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MASSAVERGA ,ERING
VERLOOP STIL
'n Mosie van algehele goedkeuring en waardering teenoor
die regering met die beginsel vervat in die Regswysigingswetsontwerp wat so pas deur die Parlement aageneem is, is met
groot meerderheid van stemme op 'n massavergadering van
Pukke aangeneem.
Op die Yergadering, gehou op
Dinsdagaand 19 Junie in die Studenlesaal. het die
tudente~e
Jnl'<'ll kap Yoorts sy diepsle misnoe en Leleur telling uilgespreek
tee n die gesindheid en insinuasies. in die \'erband, van sommige
Uni1·er iLeit~st udente 1·a n on.
Janel.
· n Ander belangrike agendapunt wa. die bespreking van 'n
mosic wat Lot inhoud ~ehad heL
dat die mas. a hom moel uilspreek
oor die vraag of persone wat nie
geregtig i om kleurbaadjies te
clra nil' dit wei mag doen ten tye
1an toere of toernooie. Die mosie
i.; gemotiveer deur mnr. G. P.
Aucamp.

uiLdruklik Leen die dra van haadjics deur sodanige persone uilgespreek.

VERKIESING
"\og 'n saak wat op die wrrradrring Ler . prakc gekom het
11a,; die moontlikheid van 'n wranderde verkiesing tel el.
Twee aiLernaLiewe veranderinge is aan die massa verduideJik. Die eer te hehels dat die
bele StudenLeraad deur die Lotale
stemgeregtigde
rna a
gekie
11 ord en dat die yerskillende portefeuljes daarna aan die lede uitgPdeel word. Jlierdie tel:c:rl word
aan die meesLe ander universiLei le gehruik. Die ander moontlikheid i~ dat al die stemgeregtigde
lede 1·an die vier onderskeie
Hoofliggame rlkeen hul twee eie
\'C'rlcrnwoordigers op die Ludenteraad kies.
Geen po iLiewe besluite if; nog
in hierdir rigLing geneem ni e en
di e aangeleentheid word deur die
Studentrraad onder~oek.

HOEDJIE

Mnr. G. P. Aucamp
Foto: Fotokuns
Toe 'n 1·oorstel in dier voege
ingedien i., het die mag a hom

Mnr. Dawie du Plessis, konvenor van die kommissie van oncler~oe k na die aangeleentheid van 'n
Puk-hoedjie, het verslag ~edoen
oor die werksaamhede van sy
kommis ie. Daar is reeds op 'c
model he luiL en die hoedjie word
tan s veryaardig.
Die Massavergadering. die
drrde 1·an die jaar, i nie so goed
l·ygewoon soos die vorige nie rn
11 as (>ole van vee! k01 ter duur.

Insameling vir
ontspanningsaal vorder
Mnr. C. J. H. van der Walt, Administratiewe Beampte
van die Studenteraad, verklaar dat die fondsinsamelingsveldtog vir die ontspanningsaal vinnig vorder. Talle koJlektelyste
is reeds uitgedeel en die studente werk pragtig saam in hierdie
saak.
Tog kan daar nog baie meer
gedoen word om die bou van die
ontspanningsaal te be-poedig.

lawayo sal geleentheid he om
wei deeglik kenni te maak mel
die lewen omstandighede van
ons bure benoorde die Limpopo.

GRATIS VLIEGRIT

Verdere aankondigings 001
bykomende pryse in die vorm
van benodigdhede vir die toer
sal, volgen mnr. Van der Walt,
later gedoen word.

Die aantreklike gratis vlieg·
rit na die Midde-Afrikaanse Fe·
dera ie wat 'n agt dae lange va·
katl'ie aldaar insluit, is dit
cersle prys wat uitgeloof "ord
vir die persoon wat die meeste
geld kollekteer vir hierdie boufonds.
Die Victoria watervaL die
Kariba-meer, Salisbury en Bu-

avrae in verband met hier·
die hee~·like geleentheid om · n
grati vakan ie te bekom. kan
verkry word by die Administra·
Liewe Beampte van die Studente·
raad gedurende kantoorure.

Folo : Fotokuns.
Die pre~ident 1·an die A. .B., mnr. Daan van der Merwe. en ander Hoofhesluurslede tydens die on lang.c takbe oek aan die plaaslike A.S.B.-tak In die gewone volgorde verskyn mnrr. Christi Kuun,
organiseerder; mnr. Paul de Beer, kulturele aange leenthede; mnr. Daan van der Merwe; mnr. Koos
du Plooy, voorsiLLer van die plaaslike Studenteraad; mnr. D. A. S. Herhst, voorsitter van die plaa like
A.S.B.

A.S.B.-kongres.

PUK-Afvaardiging het taak op Kongres
Wanneer die Puk-afvaardiging Maandagaand, 2 Julie, die opening van die A.S.B.-kongres
te Stellenbosch bywoon, sal dit die veertiende kongres wees waarheen die P.U. vir C.H.O.
'n afvaardiging stuur.
Soos in die verlede sal hierdie afvaardiging beskik o.or 'n
ope mandaat onderworpe aan die beginsel en karakter van
die P.U. vir C.H.O.
Sedert die stigting van die
Afrikaanse Studentebond in 1948
het die P.U. altyd ·n kragdadige
aandeel gehad in die organi asie
en werksaamhede van hierdie liggaam wat geslig i met die oog
op die kon olidering en sluiling
van Afrikaanse geledere op inl runiver itere terrein. Hierdie inrigLing heL dan ook Leeds geveg
vir die handhawing van om;
Christelike heginsels hinne die geledere van die Afrikaan e SLudentebond en die uitlewing daarvan na buiLe.

PRESIDENT£
ln die dertien jaar van sy bestaan, heL vyf presidente van die
A .. B. uit die P.U.-afvaardigings
gekom, te weLe mnre. (nou ds.)
Jan van der Walt (1949-1950),
(nou ds.) \Villem de Klerk (19501952). Jan PoLgieter (1953-1954).
Johan van der Vyver (1957-19
59) en Rennie van der WalL
(1960-1961).
Uit die derLien dienstermyne
yan die hoofbestuur is hierdie
Le. Luur in sewe daarvan du geIei deur Pukke ( ds. de Klerk en
mnr. van der Vyver het elkeen
Lwee termyne as president gedien)
Vanjaar bestaan die moonllikheid dat mnr. D. A. S. Herbst,
tans direkteur van rasseaangeleenthede op die hoofbestuur, in
die voeL pore van hierdie groot
name kan volg.
Ander lede van die Afvaardiging wal sl rk aan praakmakers
op hoofbe Luur posLe is, i mnre.
Idyll van der WaiL en Paul Kruger. Mnr. van der WaiL hct Hoeer
reed op die hoofbe Luur gcdien.
MeL Die Kultuursitua ·ie t•an
ons TJd onder die soeklig, sal dit

die Laak van hierdie afvaardiging
wees om die beginsel te beklemLoon waarop die Afrikanerstudent
sy kultuurtaak moet grondves.
Die referent van die P.U., mnr.
Herhsl, lei dan ook die onderwerp
DIE A.S.B. E
SY TAAK IN
DIE HUlDJGE KULTUURSITUAS1E in.
1

ONTSPAN OOK
Soo uit vroeere berigle n
DIE W AP AD blyk, sal heelwat
referate gelewer word en ernstige
hesprekings al gevoer word deur
die Afrikaanse studenteleiers
dwarsdeur ons land. Tog sal die

reeli ngskomitee van Stell en bosch
ook sorg vir ontspanning met 'n
uilstappie om die Skiereiland, terwyl die tradi ion ele dinee, aangehied deur R emb randt, Volkska.s
en Sanlam in die Stellenbosse
~tad.aa l plaasvind.

KUNSFEES
Na afsluiting van die kongres,
sal die wenners van kunsfeesitems 'n verskeidenheidskonserl
aanbied in die Belville Burgersenlrum . Die hoop word uitge·
spreek dat hierdie puik uitvoering
wat altyd 'n hooglepunt in die
kongresweek is, deur die toedoen
van die Direkteur vir Kulturele
aangeleenlhede, mnr. Paul de
Beer, ook later in Transvaal aan·
gebied sal word.

D. W. J. de Klerk-

Dit:

2
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ONS NATU-UR: DIE LAMMERVANGER

Hierdie 1961 Foto s
1

is nie so goed nie!
waarom nie?
omdat ons sedert 1961 'n nog betere
kwaliteit kan aanbied.
Ons fotografeer u in 3 tot 5 verskil]ende posisies en e1keen
daaryan het ons persoonlike
aandag.
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U moet nie kanse vat nie!
Daarom:
Bespreek nou by:
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SKAAKKLUB

weer tronliel

Hoewel die Skaakklub haie
1o1inder in ledegetal i ~ as mee!'te
and er klubs aan dt~: universiteit
wat hoofsaaklik te wyte is daaraan da l meeste tudente skaakliefl•t l1hers is blool \ir c ,c- ple~ ie1
11·at dit op 'n 'rye a<
111d hied, eerder as Ol'' dtwn an 11 @:f' di s,.ipli neercJ_e spel tc maak - i~ IHdl t'
11ie daar;Jm minrler aktief 11ie.
. Tn bol5i ng» met Pr•t•' 111 Bo) \
h1 gh hel die Pukkt• t · l!.en~ n~
c•on-. innaars uitge~re •.' .
·n
Ge laagde in te rko.,.hui •~ 1-. n akkompetisie is op 12 J unie
gehou waarin Heimat. Over-de\ ' onr en Uitspan deurgedring he1
tot die semifinaal. Soos wwoonlik
!:'Di die Skaakklub di e 1111iver"' i·
lt>it 11eer ,·erleenwoo• i1g np di1
A . .:3 -kongres in Sil 'lpubo.•clt
(Ins wen!' di ~ span nil(' ~ ubr ,.
toe!

