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P.U.K. CJ<9en 
Die NA. VY doen 

dit weer!! 

die lntervarsity! 
Getrou aan die tradi ie was die Na

vy verlede Saterdag weer eens een te 
vee! vir U .O.V.S. en het bulle 'n wel
verdiende, .hoewel nael kraap oorwin
ning van 6-3 behaal. H iermee het 
hu lle inderdaad die grondslag gele vir 
Theos se roemryke oorwinning, wat 
soveel meer betekenis aan bulle eie 
oorwinning verleen. 

Roemry ke sege vir Theos. 
Sate.rdag, 12 Mei, was sommer weer 'n rooiletterdag v ir 

die Pukke! Toe Theos so kleingeld maak van die Oukies, was die 

terugslae van die oggend en die vroee m.iddagure skoon verget~ 

en kon daar niks bygevoeg word by die blydskap van die Pukkies 

nie. 

Toe Stoney presies om 4 nm. ·y 
m~.nne op die pra~ti~e nuwc Vrystaat
,tadion op die veld !(elei het en ge
luister het hoe die Alma Mater en die 
Oorlogskreet aangehef word. was a! 
wat Pukkie was maar baie benoud, 
maar toe die eindfluitjic blaas, was die 
hele P .U.-massa een juigende, seevie
rcnde menigte toe die oorlog k.rect 
weereens die lug in gedawer het. 

Op watter wonderlike rugby het die 
Theus ons nie verga nic! lntervar ity
ru~by is altyd mooi, maar d1t is lank
laas wat ons rugby ge 1en het wat kan 
opveeg teen verlede Saterdag se ver
tonmg van Theo , terwyl ons ook glad
nit wli afdoen aan die mooi spel van 
die Oukies nie. H ulle het puik ge peel, 
maar die Pukke was net eenvoudig te 
goed vir hulle. 

VERLOOP VAN DIE SP EL. 

Om presies 7 minute oor vier het 
Cecil Harrington die bal afgeskop om 
d1e gedenkwaardige wedstryd 'n aan
vang te laat neem. U.O.V.S. het on
midde!lik tot die aanval toegetree en 
bet vir die eerste tien minute pal op 
Pl'k doellyn geboer. 

Na twaalf minute is hu!le kwaai 
aan'la lwerk bcloon, toe hulle regter
vleuel, Gawie Botha, na 'n mooi ag
terlynbeweging in die hoek, duime van 
d1e kantlyn oorgegaan het. Die ver
vyfskop was mis, maar dinge het sleg 
gelyk vir Theo . 

Nou het Theo cgter reggeruk en 
voordat U.O.V.S. geweet het waar hul
l~ was, wa hulle reeds agtcr in punlc. 
Die bal het vinnig uitgckom na Cec1l 

wat dadclik na Hennie laat loop hct. 
Hy het die bal op die halflyn gekry, 
ecmaak-maak of hy wou uitgee, deur 
n ~aping gegly en net toe hy vas~e

\'at word, laat loop na Kort Stoney 
wat soos 'n vctge meerde blits na binne 
gcbrcek het, die heelagter getrek het 
en net op die regte oomblik vir Nok
keb wat aan sy buitekant omgekom 
het, laat loop het om oop te le doellyn 
toe vir 'n kitterende drie, wat net o 
ruik deur Lan g Stonie vervyf i . 

Vyf minute voor halftyd bet Lan g 
Ston ic 'n licfhke etrafskop van ten
min te 45 tree deur die pale geklits 
om die telling met halftyJ 8-3 in 
Puk se guns te maak. 

Halfpad in die twccde he!fte was dit 
Cecil Harrin gton wat, nadat Pine Pie
naar om Jie skrum gebreek het en die 
bal op die kwartlyn aan Cecil be org 
het, •kittercnd dwarsdeur die hele 
Oukies-verdediging gebreek het en ow 
der die pale oorgeduik vir die mooi
•te drie van die dag. Weereens bet 
Lang Stonie gcen fout gemaak nie en 
d1e telling wa 13-3. 

