemak toele voor hul kaggel
it.
taan, of le honderde verkluimde
Pukke soos pampoene in 'n mieli eland in die nat gra rond om
aan Kupido sy offer le bring.
Kernver neller , wierige geboue en ko hui e word met trots
aan be oeker vertoon - van
lopende neu e. hoendervleis-sitvlakke en met gras be meerde
klere van die studente word geen
woord gerep nie.
Profe ore spog dat hulle le·
sing ale itplek aan honderde
tudente hied - ons terreinper·
soneel spog weer dat die Puk
se li en spykerbankie elke aand
owat 600 studenle van heide gelao-te kan dra.
laag on daarin om eenmaal
"n maand hetyd hy 'n pykerbankie te kom. i dit nog boonop 'n emenlbankie wat die dikle .,perevel"' nie kan warm broei
nie!
Waarheen nou? Biblioteek
toe! ee. daar mag jy nie gesels
nie. Die Totius- aal e deure is
ge luit en die kafee i toe!
Uit pure moedeloosheid en
tandklappend van die koue tool
ons dan maar kruiwa tot by die
ko huis en nog 'n romantiese
aandjie is. danksy die ver iendheid van on terreinper oneel, na
y peetjie.
Snuifend die uwe,
Piet en Adlar.

Geagte Redakleur,
l.v.m. die pa afgclope baie
uksesvolle V reugdedag net n
paar opvallend hede.
'n Oulike Pukkie as Vreug·
deblad Rag Magazine. Dit i we!
waar dal daar nie 'n treffend e
vertaling van reugdedag in ons
ander amptelike landstaal be·
staan nie, dat 'n groot deel van
die Pukkie Engels was (en dus
heeltemal geredelik a Rag Magazine kon deur"aan), dog die
feit hly taan dat Rag Jool beleken. Behels dit dan nie 'n begin elver aking indien on reken
dat Vreugdedag iet- ander<> is
a Jool nie?
Ons kry dit oat die lieidadigheid onder leunende
buitestaander ver lae laan by die
aanhoor van die naam Vreugdedag - Jool, ja wei - en dat dan
maar deur al die Pukkie-verkopers die Pukkie a die ,Joolblad ..
van die Potchefstroomse Univeriteit aangebiecl word. Hulle weet
immer nie wat reugd edag is
nie, terwyl die begrip ,.Jool''
duidelik aan bulle bekend i .
On kr ook dat die entoesia me van die dames van Piet
Grobler, 'n groot adverten ie op
hulle voordak beloop het J ool. Die mense in die dorp vra:
,Wanneer hou die Universiteil
sy J ool? By die insameling van
fondse deur die uitreiking van
dagvaardigings word verwys na
.,Saterdag e Jool". elfs ,Die
Wapad" {23 Mei 1962) praat
van J oolblaaie.
Dit bring ons by die vraag:
Waarom .,Vreugdedag"? Waarom nie Jool nie? Albei hou immers dieselfde nastrewing in nl.
fond in ameling vir liefdadigheidsdoeleindes. Daar hoef nie
noodwendig 'n Joolkoningin en
tamboernooien le wee nie. J ool
hou tog die elide vreugde, opgewondenheid, groot te reklame.
ierwaens. geko tumeerde e kapade , joolbladverkope. klaterende
kollektebu ie , fee vierende gees.
liefdadil!heid vreugde
daarna.
ens. in . Waarom dan weer die ou
storie van ' n nuwe naam vir die
identiese, 'n foutvind met die
ander e Jool, verskille wat uit·
gevis word, 'n heeltemal anderse
,Vreugdedag" wat daargestel
moet word?
Wat dan hiermee hepleit word
is nie 'n af kaffing van hierdie
he onder-eielreffend-pa ende benaming ,Vreugdedag" nie. maar
eerder 'n in kakeling van ..Jool"
daarby. Dan kan ons praat van
Vreugdedag-Jool reklame, Vreugdedag Boere port, VreugdedagJool en .
Dit is net enkele gedagtes.
dankie,
Oom en Anti-Vreugdedag.

TAKBESOEK BY A.S.B.
Vier lede van die Hoofbesluur van die A.. B. het Woensclag takbesock hy t!ie plaaslike
A.S . B. afgele.
Hulle is die president, mnr.
Daan van der Merwe, die direkteur vir Land dien , mnr. Andre
Pienaar, die direkteur vir tudie
en navor ing, mnr. Peet Strydom en die direkleur vir Kulturele aangeleenthede. mnr. Paul
de Beer. Die hoofbe tuurslede
wa vergesel van mnr. Christie
Kuun. organiseerder van die
A.S.B.
Die takbesoek is ook bygewoon dcur mnr. Koos du Plooy.
voorsitter van die S.R. en mnr.
Ca ie van der Walt, admini tratiewe beampte.
a afloop van die takbesoek
hel mnr. Van der Merwe verklaar dat hy haie in y kik i~
met die P.U.-A.S.B. se werk aamhede.