Die maande Junie en Julie laat talle oe skitter blink by die gedagte aan toere wat .in die
vooruitsig is. Ten spyte van toetse en ander kwellinge, word pligsgetrou geoefen en na mate
die finale afronding voltooi word, word die toergees aangeblaas.
Enige oud-toerlid van eer, ' an die Puk se Lwee toerende Jig·
game sal kan beve tig dat dit een van die hoogste hooglepunte i in
die studentelewe van enige Puk-student.

Die hoo[rolle word vertolk
deur Rickie Smit, Jan Bone-chans. mel newerolle deur Susan
hutte. Heine de Wet, Hettie
Oo~ thuizen , Marnus Roothman,
Carl Weiman en Wilkie Pretorius.

Van jaar Laan die Loere onder
die bekwame Ieiding van mnr.
Johann Pepler (Thalia) en aas
Raubenheimer (Alabama).

NOORDWES-KAAP
Die Thalia Tonedvereniging,
"al vanjaar sy twaalfde toer onder hierdie naam onderneem,
vaar
oordwes-Kaapland binne
met Gerhard Beuke se Die Vonkef in haar oe.
Die feit dat Thalia vanjaar vir
die eerste keer in agt jaar van 'n
Airikaanse skrywer se werk gebruikmaak, word bestempel as 'n
tap van vooruitgang, hoewel dil
ook probleme opgelewer het daar·
in dat plaaslike toneelorganisa ies
op plekke wat gedurende die toer
besoek word, ook besluit het om
dieselfde stuk vanjaar op die
planke te bring. Mnr. Pepler ver·
eker ons egler dat dit struikelblokke is wat geen ver perring op
die weg van hierdie lewendige
onderliggaam van die tudenle·
raad le nie.

BELOWENDE SPELERS
Belowende peler soo Lydia
Strydom, Gregoire Aucamp en
Arrie de Beer behoort reg Le laat
geskied aan hierdie bekende Afrikaanse dramaskrywer en die ge·
hore \'an die oordweste kan verseker wee van aangename kon·
ertaande en hoe g:ehalte kuns wat
gelewer sal word.

grool byval te vind by die mu. iekbewuste geho re van Suidwe .
Afrika.

VERMAAKLIK
Die soel ang van Riekie Smit
en Hettie Oo thuizen sal so reg
in die smaak van die Suidwesters
\'al, Lerwyl Jan Boneschans, he·
newens sy goeie sang tern, ook as
gebore komedianl vir goeie vermaak en prikkeling van die lagspiere \'eran twoordelik behoort te
wee.
1

aas Raubenheimer
Folo : Fotokuns

Lonele. ga vrye mense en talle beienswaardighede bly teeds 'n
grool aantrekkingskrag vir enige
Loerende organisasie.
Die Alabama, wat reeds sedf'rt 1943 toere onderneem, en
uil die nard van y karakter
teed probeer tredhou met dit
wat eie i aan die Afrikaner op
die gebied van ligle mu iek, slaan
,·anjaar die rigting in van 'n
Afrikaan e operelte.
Aanvanklik die Alabama Boereorkes met 'n magdom orkeslede wat die hele verhoog toetaan. en later die Alabama
Studenteorkes met 'n verskeiden·
heidsprogram wat van ligte konsertinamusiek tot klm iersolos van
Bach en Beethoven ingesluit het,
het die Alabama verlede jaar in
·n bepaalde rigting begin werk
mel die musiekbly pel Deur Vier
Werelddele, geskryf deur mnr.
i\esco du Toit, elf 'n oud-Aiabama-lid. Hierdie r igting word
,·anjaar Lerker gevorm mel die
aanbieding ,·an die operette Aggenee Bettie!

BEWUS VAN EI£
Mnr. du Toit stel hom ten
doe! om die jeug van ons Yolk
hewus le maak van die Afrikaner
e eie kultuur, vera! Len opsigte
nm on · eie volksmu iek. Met sy
operelte Agg.enee Bettie, slaag hy
uitmuntend daarin om die Afrikaan e volkseie na vore Le laat
kom en hierdie pragwerk behoort

Mej. Alta de Kock tree op as
r eismoeder. lerwyl Jan Boneschan beide die rol van Rand .
en Studenleraadsverleenwoordi ger sal vul.

Jan Boneschan!'

Droomval{_ansie oorsce
Die A.S.B. hied vandaar weer 'n besondere oorsese toer
vir studente aan - 'n toer wat seer sekerlik die hoogtepunt
van enige student se studiejare sal wees.
Op V rydagmiddag 7 Desember vertrek die groep uit Kaapstad met die luuk e Pendennis
Castle en die loer begin dus mel
'11
heerlike veerliendaagse vakansie in ' n drywende hotel.
1a

ArTie de Beer
Foto: Fotokuns

REISPLAN
A lal,ama sal hulle operetle op
die volgende plekke op die plankt> bring :
Chri stiana. De Aar. Upington.
Wind hoek, Grootfonlein, Outjo,
T ·umeb, Otjiwarongo, Swakopmund. Walvi . baai, Usako , Okahandja, Gobabis, K eetman hoop,
1\Iarien tal. Luderilz en Karashurg.
Di e redaksie wil albei toergroepe 'n aangename en s uksesvolle Iocr toewens.

aan koms in Engeland
word London, Oxford, Windsor
en Eton besoek waar die studenle van onnige Suid-Afrika
waarskynlik ' n ,White Christmas" sal deurbring. Vandaar is
dit oor die kanaal na Frankryk
waar name oos Parys, Versailles
en Fontainebleau werklikheid
word.
SwiLerland se ·neeubedekte
bcrge i die volgende op die program en onder meer gaan die
groep met die Jungfrauspoor tol
by die hoogste spoorstasie in die
Alpe bokant Europa se grootste
gletscr. Daarna - Italic waar die
wonders van Rome, Milaan, die
romanliese eiland Capri, die gondels van Venesie. Florence 'n
pragtige en ·aring inhou. Ardvederai Roma en dan drie dae op
die Oo tenrykse sneeu om te onl·
span mel Wintersport.
Di e toer gaan voorl na ,AIL
Heidelberg, du feine", die tud ntedorp van Duitsland en van·
daar is dil deur Luxemburg en
die Holl and c tulpe terug na London, waar die Windsor Castle
wag. Verlaas nog 'n paar Iotos
en aandenkings op LasPalmas en

Hermien le Roux
Foto: Fotokun.~
dan - Tafelherg op 1-1 Fehruaie.
Ver•oer in Europa ge~ki e d
per luukse motorbusse, die gro p
gaan tuis in hotelle en 'n co1r·
ricr Yall die Toermaatskoppy 'er·
gesel die toer om te diPn a tolk
Pn gids.
Diegene wat \ f' rkie~ om per
l u~ le rei . , kan dit doen teen lwtaling van die ver kil in prp·.
Lenings is beskibaar vir die \Oil!'
hcdrag terugbetaalbaar in paai!'·
mente.
Alma! wat belangslel kan heonderhede wrkry \'an Mnr. J. T.
Delport. Dirckteur van Toere.
Dagbreek. Stellenbosch. of hy :
mej. Hern1ien le Rou-.. De Klc~k
hui~. P.U. Yir C.H.O.

Johan Pepler
Foto: Fotokuns
So 'n toer het altyd sy ]iotere
y ook, en Faan Oosthuizen van
Gatland-faam behoort die Thaliatoerlede wat moeg getoer is of na
Ma of Meisie verlang baie gou al
hulle prohleme te laal vergeel!
Mev. de Beer is rei moeder
van Thalia Lerwyl mnr. Paul Buy
a! optree as verteenwoordiger
van die Raad en die Studenle·
raad.

TOERPLAN
Die volgende plekke al deur
Thalia be oek word : Kruger ·
dorp, Rustenburg, Thabazimbi,
Koster, Groot Marico, Zeerust,
Mafeking, Lichlenburg, Sannieshof,
Warrenton,
Hart water.
Ta ung-, Ganspan, Vryburg, Kuruman. Olifantshoek, Lohatla,
Postma burg.
Danielskuil
en
Kimberley.

SUIDWES-AFRIKA
Die Alabama besoek vanjaar
weer een van die aangenaam te
toergebiede uit die oogpunt van
die to-erlid beskou. Suidwes-Airika met sy wis elende land kaps·

Foto: Fotokuas.
Dir Thalia Toergroep wat

oordwe -Kaap aandurf gedurende die Julievakan si ~.
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Benodig: Liefde
1ohannes 21 : 15- 17: ,Simon,
seun van ]ana, het jy My
lief!"

Kerkstraat 85
-..-

Wat

enigste
verskaffer
van

Offisiele
Kleure

SUPERETTE
Tomstraat 100
Potchefstroom
Gerieflike en moderne selfbediening waar u 'n groot
verskeidenheid kan kry van
KRUIDENIERSWARE,
KOMBUISBENODIGDHEDE
en
GROE TE teen laer pryse.