Hierna was dit vera! die Puk-voor
<;pelcrs wat met dribbellope en kort
aangee tclkem d1e Oukies gryshare ge
gee het, maar Theos kon net nie weer 
deurkom nie. By een geleenthetd bet 
Blom lieflik deurgenael, maar die 
;;keidsregter het beslis dat daar vooraf 
'n fout begaan is. Tien minute voor 
d1c einde hct Ferreira vir U.O.V.S. 
met 'n strafdocl geslaag. Hoewel 

.O.V.S. hicrna vcrwoed prohecr pun 
te aantckcn het, wab die Theo -verdc
diging heeltemal ondeurdringbaar, en 

was die einduitslag 'n briljante oorwin

ning vir Theos met 13-6. 

Stonie Steenkamp was in die wed

stryd eenvoudig begeester en bet on

\'erbeterlik vertoon. Hennie van der 

Walt en Nokkels was briljant beide op 

a;;nval en verdediging, terwyl Cecil nie

tcenstaande herhaalde besering, 'n skit

terende wedstryd gespeel bet. Ag, di~ 

hele span was tiere! En ons kan aileen 

aan Theo se: Vat so, vir 'n puik wed

stryd! 

H oewel daar min puote aangeteken 
is, was die wedstryd deurgaans inte
ressant en aan koulik, terwyl sowel 
voor- as agter pelers van die Puk hul
leself oortref bet. 

D ie uitstaande voorspeler op die 
veld was ongetwyfeld H. B. van der 
Walt, die ywirige Navy-agsteman, ter
wyl Don H uman en Dick Daly, van 
die agterspelers telkens goeie werk 
verrig het. 

P~U~ vereer deur besoek 
van drie vooraanstaande 

geleerdes~ 
Ccdurende die loop van die kwar

taal was die Universiteit in die be
voorregte posisie om drie vooraan
$laande geleerdes uit die buiteland v1r 
'n paar dae te kon buisve , 

PROFESSOR J. N. SEVENSTER 
hooglcraar in Nuwe Testamentiese 
,·akke aan die gemeentelike Universi
tcit, Amsterdam, 'n gesaghebbende op 
d1e gebied van sy vak, bet voo r die 
studente van die Teologiese Skool en 
U nivcr iteit opgetree met 'n lesing oor 
clic ontwikkeling van die begrip ,On
sterflikheid" by die Stoa en in die 

uwe Testament. Met waardering is 
deur die Teoloe melding gemaak van 
d1e algemene behoudende standpunt 
deur hom ingeneem. 

Ds HOWARD HAGERMAN le
raar van die Reformed Church te 

cwark, V .. A., wa ook op 'n kort 
besock aan die Universiteit. Hy is lek' 

tor aan die Teologiese Seminarium 
van New Brunswick in H omiletiek en 
Liturgiek en 'n bekende skrywer van 
teologiese boeke. Wat vera! getref bet 
in die lesings wat hy gehou bet, was 
die Gereformeerdheid van sy denke en 
opvattings . D it het duidelik na vore 
gekom in die le ing wat by voor die 
Geloofsleerklas gelewer het, uit sy 
standpunt: sola scriptura, sola fides en 
soli Deo gloria. 

PROFESSOR P. J. BOUMAN was 
die derde besoeker. H y kom van die 
Universiteit van Groningen waar hy 
Professor in die Sosiologie is. Hoewel 
hy vroeer ekonoom was, is hy tans 
cen van die bekendste sosioloe in di:! 
wereld en skrywer van die bekende 
,.De Weg Der Eensames". H y bet op
getree met twee lesiogs voor die so
. iologiestudentc en een voor die stu
dLnte van die Fakulteit van Ekonomie

se Wetenskappe. 
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Studente . . . ! ! 
Vir al u 

• Handboeke, 
• Skryfbenodigdhede, 

• Leedasse, 
• Geskenke, ens.! 

DIE BULT FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 
LANGS WELKOM-KAFEE. 