Nie-Bianke llolleges
Mnr. D. A. . Herbst. direkteur vir ras e-aangeleenthede op
die A. .B.-hoofheslu ur. het in 'n
onderhoud verklaar dat daar
tans alte. aam 1,314 nie-blanke
ludente aan die vy f niversiteit kollege ludeer.
Aan die lndierkollege m
Durban studeer tans 440 tudente. Die kollege het in 1961
begin met slegs llO eerstejaars.
Hy het verder gese dat daar
222 studente aan Fort Hare i .
192 aan die kollege van die
oorde en 85 aan die Zoeloelandse kollege.
Die getal ingeskrewe studente
aan die Kleurlingkollege van
Wes-Kaapland is 375.

Pukke na Kongres
Sowat 45 tudente van die
P.U. vir C.H.O. sal die jaarlikse
kongres rn kunsfees van die
A . .B. te Stellenhosch vanaf
2- 7 Julie bywoon.
Die sludenle reis met 'n trein
\\at pesiaal vir die studente van
die
oordelike Inriglinge beskikhaar ge tel word. agenoeg
400 tudenle al di e treinrei;,
meemaak
Die P.U. e afvaardiging na
die kongre beslaan uit ses persane. Hulle i : mnrr. Idyll van
der Walt. Koos du Plooy, Kotie
de Jager, Cas ie Venter, Paul
Kruger en Frik van Deventer.
Hierbenewens al vier waarnemer die kongre bywoon, nl.
mej. Erina van der Walt en
mnrr. Kerneels van der Walt,
Frans dr Yilliers en Marius Aucamp.
Die ander Pukke gaan alma!
aan die kun fee deelneem. Hulle
a! deeln eem aan volkspele-. tonee!-, kaak-. debat- en ander
individuele sang-, voordrag- en
mu iekkompeti ies.

LEES ELKE WEEK ...

Volledige plaaslike nuus
Sportverslae
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*
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Pukke in Groen
en Rooi trui c
1\:oos du P looy ( ag tsleman l
en Pirl van der Sehyff (senter)
is gckics om \'Yes-Transvaal tr
V(;JteeJHI OOrdig in die \leU tryd
Lee11 Westelike Provinsie op Nuweland eerskomeuJe Saterdag.
Du Plooy hel Wes-Tra nsvaal
reeds in die verlede as vleuel en
agts leman verteenwoordig, mam
lit sa l die eerste keer \lees dal
P ieL van der Sehyff die gro~n
en-rooi Lrui aantrek. Hiermcc
vo lg hy in die voelspore van S}
hroers, Jan en Joha n.

w·arrrt u it die oond op
die Campus
Carel Grundlingh
Met Puk e gereelde Wes·
Transvaalspelers, Carel Grundlingh en Johan va n der Schyff,
nog steeds op die krukkelys, is
hierdie twee speler , saam met
mous van der Westhuizen, die
enigste Pukke wa t hierdie seisoen in die \Ves-Transvaalspan
ingesluit is.

Noordelike Universiteite
Rugbyproewe
Twee Puk pelers is ingesluil
in die
oordelike Universiteiterugbysp.an wat vanmiddag op
E llispark kragte meet met die
span van die Sentra le U niversiteite. Hulle is Piet van de1
chyff (senter) en Jaap Baden·
hor t ( voorry).