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

Telefoon 709

AJAX

Boeke en Skryfbehoeftes
(Edms.) Bpk . .
Telefoon 3458
Posbus 43
Kerkstraat 1.59, Potchefstroom

Lucille
die deftigste
DAMES WINKEL
in die dorp.
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Skakel hierdie nommer
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IS

Gereformeerd?

Die term Christelike U niversiteit en gereformeerde beginsels (in die algemene in van
die woord) kom weer ter sprake
in die briefwisseling tussen mnrr.
Potgieter, De Villiers, en andere
in die vorige WAP AD of twee.
' n Christelike Universiteit is
' n inrigting vir hoer onderwys op
'n Christelike grondslag. Sy doseerwerk, sy navorsingswerk, sy
opleidingswerk, sy studentelewe
geskied op grondslag van die
Christelike lewens- · en wereldbeskouing. 1
Hierdie Calvinistie e lewens·
en wereldbeskouing aanvaar een
formele grondbeginsel, wat ook
die grondbeginsel van die Re·
formasie is, dus die grondbeginsel van aile gereformeerdes.
Hierdie beginsel is die g,oddelilve, onfeilbare gesag van die
H eilige Skrif.
lemand wat hierdie beginsel
onderskryf en as sy lewenshe·

ginsel aanvaar en handhaaf, is
·n gereformeerde, al behoort hy
ook aan watter kerk. Hy staan
onder die Ji g van God se Woord.
Dit is vir hom Iinaal.
In ons land kan ons verskeie
groepe onderskei wat alma! in
wese nog Christelik wil wees self die Afrikaanse Liberali5
( wat iet anders i as die Brilse
liberalisme). Maar omdat h,Y
Christelik wil wees, is dit nog nie
le se dat hy die gereformeerde
beginsel ten grondslag het nie.
Lidmate van die Gerefqrmeerde
kerk kan d alk self nie hierdie
beginsel ken en onderskryf nie
terwy l lidmate van ander kerke
in di e volste sin van die woord
gereformeerdes kan wees.
'n Gerefonneerde word nie
deur sy kerk bepaal nie, maar
deur y God vertroue en deur
sy geloof in die goddelike belofte van 'n nuwe bedeling, ver·
vat in die soendood van Jesus
Christus, onse Here.

Taak van die A.S.B.
In 'n berig op die voorblad
word gestel dat die Puk-afgevaardiging na die A.S.B.-kongres
terr taak het om te waak oor die
Christelike beginsels wat deur
die A.S.B. uitgedra word.
Daarmee word geensins be·
doel dat dit die taak van die
Puk-afvaardiging aileen is nie.
Sekerlik is dit die taak van elke
afgevaardigde, watter sentrum
hy ookal verteenwoordig.
Wat bedoel word is dat dit
die belangrikste taak van die
Puk-afvaardiging (en elke ander afvaardiging) is. Daarom
on tvang hy 'n ope mandaat begrens deur die gees en rigting
van ons Universiteit.
Die grondslag van die A.S.B.
is Christelik-Nasionaal, soos beli ggaam in die Afrikaanse volkstradisie.
Die A.S.B., ook soo

vir

wat hy

nou saamgevoeg sal wee in 'n
kongres, sal dus in a! sy handel eo denke moet bcly dat daar
'o Almagtige Soewereine God is.
Hy is die Skepper van alles er,
die Absolute Wctgewer in Sy
Skepping. Die A.S.B. onderwerp
hom dus in al die besprekings en
in elke besluit op die komende
kongres (en in sy daaglikse
werk) aan die gesag van die
Woord van God wat aan ons in
die Bybel geopenbaar word.
In elke individuele lid bly
die A.S .B. getrou aan sy roeping
wat op hierdie grond lag gebou
is. Daarom is dit die taak van
elke individuele afgevaardigde,
nee, elke individuele A.S.B.-lid
om hierdie grondslag te ken en
dit sy eie grond lag te maak, sy
eie lewens- en wereldbeskouing.
Daarin is die behou en voort·
bestaan van die Afrikaanse Studentebond gelee.

Jesus staan hier by ·n gevalle
dissipel! Tot dricmaal toe het
Petrus Hom verloen . Tot drie·
maal toe het hy gese: ck ken
Hom nic. Maar nou word h)
weer in sy amp hers tel. Hy hoor
1~eer die woorde uit Jesus se
monel : .. laat Iy Iammers 1n: i ..
Pas My skape op .. . Laat My
skape wei."

Liefde word gevra.
Dit trek ons aandag dat Je- u5
by die geleentheid van Petrus
e herbeve tiging in die amp
'n deurta ·tr nde ondersoek instelrn wel na Petrus se liefde vu
Hom. Tot drie keer toe vra Hy
daarna, en clkc keer dring H)
met Sy vraag dieper in.
.. Simon. seun van Jona. het
jy Iy lief, ' mecr a· hulle hier?''
Met h ierdie eerste vraag stel
J c u- Petru s op die proef. Petru5
was nog altyd die voortvarende:
,Al sal almal ook aanstoot neem
aan U, ek sal nooit aanstoot
neem nie." 1aar hoe weinig hel
P etru horp df geken! En daar·
om vra 1esus hierdie vraag.
daarom wil Hy weet: .,Se jy
nog Petrus, meer as hulle hier?"
Dit is ni e dieselfde Petrus wal
antwoord nie. Petrus is tot ne·
derigheid gedwing. Maar hoe·
wei daar by Petrus geen hoe
roemtaal meer is nie - lieide
tot J esus is daar wei in sy hart
innige liefde in die fel-bewoe
Petrus-hart. Daarom antwoord
hy: .. ]a, H ere. U weet dat ek
U licfhet.·'
Hiermee is die ondersoek eg·
tcr nie afgehandel nie. Vir die
tweede keer vra Jesus dieselfde
vraag. Tog is dit nie heeltemal
dieselfde nie: ,.Simon. seun van
Jona, het jy My lief."' Peh·us
word voor 'n ernc;tige selfonder·
soek geplaas. Dit gaan nou daar·
oor of Petrus '\el liefhet. Maar
P etrus hou vol met sy bel ydenis:
,]a, Here. U weet dat ek U liefbet."
Noo- is Jesu nie tevrede nie.
Vir di:' dcrde maal \Ta Jesus die
vraarr en - ook nou weer is dit
andc~s. J e us het tot hiertoe 'n
woord gebruik wat vertaal i•
met: ,. waarlik lief te he". Petru:>
no<Y
h et e<>ter
,..,
"' steeds . hi erdic
woord nie aan<Yedurf me, maa1
"'
n ander woord
geb rm"k, ' n
woo--d wat minder i . Hierdie
woord word weergegee met die
blote ,.lief te he" . 1 ou egter as 1esus die derde keer sy vraag
stel - gryp Hy skielik na hier-

die woord van Petrus en plaas
'n vraagteken daaragter. Het jy
My werklik lief, Petrus - selfs
so lief soos jy in jou n,ederige
kroom beweer? En Petrus het
bedroef geword omdat Jesus
skynbaar sy woorde in twyfel
trek. Met 'n kragtige woord bely hy dan: ,Here, U weet ailes,
U weet dat ek U liefhet!"
Eers nou is die ondersoek
afgeloop. 1esus is tevrede. Die
liefde van Retru staan V'oor
die oe van die wereld afgeteken
in hclder kleure. Op grond van
hierdie lidde 3tel Jesus hom
nou weer in sy amp.
Jesus vra van Petrus liefde
tot Hom, en op grond van bierdie liefde tot Hom herstel Hy
Petrus in sy amp - 'n amp wat
voorge tel word onder die ·beeld
van 'n herder wat laat wei, wal
voed, versterk, 'n herder wat ook
waak teen gevare wat dreig .
Hoe anders sal hy hierin getrou
wees. as hy nie gedring word
deur liefde nie. Trouens: hoe sal
hy ook die behoeftes ken as hy
nie liefhet nie: aileen die liefde
weet wat nodig is, aileen die
liefde weet hoe om dit te gee.
En: wie sal die .gemeente liefhe
as hy I esus nie liefhet nie Hy, die Hoof van die gemeente.

Oak ons het 'n roe ping.
Nie aileen aan Petrus en sy
mede-apostels is die sorg vir die
kudde opgedra nie, en dit is ook
nie beperk tot die ampsdraers
in die gemeente nie. Elkeen het
'n taak, 'n heerlike taak as gelo·
wige teenoor gelowige en as ge·
lowiges in 'n ongelowige wereld.
Gelowiges, ons word geroep!
Maar dit moet ons weet dat
ons ons taak nie sal lean vol·
bring nie, ja dat on~ dit 9eheel
en a! nie sal volbnng me as ons nie gedring word deur
die liefde tot Jesus nie.
Liefde tot Christus ] esus!
Maar wie sal dan nie liefhe die
han de wat hom seen nie: deur·
boorde hande, deurboor ook vir
u en vir my. Liefhe, soos Simon
Petrus liefgehad het, die Here
wat hom vergewe het.
Per slot van rekening bly dit
eoter God self wat aile d inge gee
~ ook die liefd e vir Hom. Hy
is dit wat die liefde gegee het
in die hart van Simon, die seun
van Jona- seun van 'n sondaar,
wat uit homseH tot niks anders
in staat is nie as om te haat.
Laat dit dan die onderwerp
van ons gebed wees!