BESOEK ONS EN WEES VERSE
KER VAN GOEIE DIENS 

Beeoek on& vu l>etroubare ~>.'e rk 'n 

spocd! 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

PIETSE, SK.OENE en 

FIETSONDERDELE. 

t<erkstraat 90 - Telefoon 497 

~~~~,_~,t,.....¥-~"',.t~;t,!;;-~,.~;.~.;t,t~~~~~,~;,_t,-<1',. 

~ ~ 
~ ~ 
~ MNR. J. S. DUPLESSIS, ~ 
¢ 
," U VERTEENWOORDIGER VAN ..,, 
~~ 

~ Meyer~a~ M B R A N ~d~oon 897 

\ POTCHEFSTROOM. 

~~~~~~ ...... '~~~. 

DAMES!! 
Kom koop al u benodigdhede hier op die BUL T 

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETWARE. 

CACHET MOD.ES ( EDMS.) BPK. 
TOMSTRAA T 56A FOON 1389 

POTCHEFSTROOM 

S"A"N "L"A"M" 
Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Noordbrugweg 3 - Telefoon 1247, 

POTQ-IEFSTROOM 

Vir al u Assuransiepolisse en V ersekerings. 

• 
BESOEK-

HAftftY JEDEIKIN 
VIR 

BOUMATERIAAL TIMMERHOUT 
en YSTERW ARE. 

TEVREDENHEID GEWAARBORG 

Foon 639 115 Kerkstraat 

VIR ..... 
VIS, ERT APPELS, 

VERVERSINGS, ens. 
V9n Wiellighstraat 13, 
POTCHEFSTROOM. 

WELKOM KAFEE 

J. P. van der WALT 
APTEEK 

Ker lcstraat 111 Potchefstroom. 

,ONDERSTEUN 'N OUD

P.U.-KANERI'' 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK verlang word. 

DAVY ROBERTSON 
KUNSSENTRUM 

Vir die Mooiste 
PORTRETTE en RAME 

SANLAM-GEBOU 

I. GLASER 
H /v 137 Kerkstraat en Autolaan 

OMEGA en TISSOT 

HORLOSIES 

JUWELIER 

Bus 206 Tel. 164 & 1167 
Hjv. Wolmarans- en 
Van Riebeeckstraat 

CENTRAL 
CASH STORE 

POTCHEFSTROOM 

Vir Vars Vrugte, 
Groente, 
Kruideniersware, 
Damesui trustings, 
Komhuisgereedsl{ap. 

ONS IS DIE BILLIKSTE IN 
DIE DORP. 

JAY'S GARAGE 
(K. NOBEL, Eienaar} 

Lombardstraat 5, Foon 175, 
POTCHEFSTROOM 

Voorraadhouers en Handelaars in 

e MASSEY-HARRIS TREKKERS 

e PLAASGEREEDSKAP, 

e PLANTERS en STROPERS, 

e S.A.F.I.M. en WILDBOAR-

IMPLEMENTE, ens. 

Woensdag, 23 MeL 1956 

BLITZ! ... 
DROOGSKOONMAKERS 

Stuur u klere na ons . . . ons 

sal weet wat om daarmee tc 

doenl 

• 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

,PUKKE, ondersteun ons vir 

AANGENAME 
ONTSPANNING!" 

Oop vanaf 7.30 in die aand 

l>hone 369 Foon 369 

POTCHEFSTROOM 

For/Vir 

"SUNFROZE" 

Roomys - Ice Cream 

LOOCK 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 
Kerkstraat 102 Telefoon 855 

POTCHEFSTROOM. 

J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE, 

TIKMASJIENE 
en 

MOTORFIETSE 

J. HEIDEMA 

Drink 

(teenoor Geref. Kerk.) 

Kerlcstraat 30, 

POTOIEFSTROOM. 

S & S en Geniet 

DIE BESTE 

SUPER ORANGE 
TING-A-LING 
PEP-A-DILLA 
TOP HAT 

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FACTORY 

Phones 16 & 1144 P.O. Box 134 
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'DiE IWapad 
Woensdag, 23 Mei, 1956 

Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

Die Tomlinson=verslag vereis 

intense belangstelling. 