Ai, dis darem lekker om op die Puk te kan wees!
Daar is altyd iets om te doen. Daar is ook altyd iets wat
gedoen moet word, soos toetse skryf of gekys raak.
Dan is daar vakansie-toere en toetse wat finaal gereel
moet word, of toetse wat geskryf moet word.
Dink net a an al die dinge
wat daar gedoen kan "ord, en
as dit 'n mens verveel dan is die
toetsies "n welkome afleiding.
Dit lyk vir my of a lma! deesdae
toetse skryf. hehah e miskien
die Pole wat na Saterdag eker
liewer in die koshuise hly. Baie
Pukke het Saterdag ekrr ook
weer verlang na hul skooldae toe
bulle die opge\vondenheid en
vreugde oor nietighedc hy die
PoLe ge ien het. Daardie dag het
ek ook weer verlang na die
sangklassc wat · n mens op ·kool
gehad het.
elf ·n do"'e uu
kon hoor dat daar ge ing \1 ord.
want almal het uit volle hor!!
gesing. Jammer dat dit net o
skielik opgehou het a 'vat die
ligte weer ondagaand na kerk
aangegaan het. Ek wonder wal
het hulle o skielik til gemaak
eker die hei'ef dat hulle mo•
al mooi groot is. of die ''etc dal
kinders net gesien moet word .
Toe daardie gesang my )!:edag-·
tes deurmrkaar grkrap hrt. hel
Pk opnuu t he~Pf dat intrrvarsily
teen "n universiteit gPhou word .
'\lou genoe)!: Yan die kinter·
gartenslorie . '~ant tussrn die
grootmen e hier h) on.; is lnie
interes anter nuus.

Foto: Fotokuns.
Verwag word dat meer Pukke ingeslui t sal \1ord in die
Noordelike Universiteite span wal
in ·n voorwedstryd vir die eersle Loets teen die Leeus, sal optree.
As gevolg van die Pukke se
eie toer deur
a tal en Kaap·
land, is nie een van hierdie spe·
lers beskikbaar vir die toer van
die S uid-Afrikaanse Univer iLeitespan deur Rhodesie gedurende Julie n ie.

Die
Ku lu - Kalkoentjie vereniging is op 29 April in De
Klerkhui in die !ewe gerocp deu1
Kulu-eerstejaar~. Die grondslag.
i .,Soewereiniteit in eie kring".
Be hal we vir die ander goeic
doelstellings, is die helangrikste
een: Om die lewe vir die mede·
mens te veraangenaam.
oo<
siekehe oek. Hulle kon seker 'n
goeie begin maak want De l\.lerkhuis e oudames is vanaf 3 ]u·
nie geteister deur kranklikhede.
es het griep opgedoen rn een
moes · n neu·opera ie ondergaan. My mediese ver ·lagge11er
herig dat alma] nou ''eer so
herstel het dat sleep en swot sy
nOt·male gang gaan.
Klawerhof lyk amper na 'n
klooster nadat die itkamer
o
goed van dief we ring voor ien i
dat self 'n perd seker nie daar
sal kan indring nie.
Bogenoemde ver perrings is

egter vir I rene Rumpf/ en ]orrie
] ordaan geen struikelblok nie.
Hulle sleep a! knaend. ·n Men
kan maar se hulle sleep .,vas'".
Die versperrings, of diefwe·
rings. het ook nie verhoed dat
1\el Roshoff en Elsie Steyn ver·
luof raak nie. 'o het Gerrit Wis·
sing en L'Ynette van der Walt
ook gemaak. Hulle is nou op die
~tadium tussen verlief rn verlorc.
Nieo Roos en Linda Strydom
het die geledrre van die geky ·
des u i tgehrei.
Fritz Pondis en l sie Brood·
ryk sorg ( omdal hulle gekys is)
vir 'n romantie·e atmosfeer in
die Engels III-klas.
Ben Labuscagne en
ophit
van der M erwe s~ .. onden1 ys i•
lrwe vvck!" en in die naam van
die onderv.ys bring hulle mee1
L)d in mekaar e grselskap deur
as hv tlie boeke.
Dan is .l1arius ,Jucamp en
Gerda Venter ook al amper vcLt•raan-)l;ekysdes.
Onder die yeterane tPI ook
ThM looste en Cerilia Schutte.
Ceheimhouding werk nir altyd

D ie Girn nastiekkluh is hesig om
g root dinge aan te pak. Vertonings hier plad lik en 'n toer
gedurende Ju lie word in voor·
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•

•
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•
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uJ ls Jg gestel. !-T ier is Go uws
Oherbolzer, bohaas gim nas va n
die Puk he ig om y vaardigh eid
te loon.

• • • • • • • ••••••

••
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••
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satisfaksie •••
.
na die aksie ••

•'

•

•

lllC.