M. P. Kruger.
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waar dat party daar tot werken-wees gedwing word vanwee
die bevolkingsdigtheid en onderlinge aansporing. Sodoen,de word
daar aan elke vakman, student,
ja aan elke burger hoe eise gestel in sy lewensvervulling. Daar
is onnoem1ik veel opleidingsinstitute
vir
vakbekwaamheid,
aandskole,
Saterdagkursusse,
volksuniversiteite waarop so te
se janrap sy parate kennis
opdoen net om behoorlik sy
dagwerk te kan verrig. Die
mense wat ek in die trein in
slapbandboeke ( o nee, glad nie
alma! Braam le Raux-stories
nie!) sien lees het, j ongmense
wat gou-gou hulle laaste !esse
deurneem ( nie alma! hoerskoolkinders nie, maar ook arnbag·
seun ) en omies wat met my
'n gesprek oor spanninge in die
Verre Ooste of so wou aanknoop
- hulle was vir my rnense waar·
aan ek en u 'n voorbeeld moel
neem: getuies van die Europese
gees wat by so baie van ons uitgeblus is. Ons lewe graag en
lekker, sander van die lewe 'n
roeping en 'n kuns te maak. Ek
se nie dat al my m edereisigers
in Europa kultuurpilare of loslopende ensiklopedie-dele was
nie. maar hulle is geleer dat
die lewe uit hoer dinge bestaan
as uit pyprook en kof:fiedrink.
Dit is 'n indruk wat ek by elke.
reis moes bevestig . . . en ek
praat nog nie eers van die be·
sonder groot prestasievermoens•
wat ek in bedrywe sien ontplooi
het nie.

'n Tiepies Hollandse Kleredrag op die eiland Walcheren

'N INDRUK UIT EUROPA

Hulle woeker met Talente
Toe u redakteur my vra om
'n artikel oor my Europese sakereis en in die besonder oor die
jeug- en studentelewe daar te
skryf, het hy my in 'n moeilike
parket geplaas. Uiteraard moes
ek my in die buiteland by my
sake en by die waarneming van
die tegniese ontwikkeling in ons
vak bepaal, en was ek nie in die
geleentheid om noukeurig kenni&
te neem van alles wat die jeug
aangaan nie. Bowendien is daar
van u dosente wat hieroor met
meer gesag en insig kan skryi.
Tog wil ek nie nalaat om aan
die versoek te voldoen en om u
'n paar van my indrukke te gee
nie.
Die eerste en laaste indruk
wat mens by jou verblyf in die
ou starnlande kry, is die van 'n
bynes. Die ontwikkelings volg
mekaar daar in 'n verbysterende
tempo op. Daar is 'n gewoel en
gewerskaf op aile terreine, nuwe
idees word uitgebroei, na die
voltooi van 'n studie word onmiddellik 'n ander aangepak,
dinge word uitgepluis en raak.
verouderd . . . iemand kan presies se waarheen dit alles lei nie.
en in al daardie drukte kry men~
ook skaars kans om daaroor te
peins. Tog gaan alles ,volgens
plan", volgens groot internasionale planne, na diepgaande ekonomiese studie en in deurdagte
ondernemings. Die Europeer van
vandag haal diep asem. Hy het
oe te min om van alles wat om
hom aangaan, kennis te neem.
Dit is 'n pakhuis vol Fauste. U
vra my dan hoe die jeu~ in
Europa is.
Aanvanklik sou mens se dat
hy in. hierdie stroomversnellings
gevaar loop om geestelik te ver·
vlak, om te veramerikaniseer. Hy
is eintlik nie meer Duitser of
Nederlander me, maar Euro-

peaan. Die meestes is veeltalig moet dit wees - en interesseer
hulle dikwels meer vir bv. 'n
nuwe druktegniek en algemene
ontwikkeling as vir dinge wat om,
vroeer as ,lewensverdiepend"
beskou het. Dit is waar dat daar
'n neiging tot snobisme by party
is. Maar tog moet ek eerlik se
dat dieselfde vervlakking by ons
in 'n nie mindere mate voorkom
nie, al is die oorsake daarvan
dalk anders. Ek het die voorreg
gehad om voor jeuggesels~app :
lesings oor die Republiek en sy
vraagstukke te hou. Die opkoms
en belangstelling was sonder uitsondering verbasend groot. daar
was minder bevooroordeeldheid
as wat ek verwag het, en die vrae
wat aan my by sulke geleenthede
gestel is, het deurgaans van ge·
sonde belangstelling getuig. Daar
~as wei 'n ander houding by die
Jeug as wat ek gewoond was.
Die n,eiging is meestal om alles
in die raamwerk van ontwikkeling en beplanning te sien, terwyl ons dinge vroeer liewer se
maar struktureel en prinsipieel
beskou het. Die onderlinge omgang, vera! tussen seuns en dogters, is losser en natuurliker.
Mens sou kon se dat die dink
wyse pragmaties geword het,
maar tog is dit nie waar nie.
Daar is beslis 'n grater gevoel
vir opdrag, vir iets-doen as vir
oor-dink en peins. Ek is nie 'n
sosioloog of selfs 'n wonderlike
mensekenner nie. Ek wil my nie
waag aan beskouings oor ,ko·
esistensie", ,.daad-Christendom"
en internasionalisme nie, maar
net wys op 'n paar dinge by die
Europese jeug waar on.s iets aan
het.
·
In byhok Wes-Europa is 'n
aktiwiteit wat ons nie net verbaas nie, maar wat ons ook
moet inspireer. Inderdaad is dit

BUS OP 01\JS LOUERE1
In 'n uitgawe van ,Die Per·
deby" vra die redakteur die
vraag: ,Wat skeel O.P. ? " en dan
begin hy met die volgende aanhaling: , Die man wat sy dee!·
name weier, is die man wat sy
nasie vermoor. " Hy gaan dan
voort en omskryf die veld van
deelname. Hy noem die studentelewe en breere universiteits-aangeleenthede maar verwys veral ·
na die deelname in landsake.
Die vraag wat hy stel is:
,Wat doen Tukkies? " en hy beantwoord dit met: ,Ons sit handjie gevou tevrede. Ons studeer.
sal ander se; die Wetenskap i~
verhewe bo die politiek, sal 'n
ander groep e. Wat ' n belaglike
gedagte."
Hy wys ook daarop dat die
Engel .talige universiteite en b)'
name Wits en Natal gedurig besig is om onomwonde te wy»
waar bulle staan. Sy opToep tot
Tukkies is baie Sterk as hy se:
.,Dam·om laat ons aandeel in

die stryd vir blanke Suid-Afrika.
die behoud van die Christelike
beskawing, die stryd teen kommunisme die grootstt wees. Kom
laat ons soos een man se on
is die jeug, oas aanvaar die uitdaging wat aan ons gerig is, en
ons sal die oorwinning behaal."
· Na aanleidiu g van hierdie
berig vra ,Die Matie": ..Wat
kan Matieland by hierdie OJ;rnep
baat?"
Nou het die vraag ont · taan.
ook vera! na die treffende woorde van mnr. Daan van der Merwe
toe hy ons toegespreek het op "n
programvergadering van di e
A.S.B. -tak, ,Rus die Afrikaanse
student nie te veel op die louere
wat deur vorige geslagte hereik
is nie?"
Ook die Pukke moet nie bierdie boodskap wat vanaf .. Di e
Perdeby" uitgaan ligtelik opneem nie. Besin u ook eers onr
hierdie saak.

Sops ek al gese het, dra ek
bedroefd min kennis van die studentelewe in Europa. In aan·
sluiting op wat ek in drukkerye
gesien het, kan ek miskien u aandag vestig op die vraagstuk van
spesialisasie wat sowel in die
bedryfs- as in die akademiese
wereld opgeld doen. Dit is trou ·
ens ook by ons ni e onbekend
nie. Ek wil nie eintlik wys op
die gevaar van ontpersoonliking
in daardie verband nie, as we]
op die reorganisasie op onder··
wysgebied . Daar is nou verge·
vorderde planne vir die instelling van ' n baccalaureaat soos
ons dit ken en vir meer interfakultere samewerking. Dit sal al·
lig interessanl wees, meneer die
redakteur, as u 'n opvoedkundige
vra om hieroor in u blad te *ry 1.
Tog wil ek graag se dat die nadruk by daardie planne gele word
op die persoonlikheidsvorming
van die student, nie soseer b)'
wyse van koshuiservaring of
sport-gees nie, maar op uJeten.·
skaplike basis: dat die ban de
tussen die wetenskappe via die
mens gele word. Dit lvk m)'
noocl,saaklik dat ons van daardie
ontwikkeling hehoorlik kenni;,
sal neem.
Natuurlik het ek allermins uil
die Europese hemel na die SuidAfrikaanse onderwereld teruggekeer. Daar was baie dinge wal
my laat frons het, vera! dinge in
ons Gereformeerde partypolitiek
in Nederland. Daardie teleur·
stellings wil ek nie ontveins nie.
Daar is geestelike waardes wal
dreig om verontagsaam te word .
Maar ek wou u kolomme nie
daarmee vul nie, omdat di.t nie
vir u in die eerste plek van belang is nie. Ek wou hierdie ruimte gebruik om u aan te spoor om
te volhard in - ek het geen beter woord claarvoor nie - klip·
harde werksaarnheid. Ek wou u
opmerksaam maak nie op iets
wat ek sommer uit Europa imp<_>rteer en vir u wil opdring nic,
maar op iets in die Europese
gees wat u dalk vergeet het. op
p/ig in pleks van lekker lewe.
En u wat wand el in Sy Lig. u
weet dat dit vir u ni e 'n gees
van men e is nie maar 'n heili ge
opdrag. In pleks van hi erdi e ar·
tikel kon ek u miskien beter die
gelykenis van die talente oor~er·
tel het. Dit sy so. meneer pie
redakteur.
.:
S. van der Spoel Snr.