Dikwels is daar al gese - en soms ook op spottende wyse -
dat dit eendag die plig van ons studente sal wees om as le.iers 
in ons volkslewe op te tree. Ons besef aan die een kant terdec 
dat wannee.r 'n mens die Universiteit verlaat, dit moeilik gaan 
om eers jou voete te vind, en dat dit lyk asof 'n mens nie juis 
vordering kan maak nie. Dan kom daar skynbaar min van tereg 
om as Ieier op te tree. Aan die ander kant be.sef ons ook terdee 
dat dit absoluut nodig is om in enige volkslewe gestudeercle mens·~ 
te kry wat die nodige kennis bet om dinge aan te pak 

As dit dan we] waar is dat ons studente eendag die Ieiding 
in die volkslewe moet oorneem, dan het daar in die JOngste tyd 
!ets gebeur wat werkliK n1t om. aandag mag verbygaan nie. En 
dit is die vcrskyning van die Tomlinson-verslag. Vera] die mens~ 
in wie se gebied dit le , sal die las he om 'n stud1e daarvan te maak 
en te sorg dat die hele. saak onder die deeglike aandag van die 
studente-massa kom. Want 'n mens kan maar se wat jy wil. maar 
die verhouding van die blanke in Suid-Afrika tot die Nature] 
en die optrede van die blanl<e tee.noor die Nature! is van die 
grootste belang. 

En of dit nou die taak van ons studente is om hierdie saak 
ook te ondersoek? Ja , seker. Dit bewys ook al die arbeid wat in 
hierdie verband deur die A.S.B. gedoen word met sy pos op die 
Hoofbestuur van Direkteur van Rasse-aangeleenthede, en verder 
ook met die besprekings op die Kongresse oor die verhoucling 
van die studente tot die naturelle-studente. Dit is Jammer dat die 
verslae wat telkens voor die kongres dien van die betrokke Di
rekteur, nie ook onder die aandag van die plaaslike takke gebring 
word nie. Jammer is d1t emtlik dat al on studente nie die kon
gresse kan bywoon nit:. Want wat daar bespreek word, word 
nie ligtelik gedoen nie en dit IS werklik die plek waar ons studen
te opgele1 word u:u opsigte van hierd1e saak sodat bulle ook een
C:ag in die voile volkslewe sal weet waar bulle staan e.11 ook bewus 
sal wees van die tradisionele Afrikaner-beleid oor bierdie saak. 

Maar voorts is djt sekerlik ook ons taak om dit aan te pak 
omdat ons nie net na die Universiteit gekom het om onderrig te 
ontvang in die bepaalde vak waarin ons kom studeer bet nie. 
maar ons het sekerlik ook na die Umversiteit gekom om gevorm 
te word vir die )ewe . En as dit so is dat die P.U. vir C.H.O. kan 
aanspraal< maal< op die naam AFRIKAANSE VOLKSUNIVER
SITEIT. dan kan ons ook goed besef watter taak op ons ru5 te!l 
upsigte van hierdie saak. 

Ons kan ook daarby d1e politieke konsekwens1es van hierdie 
verslag nie oor die hoot s1er, rue, want as burgers van hierJie 
land is dit ook ons plig en roepmg om die politieke neigings te 
volg en ook ons stem te laat noor wanneer nod1g . Maar dit be· 
teken nie dat ons die hele saak net vanuit 'n politieke oogpun t 
moet sien nie. Ons moet dit in die eerste plek sien anuit die 
standpunt van mense wat dee! van 'n volk is wal met hierdie be
trokke probleem te kampe net en wat in the eerste plek net die 
beste wil soek vir sy volk omdat bulle die volk waaraan bulle 
behoort, lief het. 

En daarom sou dit pligver aking wees as ons die saak maar 
sommer laat verbygaan of selfs as ons daaraan aandag gee omdat 
ons nuusk1erig is om te sien wat daar gese is. Maar omdat ons 

t 
t ®orbtnking 
,~, ________________________________________ . 

WAARHEEN JAAG ONS? 

On hoor dikwels die stelling en 
soms i dit 'n klagte: Die !ewe is ge· 
jaagd. 