Uagriet Piso en Piet Willemse vertel net van die wonderlike
na\veck op Vanderhyl. 'n Ky;,
"at ook u it 'n vaste verhoudi ng.
M ada V orster en Hans V ahrmerer het ook hul vaste ver·
houding tot 'n ky gevoer.
]ohan Pepler (Peppie van
Thalia) en , Jlta de Koek word
ook knaend saam gesien.
Freek Viljoen is ook van
daardie manne wat "n hree uil·
kyk op die !ewe het. Daarom
kon hy vir tefanie Watts van
Potc ook raak. ien. Ein tl ik hct
bu lle k) · ook a! S) hahaskoeJJl
ontgroei.
\ at !\oos rlu Plessis se ky"
is. \erstaan niemand nie. maa r
alma! \1 at Satcrdag . e wed tryd
teen Pole ge·ien het, he ef dat hy
lie\\ er bang Koos as d ooie Koos
is. wan t hy was sekcr die enigste vriendelike ou up daardie
veld l!eWeCS.
e Onthou, my liefling. in die
wart te madder speel die Primavark.
Onze Oom Lokomotief.

DIE GEROOSTERDE SIGARET IN DIE SWAAI-TOP DOSIE
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PUI(I(E WEN LANDLOOP

Puk en Pote gelykop-

Puk verras in laaste minute
Die eerste rugbyspan van die Puk het Saterdag die onmoontlike reggekry
toe hulle hulle bure oorkant die straat tot 'n gelykop beslissing kon dwing in
die laaste minute van die wedstryd.
Hoewel die eindtelling van ll punte elk sekerlik nie 'n getroue
weergawe van die pel was nie, het die Pukke hiermee bewys da t
' n wedstryd nie gewen is voordat die eindfluitjie geblaas bet nie.
Voor rustyd het die aspirant·
onderwysers baie kna p vertoon
en een aanval na die ander geloods. Die Pukke is deur die war
gespeel en met die rustydtelling
op ll-3 in Pate se guns wa5
clit duidelik dat die swartspan 'n
klinkklare oorwinning gaan behaal.
VEERTIE

Vir die Pukke het Lou Era ·
mu die enig le drie aangeteken,
terwyl
chalk Hoogenboezem
met twee strafskoppe en die beslissende
vervy fskop
geslaag
het.
Koos du Plessis was die he te
voorspeler op die veld, terwyl
manne oos De Wet Kruger, Piel
teinberg en H erma n Ventei
soo ti ere ingeklim het.

MA

Na ru tyd het die Puk egter
met nuwe vuur begin terugveg
en vera! die voorspelers, wat in
die eerste helfte nie die mas kon
opkom ni e, het nou een teveel
geword vir die Pate. Selfs nadal
Piet van der Schy ff beseer is en
Koos Hattingh op vleuel moe
diensdoen, het die ewe oorblywende voorspelers reusewerk
verrig en alle eer kom Piet
Bingle toe vir d ie wyse waarop
hy die hal weggekrap het voor sy
Wes-Transvaal-teenstander, Haie van Rensburg.
Die Pukvoorspelers 1sal egter
moet leer om bulle lynstaanvoorspelers beter te ondersteun.
Hierdie afdeling van die spel i5
gruwelik verwaarloos en skrumkakel Gieter van der Walt moe
telkemale hieronder ly.

Pate e punte is aangeteken
de ur Klink en Heymans (een dri e
elk), en Bokkie Blignaut, die
We -Tran vaal e heelagter, wal
met 'n slra f- en vervyfskop gelaag het.

In die agterlyn hou Lou
Erasmus groat belofte in a5
vleuel. Koo du Plooy het y
plek goed volgestaan op enter
en losskakel en weer eens bewys dat h y · n alsyd ige speler by
uitnemendh eid is.
Jurg van der Walt wat

Piet Bingle
Foto: Fotokun .
In die laa te se tien minute
van die wedstryd het die Puk
heeltemal die oorhand gehad en
Lou Erasmus e puik drie al nie
gou vergeet word in Puk se rugbykringe nie.

aterdag eersle verl1y die wenpaa, gedraf

het in die landloop teen Pate.

Navy sink teen
Pote
Die a vy se slci p kon Sater·
dag nie tan,dhou voor die voortclurende aanvalle van die Pate
nie, en die geeltruie moes die
aftog blaa met ll-3.
Die avy-agterlyn is telken
ontwrig deurdat Andries Coetzer, 'n knap al ydige peler, te
vee! op eie houtjie wou uitrig.
wak hantering is nog ' n sakie
wat hierdie span se agterlyn sal
moet opknap.
Baie goeie spel is gelewer
deur Lionel Philips, wat op losskakel en enter getoon het dal
daar nog steeds goed van hom
gebr uik gemaak kan word.

Die landloop tu en P.O.K.
en Puk is gister deur die Puk
gewen met 'n eindtelling van
veertig teenoor vyftien . Die eerte ses plekke is geb uil deur
Jurg van der Walt. P.U., eerste;
D. Donald , P.O.K., tweede; F.
Hey teck, derde; J. Buys, vierde;
L. Snyman, vyfde en J. Breytenbach, se de. Alma! van die Puk.