Nerens het Suid-Afrika so baie vriende as in hierdie land nie.

LEES ELKE WEEK . . .
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Is dit Onk••ndeP

Die gevaar Jan

Geagte Redakteur,

Negativisme
Geagte Redakteur.
In die brief van mnr. F. A. de Villiers van 13 Junie 1. 1.
is 'n saak vervat wat die afgelope tyd studentegemoedere gaande gemaak het. Dit is 'n saak wat vr-edeshalwe dikwels verswyg
is, maar dikwels weer na vore gebring word deur gegriefde
persone wat die beersende stelsel negatief benader en dan in
'n negatiewe gee. alles verdoem en veroordeel sonder om in
volwassendheid die positiewe aspek van die bestaande orde
raak te sien.
Dit veronderstel boegenaamd wer inslag gevind bet nie . . . of
nie dat hienlie brief teen hervor- is hy moontlik nie hiervan bewus
mincr is nie - inderdaad dit is nie.
Waar vroeer in hierdie brief
juis ovir hervorming. H ervormmg
was en is nog altyd nodig, maar van grQepe gepraat is, word bedan moet dit positief op heginsel- doe! groepe wat deur hulle gegrondslag berus en nie negatief meenskaplike akademiese arbeid
op veralgemening en groepsbe- met mekaar in kontak kom en as
sulks onderskei word. Ongelukkig
lange nie.
Ons stem saam dat daar sulke egter word hierdie groepe ook
neigings onder ons is soos wat verabsoluteer en die belange
mnr. eotgitter beweer bet in sy daarvan in die studentelewe word
brief. Hoewel sy voorbeelde mis- dikwels gesoek ten koste van ankien algemeen was, kon elkeen der en dit skaad die uitlewing van
mel gesonde verstand bese£ wie 'n beginsel.
en wat bedoel is . . . daar sal
Hierdie enge provinsialisme
immers altyd persone wees wat is niks anders as 'n uitgebreide
11ie uil beginseloorweging na die egoi:sme wat God nie tot eer
Puk kom nie!
strek nie en nie pas by enige be] n b:lle gevalle - ons stel dit ginselvaste Christen nie. So is dit
duidelik in baie gevalle - kom bv. net so verkeerd en te ve;roordie liberalistiese tendens juis uit deel as tokkelokke ter wille van
bogenoemde. Mnr. Potgieter het groeps en eiebelang hulle kandijuis opgewek om te waak teen date in die verskillende bestuurshierdie neigings - dat dit nie liggame wil ,in-organiseer' as wat
die beginsel wat ons sal vrywaar regstudente ander ter wille van
ni~ maar die uitlewing daarvan.
hulle groeps en eiebelang wil ,uitMaar in mnr. de Villiers se organiseer". Hier moet net die
brief - dat daar waarheidsmo- beginsel gesoek word - tot eer
mente in is, val nie te betwyfel van God en nie om die enge mensnie - kry ons nie vee! meer as like ~er nie. In die praktyk bea[breking van die positiewe nie .. teken dit dat enige beginselvaste,
So word daar veralgemeen deur bekwame student net soveel kans
· n groep mense te veroOTdeel
het as 'n tokkelok om se maar op
weens die misstap van 'n enke- die S.R. te kom.
ling. Net soos die regstudente nie
1
ou is dit so dat 'n tokkelok
be.;kou kan word as deur die bank 'n lang studie bier aan die Uniliberaal nie as een van hulle hom versiteit het en gevolglik baie on,· ~rgryp aan drank of een dikwels
dervinding in die studentelewe
met ' n kortbroek gaan sleep nie, kan opdoen wat hom beter be"o kan ook die tokkelokke as kwaam \7 ir daardie poste as bv.
p;ioep nie de gelyks deur die mis- iemand wat net 4 jaar hier bly,
"tap Yan een veroordeel word nie. maar dit is geen rede om so teen
L1derdaad staan die tokkelok- bulle te velde te trek nie.
ke in 'n besondere posisie bier op
Soos reeds gestel is die saak
die Puk, dit is heeltemal duidelik, in genoemde brief uiters negatie£
maar te dikwels word lmlle op 'n benader. Slegs negatiewe kritiek
' oet5tuk geplaas, asof vlekkeloos wOTd gelewer. In wese is dit nie
en lot geen kwaad instaat, asof kritiek rrie -want kritiek bevat
hull .: die enig$le is wat ' n begin- positiewe en negatiewe elemente
~:el moet uitlcwe. Hierdie beginsela_"'ok 'n aanduiding in watter
uit.lcwing geld vir elke gelowige, rigting die oplossing vir die bestaandc in die amp van profeet, paalde p.robleem gesoek moet
priesleT en koning - betsy B.Sc. word. Bogenoem.de brief bevat
studentc, aptekerstudente of wat- ·m_eosal .suhjektiewe bespiegelinge.
t.·r g•oep ookal. As daar mis?tap· Nerens .berus enige argument op
pe in hulle geledere voorkom, is ;n .bepa:alde beginsel wat verdedig
dit net so le veroordeel. Blykbaar word nie, maar die hele trant is
i. skrywer van genoemde brief die van 'n geprikkelde verergde
nie op hoogle met die plig van lu man.
gelowige nie as hy i.p.v, te verDie laak.b1ue poging om op
maan in persoonlike gesprek., op kerkistiese gronde tweedrag in
hoorse 'n man uitkryt vir 'n hi- die studente te saai met sy aanpokriet in 'n algemene stndente- merking oor die G.H.O. is beh:ad. Ons kru1 nie anders as tot oode kritiek. Die C.H.O. agter
die konklusie kom dat weens 'n ons Universiteit se naam leen
g ~ lnek aan fundamentele kennis
hom nie' tot sodanige doe! nie.
hierdie Christelike beginsel blykWat die drank hetref. wor.!!
baar nog nie hy genoemde skry- blykbaar nie onder.skei tussen gehruik en misbruik nie.
Alles in ag geneem, mnr. die
OUDITKLERKE.
Redakteur, kan ons maar weer
Pretoriase Ouditeursfirma het va- net afsluit mel die geagte skrywer
katures vanaf begin ]anuane se eie woorde : Onthou net som1963 vir studente wat hul wil mige deur u voorbeelde gedek
laat inskryf om opgelei te word mag meer regs as u wees.
C. J. H. Venter en
as openbare rekenmeester en ouA. G. Schutte.
rli leur.
Heimat,
Skrywe om besonderhede aan
Posbus 738,
P.U. vir C.H.O.,
PRETORIA.
POTCHEFSTROOM.
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Aile korresporodensie oor hierdie aangeleentheid word hiermee
beeindig - Red.
~

Vergun my asseblief die ruimte om sekere gedagtes uil te
spreek n.a.v. die skrywe van mnr.
de· Villiers (,Die Wapad" 13-662). Dat daar sekere waarheidsmomenle in genoemde skrywe is,
is wel waar en dit betaam ons om
daarop ag te gee. Ons moet ons
inderdaad ernstig besin oor wat
die ' erkJike betekenis van die
woorde is en wat ons daarme bedoe! wanneer ons met die beskuldiging van liberaal en humani ties kom. Alles wat nie met ons
huidige opvatting aan hierdie
universiteil ooreenkom nie, hoe£
nie noodwendig liberaal en hu. manisties te wees nie. Maar daarteenoor kan ek nie my weg oopsien om alles in die genoemde
skrywe sommer net so te aanvaar
me.
Die gewraakte poging van
Mm. Potgieter word nie soseer
gekritiseer oor sy inhoud nie,
maar slegs as aanknopingspunt
gebruik om, waar die S.R.-verkie ing nie te ver iu die verskiet le nie, dit in 'n kerkistiese
stryd te laal ontwikkel. Vandaar
die feil dat die tokkelokke as
su lks so 'n prominentc plek in die
aanval kry! Ek vra myself a£ of
dit nie die B.Ss. (en ook al die
ander) studente se eie skuld is
as hulle nie lot lede van besture
en daardeur dan ook tot S.R.lede verkies word nie. Hoe kan
die mense ooit verkies word as
hulle nie eens genoeg belangstelling aan die dag le ·om deur die
bywoning van voldoende vergaderings stem reg le verkry nie? Gerieflikheidshalwe word Akademiese bedrywighede as ver koning voorgehou. Daar is op die
oomblik slegs sow at sestig ( 60)
tokkelokke, van die eerste- tot
die sewendejaars, waarvan minder as die belfte teologiese studente is (net 28). et soos in die
geval van die ander studente het
ook nie alma! van bulle slemreg
nie. Ek laat my dus nie vertel
dat die ver.ko e tokkelokke sleg.
deur mede-tokkelokke verkies
word nie! Ook die ander studente
moes in die verlede vir hulle gestem bet! Maar die verkiesing
word mos op so 'n tydstip gehou
dat daar 'n heerlike lang naweek
is. Baie persone sal dus liewer
,vakansie" hou op verkiesingsdag
eerder as om die moeite te doen
om le kom stem. Die feit dat
daar by feitlik geen bestuur se
verkiesing 'n kworum aanwesig
is nie, bewys dit. Gewoonlik is
dit juis diegene wat wegbly wat
na die tyd die meeste lawaai opskop oor die verkose lede. Tog
gaan hulle nie langs die regte kanale te werk om die verkiesing
van sodru1ige persone te verhoed
nie, (d.w.s. om in 'n groot genoeg getal byeen le kom om die
ongewenste tokkelokke uit te
stem!).
Ek gee Mnr. de Villiers volkome gelyk dat daar seer sekerlik ook baie bekwame persone onder die ander studente is. Dit is
egter hulle plig om in die kalk!ig te kom. Of deins bulle daarvan terug om die verantwoordelikheid te dra wat desnoods op
hulle gele sal word? Hoewel ek
nie 'n voorstander daarvan is dat
ons oor 'n net-tokkelok-studenteraad heskik nie, is dit tog vir my
logies dat die tokkelokke 'n prominente plek daarop sal inneem,
(hiermee maak ek nie vir hulle
voorbrand nie), as gevolg van die
feit dat hulle soveel jare hier bly
en dus die geleentheid het om
g-oed vertroud te raak met studente aangeleenthede binne ons eie
kring maar ook in ons land en
sells oorsee. Vanwee die aard van
bulle latere loopbaan, is die tokkelokke juis mense wat in staat
is, en behoort te wees, om Ieiding te gee.
Vergun my om te antwoord
op sekere aantygings teen die