I nderdaad is dit so . Dag en nag van 
Sondag tot Sondag dreun die koeke· 
panne en , waar hysbakke in on myne; 
Dag in, dag uit dreun die treine op 
bulle spore vcrby. In die strate skuur 
mens verby men ·, alma! op 'n draf
stap, heen·en·weer. Elkeen het sy be· 
' tern ming waarheen en sy plek waar• 
vandaan. So skuur kar verby kar al
ma! op jaag na 'n bestemming. 

In die lug dreun vliegtuie, belaai 
met mense ook na 'n bepaalde bestem· 
ming met 'n bepaalde doe!. Alles moet 
nok vinniger en vinniger gaan. 'n On· 
opho udelike gejaag en gedreun. Alles 
tog onk uiteindelik vermoeiend. 

In ons studentelewe voel ons ook 
se ker som die gejaagdheid skerp aan 
en word seker ook slagoffer daarvan. 

Dit jaag heen ·en•weer van 8.00 vm. 
toL 6 nm. na klasse toe en van k.Jasse 
af. Dit is 'n stroom heen•en·terug na 
d1<' biblioteek. Daar is 'n kom·en·gaan 
na vergadering toe. Een stroom van 
v1 oeg in die oggend tot Jaat in die 
aand. Soms word daar skaars tyd ge• 
gun om rustig te eet; Skaars tyd vir 
dank oor die taf el. 

Pred. 3:1:- ,Alles het sy bepaalde 
uur, en vir elke saak onder die heme! 
is daar 'n tyd." 

So streef die een verby die ander; 
So streef die een hoer as die ander. 

Die Prediker se vir ons alles is te· 
vergeefs en 'n gejaag na wind. ,Watter 
voordeel bet by wat werk, daardeur 
daL hy hom vermoei." 

D ie Prediker spreek egter ook rus• 
tige taal: ,Aile bet sy bepaalde uur." 
Dit is of hy vir ons wil se: ,Moenie 
so haastig wee nie, so jaag nie, neem 
d1e sake ru tiger en kalmer" . Inder· 
daad, ja, as ons na hierdie woorde 
luister moet daar rus oor ons kom. 

Wat meer is, by se dat die H ere 
alles mooi gemaak het op sy tyd 
( \ 'S . 11). Dit gee vir ons die sin van 
al les: Elke ding bet sy tyd en die 
Here het dit so gemaak. 

Dit bring vir ons alles in per pck· 
tief. Alles wat ons doen moet Soli 
Deo Gloria wees. Alles moet rustig 
op y tyd gedoen word. Geen moeite• 
volle gejaag nie, maar alles kalme 
pligs· en roeping vervulling. Alle vir 
d1e Koninkryk van Cod, niks vir ons 
eie voordeel nie. 

So gesien kry ons kalme arbeid· 
saamheid, rustige arbeid. or anders: 'n 
Uiteindelike senuwee·ineenstorting. 

H . J. v.d. Walt. 

voel dat d1e probleem ODS ten diepste raak, dat dit ons eie pro
bleem is. mag ons nie hierby verbygaan sonder om die valle aan
dag daaraan te gee wat van ons gevra word nie. En dit moet ook 
nie as 'n offer beskou word nie., alhoewel geeD offer vir ons volk 
te groat !<an wee5 nie, maar dit moet ODS liefde wees, ons voorreg 
om ook ons belangstelling te gee vir ons volksake. 

As dll die houding is waarmee ons hierdie verslag benader, 
sa l d1e v rugte daarvan sekerlik ook nie uitbly nie, nie aileen wat 
die onmiddelike toekoms betref Die, maar dan vera] ook in ons 
Jatere lewe wanneer ODS met albei voete staan in die volkslewe 
waaraan ons aileen ons beste wil gee. 

REDAKSIE 

f:.. ). Smit (Hoofred.) F. W. de Klerk (Asst.-hoofred.), P. ]. S. de Klerk, 

D. C. Coetsee en mej. M. Stoker (Nuus), mej. H . E. Dekker (Kuns), J C. 

Coet1:ee en mej. E. C. L. Seyffert (Sport), H. ]. van der Walt, P. ]. de Bruyn 

en mej. ]. Erasmus (Varia), P. Brandt (Aflos) en C. H arringLon (Potograaf), 

mej. H . Rautenbacb (Kuns). 