TEKKI ES VERLOOR
Tekkie het dieselfde gang
gegaa n as die ander juniorspa nne
van die Puk en 16-5 verloor
in die wedstryd teen Pote.
Hoewel die Pukke na n•styd stukke beter vertoon het. wa
die beplannin.g van Pate e loskakel en binnesenter te veel vi 1
hulle. Hierdie twee manne was
direk of indirek verantwoorclelik
vir al hulle span se punte.

Ol19's WEN POTE
Die ondernegentienspan van
die Puk het reeds verlede Woens·
dag daarin geslaag om die Pate met vyf punte teenoor nul te
klop.
Die kleinspan van die Puk
het die oor\\ inning terd ee ver·
dien, \lant hulle het in aile afdelin g van die spel oorheers, maar
dit was vera! in die vaste spel
wat die Pate swaar geleef het.
Dil was '' eer eens Jona Viljoen
wat bewys het dat hy lanka! reg
is vir groat geselskap.
In die agterlyn het Rossou\1
gocd verloon en ook sy span se
enigsle dric gedruk hct. wat ver·
vy f is deu r Heuni .

Uitblinker

Piet Steinberg, kaptein van die Puk e eer te rugbyspan. druk een
van die talle driee van sy puik rugbyloopbaan.

Johan choltz was die uitblinker onder die voorspelers.
Met nog ' n tien of twintig pond
by kan hierdie peler groat hoogtes bereik.

Tafel tennis hou opel{ampioensl{appe

avy se enigsle punte is aangeteken deur Andries Coetzer
met 'n straf kop.

Saterdag 16 Junie 1962 vanaf 2.30 nm. in die studentesaal, hou die P.U.-tafeltennisklub sy eerste opekampioenskappe. Sterk kompetisie word verwag, veral
in die mansafdeling, en tafeltennis uit die boonste rakke
behoort gesien te word.

Dis nou vir jou lewe,
hoor! ••• en

Van die be te spelers uit
Klerk dorp, Carletonvi lle en Potchefstroom skryf in vir die kam·
pioenskappe. Twee inskrywings
van die ormaa lkollege Pretoria
is ook reeds ontvang.

DIS VIR JOU BIER!
Gawe gese/skap, geurige kos
en koue Castle!
As daar te kies en te keur op die
tafel is en 'n man jou eerste watertandlekker 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
bot tela.

SUI D·A FR I KA S E UITS 0 EK B I ER
(Orant S45/5877·2A

GU TELI. GE
Die gun telinge in die mansafdeling is At Oo thuizen en
Danie Bodenstein, alhei van
Goldfields. Spelers wat egter vir
verras ings kan sorg, i dr. Brian
Caplan (Klerk dorp Westend).
Owen Conradie
(Klerk dorp
J eugsentrum) en Fa an Oosthuizen (P.U. ).
In die damesafdelin g behoort
mev. Britz (Klerksdorp
anlam ) en mej. Rene Howard
(Klerk dorp Jeu g en trum ) sake
uit te pook.
Die dubbelspel vir mans belowe ' n baie gelykop stryd tussen At Oosthuizen en Bodenstein
van Goldfields aan die een kant
van die tafel en Faan Oosthuizen
en Glen Murray, laa genoemde
van Klerksdorp Sanlam, aan die
anderkant.
Mevv.
aude en Britz van
Klerk dorp Sanlam behoort nie
vee] teenstand te ondervind m
die damesdubbelspel nie.

PUKKE
Die Pukke wal ingeskry( het.
i" Faan Oosthuizen, Piet Marais.
Scha lk Era mus, Nic du Plooy.
Andries van der Walt, Minni e
tyger en Thorina Pretoriu .
Touskouers sa l nodig wees.
en · n aangename middag kan
by hierdie puik program deurgebring "ord.

FIRES VERLOOR
TEEN POTE
Fires kon ook verlede Saterdag ni e die mas opkom teen
Pote nie en hct met vier-en-twintig punle tee noor veertien verloor.
Die Fire manne e vuur het
on tbreek en clit was vera! Pole
se losskakel "'at dinge vir hulle
warm gemaak het. Hoewel Fires
die hal net soveel oos Pole uit
die skrums en lyn tane gekry
het kon die agterlyn hulle kan e
nie benut nie. Die voorspelers
met manne soo Andries cle Wet,
Lou van Wyk en Abraham
Briers het hulle man goed gcstaan.