tokkelokke. In die eerste plek is
dit baie jammer dat die geagte
sk rywer Pastoor Gerber se herlewingsdienste weer opdiep. (Dit
was ook Evangelis Gerber en nie
Pa Loor Gerber nie. Die pastoor
bet nie die dienste gehou nie.)
Wat egter van die grootsle onkunde by die skrywer getuig, is dat
hy d1e optrede hierteen ,eienaardig ., noem. Wanneer n mens ter
w1ile ,-an Gods waatheid sekere
bewerings wal slegs deur die Satan gei:n pireer kan wees, mel gepaste ::iknfbewysplase weerle, kan
dit slegs vir 'n persoon wat nie sy
versland gebruik nie, as ,.eienam·dig'- voorkom.
Ek wonder so by myself of
dit net tokkelok-S.R.-lede is wat
bulle ,gate uit geniet' ' met die
Kombi. Sover my inligting trek,
is dit nie eens die tokkelokke wat
beheer het oor die toesegging van
die ven·oermiddels nie. lJlt getuig
werklik van die uilerste stompsinnigheid as geklae word dat dit
nolik loegaan op dinees en die
blaam dan sumier op die Lokkelokke gele word aso£ hulle nou
skielik die hele S.R. uitmaak! Ek
het nie geweet vyfsewendes en
die heelgetal een, bet pre ies dieselldc waarde en betekenis nie.
D it is voorwaar betreurenswaardig dat \·anwee die sg. oortredtngs van skynbaar enkele tokkelokke, dit as ,Laai'' beskou word
om vir Lokkelokke (m.a.w. enige
tckkelok wat as kandidaat staan)
Le stem. Hierdie skynbaar pwgtig
klinkende verskoning bou inderwaarheid nie stand nie.
Die kwessie van die verslapping van beheer oor eerstejaars in
koshuise, kan ek nie so stil laat
deurgaan nie. Van owerheidswee
is nog glad nie aile bebeer oor
eersleJaars opgehef nie. Die liewe
skepse~tjies bet dus nog nie in
aile opsigte dieselfde vryhede as
oudames en -here nie. Bulle moet
tog immers eers 'n soort ,vakleerlingskap" deurgaan voordat bulle
volwaardige senior studente is.
Juis in hierdie periode moet bulle
die regle Jeiding kry van oudames
en -here om hulle volwaardige
P.U. sludente le maak wat doelgcrig kan voortgaan op die pad
wat deur die gees en rigting van
ons universiteit van ware P.U.studente verwag word. Dit is juis
in hierdie Ieiding wat huidige seuior studente so ver tekort skiet.
Dit is juis die rede waarom daar
so 'n liberale gees in ons studenleltwe insypel. Eerstejaars word in
sommige gevalle sells aangemoedig om gevestigde gebruike oor
boord te gooi. Wanneer 'n persoon van die wal a£ in die sloot
gehelp word, is dit dan nog ,slegs
t...bristelik-menslik, redelik, en
regverdig?"
Myns insiens is die loppunt
van onkunde geopenbaar deur die
jammerlike verwarring van ,gereformeerd" en ,spesifiek Christelike". Met die eerste oogopslag
is dit al klaar duidelik dat volgens die skrywer ,gereformeerd"
nie ,Christelik" is nie. Waarom
anders dan die verwysing ,1Qie
skrywer praat telkens van gereformeerde karakter . . . dog
nooit van die spesifiek Christelike
nie ?" lndien hy sou spreek van
.,christelik" en ,spesifiek gereformecrd'', .sou hy meer a.s net die
kat se stert beetgehad het. Volgens die Verklarende Afrikaanse
Woordeboek behels ,gereformeerd" protestants volgens die
Calvinistiese beginsels terwyl
,chri telik" iets tipies van die
Christen aandui. Om 'n Christen
te wees, beteken dat jy nog enige
iELs behulwe 'n Calvinis kan wees
olank jy net Christosentries gerig is. Die ,gereformeerd" wees
is dus ·n bepaalderigting binne
die Chril'Lendom en word daarmee uie · n f nkele kerk aangedui
nie! Voorls is ,.gereformeerd''
die grondslag waarop die drie

Afrikaanse Kerke hulsel£ stel, in
naam altans. Kan Mnr. de Villiers dan nou verwag dat hy bier
aan die P.U. vir C.H.O. christelike onderwys sal vind wat hots
met die gereformeerde karakter
van die Alrikaner soos beliggaam
in sy kerk? Die gereformeerde
onderwys is dus inderdaad cbristelike onderwys!
Die sg. ,fatale" in die brief
van mnr. Potgieter word op 'n
ewe fatale wyse deur Mnr. de
Villiers gei:nterpreteer. Dit is tog
baie duidelik dat met ,staande
toestande' hier allermins die liberale en humanistiese neiging bedoe! word maar wel die ,gereformeerde karakter van die Puk'. Ek
kan byna nie glo dat 'n man
soos Mnr. de Villiers nie so 'n
eenvoudige gedagte kan snap nie,
of wil by nie?
Ten slotte wil ek net byvoeg
dat die gees onder ons studente
indcrdaad al hoe meer wegbeweeg Yan rlie gees en rigting wal
deur ons inngting voorgestaan
word en waarvoor hy reeds buite
sy grense bekendheid verwerf het.
Vit is inderdaad slegs die gevolg
van die feit dat ons die eerstejaar studente nie op die regte
wyse as opregte P.U.-kaners inlei
nie. Daar beers ook by die meerderheid van die senior studente 'n
algehele waubegrip oor wat ons
beginsels in werklikheid behels.
Vir ons as studente van die P.U.
vir C.H.O. is daar werklik besinning nodig en bowe a! moet
daar op gepaste wyse sodanige
Ieiding deur ons studenleleiers alhier gegee word as wat nodig is
om ons beginsels ten voile uit te
lee£. Laat alles wat ons doen
steeds getoets kan word aan die
toetssleen ,1 U LIG ., .
Die uwe,
C. J. J. Putter.
Over-de-Voor.
19-6-62.

Mn.r. DE 1/ILLIERS
STEL REG
Geagte Redaksie,
Hiermee net enkele opklaringe
in sake my \'Orige brief, nl. :
( l) dat die menings uitgespreek nie uit 'n kerkstryd gespruit het nie, nog een beoog het,
nog uit enige agterliggende stuwinge. Mnr. Potgieter het op sy
besondEre wyse geskrywe, en ek
het hom net stirerend op die
woord a£ geantwoord;
(2) dat ons standpunle, hoewei skynbaar verskillend ingeklee, tot 'n sekere mate dieselfde
hebels - te wete die CalvinistiesChristelike prinsipieel-historiese ·
ingesteldheid van die P.U., die
Ieit dat baie van die studente lou
staan in die feitlike uitlewing
daarvan asook dat daar wei link·
se orienteringe beslaan;
(3) dat mnr. Potgieter deur
sy etn besondere voorbeeld die
implikasie geskep het dat alle organiseringe teen tokkelokke ( veraJgemening) links is, waarop ek
toe probeer aantoon het dat sommige organi eringe teen individutokkelokke nie noodwendig links
is nie. Hierdeur het die naam van
die tokkelokke oo.r die algemeen
onbewustelik in die gedrang gekom, en daar dit geensins die bedoeling was nie, word opregte
verskoning aangebied. Toegegee,
kon ek dit meer pertinent be·
klemtoon het dat ek nie noodwendig die betrokke opvattinge t.o.v.
individu-tokkelokke huldig nie,
asook dat daar nie ingestaan kan
word vir die waarheid van elk nie
- daar is slegs gestel dat sommige persone om sodanige redes
mag organiseer teen individu-tok
kelokke, en dat hulle dan nie
noodwendig links is nie.
F. A. de Villier .
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Warm nil die oond op die [ampus

B. Commers daag
Eersterugbyspan

Ja, en so gaan die steurende en kriminele politieke toestande op ons Campus steeds voort. Die middelpunt van al die
brousels verskuif net gedurig. As dit nie die koshuise is nie,
dan is dit die T egniese Departement, die Studentesaal of die
spykerbankies of die ,spykerbalmasjien" ( darem 'n hoe woord
vir so'n lae spel) .