ADMINISTRASIE 

]. C. Hendriks (Sakebestuurder), A. G. E. Ys el (Advertensie-bestuurder) B. 
v.d. Walt, P. ]. Rickert, H . teyn, J. Hoogent>oe~em, C. J. Steenkamp, A. 

Pyper,]. le Roux, F. T~oux, mejj. K. Pretorius, M. v.d. Merwe en A. Opperman. 
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CORNER 
FRUIT STORE 

KOM SIEN ONS-

vir al u 
vir al u 

e VRUGTE, LEKKERS, • Fotografiese 

e SIGARETI'E, en 

e KOElDRANKE en • Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN e VERVERSINGS. 

VRUGTE en GROENTE. 
Kerkstraat, 

Bekend vanwee sy 

UITSTEKENDE DIENS!! 
POTCHEFSTROOM. 

Kry 'n ,, d ,,, 
ma o. 

Rook Kwaliteit teen Suid-Afrika se 
Gewildste Prys 

Omdat Kommando dag vir dag by die 
miljoene verkoop, rook u geurvarse* 
topkwaliteit-ta bak teen Suid-Afrika 
se gewildste prys. Daarom is Kom
mando ook die sigaret waarom Suid-Afrika die meeste 
1•ra. Gee Kommando 'n kans-en oordeel self! 

* Uit (almeke in a/ vier die provinsies, kom Kommando
sigarelle kwaliteitvars by die tabakwinke/ ... geurvars 

en genotvo/ by u I 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VERKOOP! 

G IJ~~ I - 2). 

J. TOD SUTTlE. 
Komplete 

Mansuitrust-ers 
Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 

Kerkstraat 127 Telefoon I, 

POTCHEFSTROOM 

WESTVAAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 
DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

WESTVAAL 

JOE'S MOTORS 
25 Kerkstraat Foon 923 

HANDELAARS IN ONDERDELE 

KOOP EN VERKOOP 
TWEEDEHA DE 

MOTORS 

ONS WAARBORG ALLE 
HERSTEL WERK. 

PRESIDENT CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 

• GRILLS 

and 

• COOLDRINKS. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Fcon 167 en 1086 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 

vir alle gelecnthede. 

TROUE-, VERJAARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 38, Potchefstroom. 

Spoorwegstraat, Klerksdorp 

DIE ARCADIA 
HAARK.APPERS 

VIER GEKW ALIFISEERDE HAAR· 

KAPPERS TOT U DIENS . 

,Neth eid en Kwaliteitswerk" 

is ons LeU3e. 

Bedieners van Dames sowel as 
Mans. 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 155, 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 380. 

Die Apteek vir Diens!! 

S.A.N.L.A.M-GEBOU, WINKEL NR. 3, 

POTCHEFSTROOM • 

• 

• OOGKUNDIGE. 
• Brilspesialiteit. 

U oe getoets op modern~wetenskaplike metode. 
Kerkstraat 129 - POTOiEFSTROOM - Tele£oon 980 

EIE OPTIESE SL YPERY. 
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Met 'n lntervarsity wat nog tot in lengte van dae in herinne~ 
nng geroep sal word, veil!g in die geheue weggebere en 'n tyd 
van gedwonge akadenuese swoee voor die deur, 'n hartlike ge
lukwensing en 'n woordjie van sterkte uit die Studenteraadskan
toor. 

INTER VARSITY. 

Van aile kante is gelukwcn ing, ont· 
v;,ng, nie allecn v1r die pragtige spcl 
1an Theus wat noodwendig tot oor• 
wmning moe lei nie, maar ook vir 
die uitftaande gedrag van ons studente 
oor die algcmeen . Aan al ons sport· 
manne, -vroue en. •toeskouers: dit 1.; 

ci1e gees, Pukke! 