By mo,n de van hulle bestuurder, dr. A. J. E. Sorgdrager,
het die gedugte rugbyspan van die B.Comm.-fakulteit gisteroggend 'n uitdaging aan die eersterugbyspan van die Puk gerig.
1

a samesprekings met die
kaptein van die eersterugbyspan,
mnr. Piet Steinberg. blyk dit dat
w "n wedstryd heeiLemal moontlik
i~ en waarskynlik in September
sal plaas,·ind .
Die B.Commers heskik oor ·n
puik span. Hulle agterlyn is van
pro vi n.:;iale 11:ehalte met die voorn•alige Wes-transvaal B heelagter

Piet Bosman
ltassie 'an cler Westhuizen, clie
Wes-Tran~Yaalse senlers Jimmy
Pohl en Joban Yan der Srhyff
en die \'Oormalige Noord- en We~
TraMI'aa lo;r losskakel Thp Yan
Zyl.

VOOROSSE

die \'olgende B.Comm.-:::pan '1 r
die wedstryd ~ekie~:
Heelagter:
Has ie ,-an der \Ve~thuizen
Vleu-els :
.Jo han Aucamp
Tre\'or \'an iekerk
Senters:
Johan van der Schyff
Jimmy Pobl.
/,osskakel :
Thys van Zyl (kapteinl
Skru.mskakel:
Cin~cr ,-an Aswe~en
Haker:
H. L. du Toit
Voorry:
Hennie Badenhorst
]ona Vi ljoen
Stolle:
Avril Malan (onderkaptein)
Jan Kru~er
1'/unhc:
'\fie Swart
Piet Willf'm~e
Agsteman:
Piet Bosman
DiP he!'<luurder van die :::pan
i~ dr. A. J. E. Sor!!:dra!l:er, terwyl die kaptein en mnr. D. C.
Viljoc-n dit> afri~tin~ sal waarnel'm.

TROFEE
Die wedstryd he loof om n
jaarlikse instelling te word. \'e r·
a! mel die oog daarop dal die

Ond er -<lie vooros!'e i_ claar
nam e ~OO!'< Badie Badenhorst Yan
\uordelike Uni,·ersiteite . faam.
A\ ril l\Ialan ( \ o01·mali~e Sprin~
hokkapleinl en Piet Bo man.
1QOI·heen [lank 'an Wes-Trans·
,-aal en kaptein van die Puk.

KAPTEIN
Dit lyk of die B.Comm. -keu rd er~. dr. A. J. E. Sorgdrager.
mnrr. i\. J. Swart en D. C. V iljoen. die Yoorheeld Yan hulle kolle:ras in hoer sloe! \'Olg mel die
;.wnwysing ,·an Thys van Zyl as
kaptein van die pan. Dr. Sorg·
drag _r, wal voorsitler van die
keurkomitre i , is van mening da t
A' ri I l\1alan sy besle sal kan
!ewer teen veteraan Herman Venter i ndien die kaptei nskap nie op
~v skouers rus nie.
· Hierdie heloof 'n interessante
Avr il Malan
n• rpo~ing in die saai ligawedstry·
spannc sal mced.ing om die AIde le hring en behoort goeie lvrl Sorgdra~er-wisseltrofee.
1·oorbereiding te wees Yir ons eer·n Paneel van skeidsn·~Ler~.
~ ~- pan se 11edstryd teen Pote in
lwslaande uit mnr. Piet Gardner.
September.
snl aan die Puk se eerslespan
Onderhewig aan wysi~inge i voorgele word.

So i die verskuiwing tans
weer aan die gang. Die kalklig
wat a! vir soveel jare op die Kompleks geval het, het nou ook \'erskuif, en saam met die gees uit
die Komplek verdwyn . Die ka lklig is saam met die Boeing se
slerl .,o,·er de spoor'' na 'n nuwe
lerrein van groot slagtinge. So
berig my poli tieke ve rslaggewe r.
I

BANTOESTANS
Koos d u P looy
Foto: Fotokuns
f'UK KE L

l

NOORDELIKE

UNIVERSITEITESPAN
Twee Pukke is gekie om die
Noordelike Universitei le le ver·
teenwoord ig in 'n wedst ryd te ~ r.
die Kwaggas. wa l as voorwed·
strycl sal dien vir die cersle toets·
wedstryd teen die Lreus more
op Ellispark.
Hulle is Piel van der chyfl
( enter) en Koos du Ploo)'
( agt temanl. Du Plooy het reed<
vir hierdie span opgetree. maat
oi l is Van Jer Schy ff se eer.:;Lc
vrrskyning in die kleure van die
Universiteite benoorcle cl ie Vaa l.

Ver rassinp;
Die weglating van Hennic
Badenhorst. knap voorryman
van die Puk, wa t vir hierdie span
teen die Senlrale Universiteitc
ge peel het en ook vir die SuidAfrikaanse Studen tc pan gekie:;
is. is 'n verrassing.
Dit i egter alles nog maa1
voorbereidende wedstryde voordat die fina le
oordeli ke Unive r.:;iteitespan gekies word wa t
op
prings teen d ie Lee us sal
speel.
Vir laasgenoemde span behoort meer Pukke in aanmerkin~?,
geneem te word.

SPEEL V IR WES-TRANSV AAL
Die kaptei n van die P .U.tennisklu b, Dawie d u P lessis, is
gekies om Wes-Transvaal m
hierdie
portsoort te verteenwoordig op die uniale toernooi.
Dit is 'n cer wal Dawie lanka! toekom en 'n prestasie wat
met reg bygevoeg kan word by
die lang lys wat hy reeds vir )
klub ingeoes het.

Rugbytoer vind weer plaas
Na baie onttrekkings weens beserings, is die rugbytoer
na Natal en die Kaapprovinsie gedurende die Julievakansie
byna afgestel. ____ _
Tog is daar eindelik genoeg
spelers gevind, en die span blyk
'n redelike gebalanseerde een te
wees.
Die toer. pan is soos ,-ol!!::
Heelag~er:

Spekkies de Villiers
Vleuels:
J ohan Au camp, Eddie van der
Westhuizen, Lou Erasmus,
Lionel Phillips en Hannes
Visser (0/ 191.
entus:
Johan van der Schyff, Tjaart
Steyn en Ros!'ouw (0/ l9l.
Losskakels :
Piet van der Schyff en Jan
Kruger ( 0 /19).
Skrwnsakel:
Kobie van der Walt.
Haker:
Piet Bingle.
V oorryma.nne :
Pieter Potgieter, De Wet Kruger. Jona Viljoen (0/ 191 en

Joof Otto.
Slotte :
Piet Steinberg (kapteinJ en
Koos du Plessis.
Kantvoorspelers:
Koos Hattin~h en Du Pisanie

(0/ 19).
Agsteman:
Jan Ackerman.
Die span vertrek Maandag 2
Julie na Durban per trein en speel
sy eerste wedstryd die Woensda~
lcen Natal Duikers onder spreiligle. oos in die verlede behoorl
bierdie wedstryd weer een van
die hoogtepunte ,·an die toer te
wees. Die :\'t•tal Duiker~ is feitlik
'n Junior Natalspan.
Die volgende dag vertrek die
span per boot na Kaapstad en
speel wedstryde teen Tuine en
Moorreesburg. die slerk span van
veteraan Chris Koch; Malmeshury, Piet du Toit se span; en
' oordelikes, een van die voorlopers in die W.P.-liga.

7

Johan van der Schyff
Foto: Fotoku.ns
Tydens hulle verh lyf in Kaapstad sal die span die wedstryd
tussen Westelike Provinsie en die
Leeus bywoon.
Die Sportredaksie van die
W AP AD wens hierdie manne · n
aangename en suksesvolle Loer
toe.

My verslaggewer uit die Banloestans berig ook in hierdie verhand dat die gees wal so skielik
1erdwyn hPL, nie eers terug ge" in kon word deur die bou Yan
·n veelkleurige dam h ul grool·
sc poging va n 'n nag - nie. Hoe
hrt dw helde geya J . . . ! r !
En int ussen woed die tryd
lussen Dawie Dup en Over-deVoor nog \ Oorl. Na ' n held haf.
tige poging \·an Over-de-Voor die
e:: rste koshuisgeveg a lma! wat .;n
Iin kse 1i beraal bumanistiese gees.,
open baa r. met hul nuwe kussings
Yo! ou vere, terug te bring tot
die ,ou paaie," (gelukkig het die
eerstejaars nie geweel wat dit heleken nie, en loe maar links en
regs geslaan) het D awie Dup in
d1e tweede versie self die drie
brandsla nge van Joo n van Rooy
oorm [ ester ( deur ewe li beraal die
Iuane lor te draai).
Die gekners van Lande wa t
daarop gevolg het van die kant
Yan Baas Buys (hy's regsgesind)
en Roelf du Plessis het 'n verdere ontwrigting van die ,staande toestande" veroorsaak, met d ie
ge1'olg dat die tandarts vi r die
gelag Le taal is.
Maar steeds d uu r die stryd
Yoort. Beide het besef dat die pen
magtiger is as die swaard en
daarom hekrap bulle nou , Die
Wapad". Dis of links en liberaal,
of doodreg, en wees veilig op die

Puk.

VOORSPRONG
J a. hroeders en susters, die
stryd is interessant, en sover roem
Q,·er- de-Voor daarop dat hulle
cintlik 'n vo01·sprong het, want
hu llc ouhere is nog van die konserwatiewe soort sodat bulle eerslt·jaars nie so liberaal in hul
.. lewen .. en wereldheskouing" gel\ ord het dat hulle ook aan die
., pykerbank-rush" dee! neem nie.
]a. die slryd is warm en die
winter koud,
Die pelers org vir die hitte,
Die skrywers vir die peper
en die SOUl.
Nadal Over-de-Voor en Reimal nou heide in Gatland se
slaai krap, is die Gatland-Thaba
J iih-kys Laamlik koel. Ba.bsie Viljoen en II ennie Cloete hou die
smorende vuu rtjie nog lewend.
P.etrir Coetzee en Willy Catsman is tans vurige ondersteuners
\'an inter-tee, want dit is die
hakermat van hul kys.
Elripn van Deempter weet
presies wanneer Attic Badenlwrst
haar kamer verby gaan. Hoe weel
sy? Ek weet nie, maar ek weel
wel da l die Spoorweg-polisie na
die klipdief soek wat Cachetstasie
se klippe vasle.
Uit P ostmashuis word berig
dat di t da~·em nou tyd is dat
daar kennis geneem word van
twee bejaarde kyste : die van
Monica Muller en Poena van den
Berg, en die van Elma Venter en
Mattie Vil joen.
,Soet is die stryd vir die
stryer
al moet hy uiteindelik verloor,
Maar die m an wat sy deelnc.me weier,
is die man wat sy nasie
vermoor."
Onze Oom Lokomotief.

e
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Gimnaste onderneem
eerste toer
Die P .U. Amateur Gimnastiekklub onderneem gedurende
d ie komende wintervakansie sy eerste t oer deur dele van Transvaal, Vrystaat en Natal.
Mnr. Wynand Putter en mej.
Gerda Bester van die Departe·
ment Liggaamlike Opvoeding i5
die r..,i.souers, ter\1 yl mnr. Gert
Scholtz a:; Studenteraadsverteen\~oord iger sal optree.
Die Loerprogram dek meet
as drie-en-twintig vertoni ngs in
neg-entien dorpe.
Die uitblinkers onder die dame· is Jie twee do ente. mej j.
Winny Bekker en Gerda Be Ler.
albei Noord-Transvaalkampioene. Die moderne ritmie e
dansc wal individueel en in groepe uitgevocr word, behoort groot
byval te vind onder die fynproe·
wers van gimnastiek. Die sierlikheid van liggaamsbeweging
bekoor elke toeskouer wat dit
kan waardeer.
Die standaard van die mansgimnaste is hoog. Wynand P utlrr. koning op die rekstan~ en
hrug, Frik Buys, Nico R oo ,

J orrie J ordaan en Da\\id de
Lange behoort die gchore mee
te voer met h ulle waaghalsige
gimnas:ie.:;c toertjies op die apparaa t en tram polieJL

KAMPIOENE
Hierdie mansspan he! so pas
die
oor d-Tra n vaal Jigakampiocnskappe ingeoe-, 'n feit wat
die hoe gehalte gimnastiek wat
die toer gaan op lewer, beklemtoon.
Die span hrstaa n uit di e volgende lede: rnejj. W. Bekker, G.
Bester. N. Smi th. i\. 1\: ruge r. E.
Jonker, . de Beer. A. Cronje.
W. Wol maran~ . P . 1\:oole. H. van
der Walt, L. J acobs, C. Roets en
S. F ourie.
Mnrr. W. Pu tter, N. Roos, ].
J ordaan, F. Bu ys, G. Scholtz, T .
van der Walt. K. van Rensburg.
W. Frey. D. de Lange, A. H itge
en W. J . Sauerman.

Dawie du Plessis ~aar puik
Ln W. T.- f(ampioenskappe
Dawie du Plessis, veteraan-tenniskampioen van die Puk,
het uitstekend gevaar in die Wes-Transvaalkampioenskappe
wat tans nog op Klerksdo.rp beslis word.
Twee weke gelede het hy
daarin geslaag om sy sterkste
leenslander in d ie kompetisie,
Andrew Makkink, uit te skakel
in 'n . pannende wedstryd, en

Foto: Fotokuns .
Die Gimna tiektoer pan wat vanjaar hulle eersle toer ondl'rnePm.

Rugby ruk reg.

Eerstes wen weer met
reuse eindpoging
Nadal die eerstespan b ewys het d a t hulle die stamina vir 'n eindpoging besit, het hulle
dit Saterdag weer in werking gestel en Klerksdorp wat vir d ie grootste ged eelte van die wed
stryd met 6 - 0 voorgeloop het, met 8 punte teenoor ses die loef afgesteek . .

Du P lessis behoort geen
m oeite le ondervind om hierdie
kampioenskap te b ui t nie - 'n
prestasie wat 'n pragtige kroon
a! wee op 'n lang en puik tenni loopbaan in Wes-T ransvaaltennis wat d ie ein de van hierdie
jaar beeindi g word wanneer
Dawie sy studies voltooi.

Die P uk wal met tye ( cii l word nou am per lradi ie) slegs met
d rlien man gespeel het weens die besering Yan Hoogenhoezem en
Badenhor t, het soo Spartane g veg n Yerdien om die oorwinning
te behaal.

I n die gemengde dubbel-pel
het Du Plessis aam met mev.
J oan van Rooy deurgedri ng na
d ie halfeindronde en in die
ma nsd ubbelspel saam met J acki e
Brevis na die eind r ondc. I n albei gevalle is bulle egler uitge·
skakel.

De Wet Kruger. ou veteraan
van menige wed.stryd Yir die
eerste pan. het Saterdag een
Yan die be le wed tryde van sy
le\1 c gespeel. ;"-; ie aileen het hy
oos · n rots in tl ie· voorr} gestaan nie. maar tel kens soos 'n
agtsteman in die los baljaar.
Rennie Badenhorst. wat reed in die eer le helfte he eer is. bet
nadat hy teruggekeer het. hoe" el hy in groot pyn verkeer heL.
y plek op meesterlike wyse volgeslaan en bewys \\aarom hy
vir die uid-Afrikaanse niveriteite gekies i .
Ten spyte van die ontwrigting na Hoogenboezem se hesering. het die agterlyn beter vertoon as die afgelope paar wedslryde en vera! Spekkie de Villier op lo kakel en Pieter le
Roux op heelagter erdien vermelding.
· n l\1an wou nou onder die
aandag van die oordelike U nivcrsiteite-keurder moel kom, i
J ohan Serfontein. Hierdie vleuel
se veilige hande, uitstekende dekwerk en dodelike vbrdediging

Di e lynstaanwerk van die
Pukke was perfek en die vasle
voor.spelers het vir Herman Ven·
ler. wat ver bo sy teen tanders

JONG SPELER
Willem V orster en sy maat
he t in die kwarteindronde van
di e mansd ubbelspel goeie tennis
gespeel. H ulle moes egler die
,l<n ie buig voor die gun telinge
in hierdie afdelin g, Fred Rud man en Andrew Makkink.
Dawie du Plessis
verlede Saterdag het h y Ru dman geklop om deu r te dring n&
die finaal waarin hy kragte sal
meet met Llewellyn.

Vorster het ui tmuntende tennis gespee] en hierdie jong speler gaa n nog baie gesien word
in toekoms li ge wedstryde. Dit
sa l nie verbaas as hy eer daags
verkies wo rd om sy provin ie
te verteen woordig nie.

Herman Venter
ui tgetorin g het, pragtig ondersteun. Hierdie verbetering het
te weeg gebring dat Kobie van

Bl ERMANSKAP!

cler Walt op skrumskakel sv >~are
kleure kon 11y · .

DE WET KRUGER

De Wet Kruger
maak hom 'n sterk aanspraak- '
maker op insluiting in die span
wat eer daag teen die Leeu&
moet kragte meet. Piet Bingle
val ook in hierdie kategorie, en
ek t1\yfel of daar vandag 'n haker in We -Tran vaal is \\at vir
hom kan kers vashou.

PUNTE
Die Puk se punte is aangeteken deur De Wet Kruger en
erfontein mel 'n drie elk, waarvan De Villiers een vervyf het.
avy en Fire moes albei
die knie buig voor hulle Klerk ·
dorp-teen landers.

TJ\FELTEN~IS •
KJ\MPIOE~SilflPPE SUKSES\'OL

OPE

Die P .U. Ope Tafeltenniskampioen skappe wat verlede
Saterdag van stapel gestuur is, was 'n groot sukses. Honderden-twintig wedstryde is sonder enige h aakplek afgehandel.
In eli(' mansafdeling was daar
min \errasjnw. Die gunsleling,
A L Oo Lhuizen yan Goldfields, het
die mansenkelspel gebuit toe hy
PauLen maklik geklop hel in die
finaal.
Die damesafd eling hel n
grool Y('rra~~i ng opgC'lewer loe
l\Iarie \aude die gunsteling Lettie PrPlorius Yan an lam geklop

LEEUPLESIER!
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Die gemengdc cluhbelspel is
gewen deu r A. van den Berg en
meY . Lellie Prelorius, lerwyl AL
Oosthuizen en Bodenstein die

mansdubhelspcl ingepalm heL.

PUKKE
Onder die Pukspelers het ick
du Plooy goed gevaar, en nral
in diP man~d u bbelspel 'n puik
\·erloning saam met Andries van
der Walt gelewer.
Faan Oosthuizen het net mel
rukke sy gewone spel gelewer,
maar oor die algemeen teleurgetel.
Minnie Styger het die hesle
gevaar onder die Puk-dames.