Die optredc van ons geagte gashcre 
het voorwaar ruun tot die sukses van 
d1e afgelope Inter arsity bygedra. 
Hartlik dank vir die mooi voorbeeld 
wat j ulle gestel bet, Outjies: volgende 
jaar betaal ons met rente terug. Julie 
organisasie was puik, julie ga vryheid 
'1; riem onder die hart, en daardie 
groot aantal verwelkomers wat ryp en 
Glllster getrot.cer het om on op 
Bloemfonteinsta.ie af te haal, iet on
vergeetliks. 

ATLETIEK: 

Aan 
kr;.nig 
(UP., 
gcdra 

die P.U.-atlete wat bulle so 
op clie driehoekigc byeenkom:; 

UW, P.U.) te ]ohanne burg 
het, hartiik geluk. Dit ook aan 

die atlete wat ons naam met die 
Dalrymple-byecnkoms tc Pretoria 
hvoggehou het. On is trots op julie. 

Die P.U.-Atletiekklub tooo beslis 
,·unJaar in vergelyking met vorige jare 
besonder vee! !ewe. Hiervoor verdien 
J1c .bestuur en die afrigter, Prof. D. P. 
J. Smith, ons gelukweminge. Mag at· 
lctiek binnekort y regmatige posisie 
m ons stuclentelewe beklee! 

KLEURE. 

Soos u alma! weet, hct d1e tuden· 
teraad van 1955 'n ooreenkoms aan
gcg:tan waarin Wes-Transvaal Sport• 
winkel (waarvan Oom Pan Coet~ec 

d1e eienaar is) vir 'n periode van vyf 
jaar a die enigste verskaffer van P.U.
kleure aangewys is. Op bulle beurt 
meet Wes-Transvaal Sportwinkel alle 
materiaal van Veka kry, terwyl V>.!b 
weer die materiaal onderhewig aan sc· 
kere spesifikasies van die Buro van 
Standaarde moet vervaardig. 

Tog hct dit onlangs nog gebeur dat 
~ckere van ons studcnte wat beter b · 
hoort te weet, kleurbaadjie·matcriaal 
by Uniewinkels in Johannesburg gaar. 
koop het. Afgesien daarvan dat hierdie 
m2tcriaal van 'n baie wak gehalte i,-, 
i: hierdie optrede direk in stryd met 
d1e bepalings van bogenoemde ooreen· 
koms. 

Teen hierdie persone asook teen 
Uniewinkel word tan opgetrce. In· 
d1en 'n herhaling van die gebeure eg· 
tcr sou voorkom, sal die Studenteraad 
nie ander, kan as om op nog dra. tieser 

'' ysc ons kleure te beskcrm nie. 

On kleure is 'n simbool van iets 
wat vir ons dierbaar is. En die ma-

teriaal waan<an hierdie simbool ver
vaardig word, moet van die beste 
gehalte wees. Juis om dit te verse· 
ker het die Studenterade van 1954 
en 1955 'n omvattende ondersoek 
ingestel waarin onder andere ook 
die hulp van die Buro van Stan· 
daarde ingeroep is. En van hierdic 
ondersoek is die kleurekontrak van 
13 September 1955 die vrug. 

Laat ons ons clan daaraan hou, Puk· 
ke - n1e net bloat omdat dit 'n bin· 
dcnde kontrak is nie, maar ook omdat 
OIL tl1e doeltreffendste beskerming vir 
d1e gehalte van ons kleurbaadjies in
hou. 

N.U.S.A.S. 

U Studcnteraad word in die laaste 
tyd nogal taamlik lastig geval deur 
glaffiiieerde ~entra van d1e National 

nion of South African Student wat 
1:11 oulaas probeer stof opskop. So 1 
kcnn1s van twee mosies - albei teen 
tile Afrikaame Studentebond gemik -
wat deur die S.R.C. van Wits ecnpa· 
nb aanvaar 1 , uit die pen van die 
o€ kretaris van d1e Wits S.R.C. ont• 
, ·ang. H1erdie twec mosies getuig nie 
aileen van ' n skandalige onkunde wlt 
tl1c doen en late van die afgelope 
A.S.B.·kongres betref nie, maar ook 
van paniese ang met d1e oog op d1c 
loekoms van eie bas. 'n Ewe powere 
Jllc morandum oor die verhouding tus· 
; n USA , die ASB en d1e Inter• 
national Student Conference (ISC) 
IS ook ontvang. 

Dinge soos h1erdie is 'n kragtige 
hewys dat d1e ASB nou van sy wapens 
dp die Achille -hie! van die Onnasi· 
•male ub•unie van 'n handjie Suid
A fnkaansc (?) Studente - wat nog 
steed~ probeer voorgee dat bulle di~ 

oorgrote mccrdcrbeid van die Suid· 
Alrikaan•c st udente verteenwoordig
het. Die P.U. vir C.H.O. a geaffili· 
cu de ASB·sentrum >al steeds kragda
diglik moet mcewerk om die ASB· 
ryl h1er Achille. -hie! te laat deur· 
priem. 

AANBOUINGS BY TOTIUS

GEDENKSAAL. 

Die aanbouings by die Studente· 
'aal vorder fluks. Hopelik . a! Oom 
fred Venter en , y manne bulle werk 
om·en·by 31 Mei kan voltooi. Planne 
'11 die dryf van die kafeteria is reeds 
deur cl1e Studenteraad voltooi, en 
wag nog net op bekrag:tlging en 
uitbreiding: deur die Raad van d1e 
P.U. v1r .H .O .. 'n Paar bclangrikc 
stukkies tocbcborc le al reeds in die 
P .U.-store en wag om gebruik te word . 

Tog bly claar in hicrdie verbancl 
'n ~· root haakplck. En sooo dit gewoon· 

!IK met studentc gaan, bestaan hierdie 

1 Mei 15 Mei 

~ Kleure. • Kleredrag . 

0 Dalrymple. • Intervarsity. 

Q Stoor. • Toere. 

Studentehandboek • P. W. Buys·dagboek . 

• lnter·universitere korresponden ie. e I nlywing. 

• Aanbouings Totius•geden ksaal. • Finansies. 

e Reorganisas1e 
!ewe. 

van ons tudente- e Konstitusies en 
Regie mente. 

Huishoudelike 

baakplck uit dric simbooltjies: £ s. d. 
(vera! eersgenoemde). Ons hoef ons 
bcJi nie blind te staar op die skuld 
van etlike duisende ponde wat binne 
' n maand of twee, drie op ons skou
ero gaan druk - a! is dit ook naas 
d1c £1,068 wat nog op die Totius-ge· 
dcnksaal afbetaal moet word - nie. 
Maar toelaat dat ons tudentelewe vir 
J1~ volgende vier of vyf jaar feitlik 
.anogeslaan word deur hierdie las, kan 
ons ook nie. 

Die skouer dan weer aan die wiel 
-:;oos in 1953 toe die daadwerklike 
bydrae van elke student die verwe
senliking van 'n lang gekoesterde 
ideaal, 'n doeltreffende Studente· 
saal, moontlik gemaak het. 
U hoor later meer in hierdie ver· 

b~nd. .. 
STOOR. 

Waar ons tot op datum met 'n 
klc:in. ondoeltreffende hokkie opge• 
•keep -; it, - wat nogal met die naam 
, urgief" \'e reer word - sal die aan
bouings by die Totius-gedenksaal ook 
•oorsiening maak vir 'n aparte argief, 
di~koteek en stoor. Vir eersgenoemde 
inHansies bestaan daar reeds regie· 
orcnte en 'n personeel. 'n Stoor·reg· 
lcment is pas opgestel en 'n perso· 
ntcltpe benoem. Sterkte aan T.A. van 
cler Walt (stoorrnan) en L. Venter 
( ass.·stoorman). 

ALGEMEEN. 

Laat on. dit wat eie is aan ons 
vo'k, teeds eer en verder uitbou. Met 
twce onlangse konserte in die Totiu -
gcdenhaal het die invloed van oor· 
H'C gevaarbk na vore gekom. Ook ons 
mu ick moet tog vasgewortel wees in 
clit wat die skat 6f van die hele be· 
•kawing 6f tenminste van ons vo lks
aard, i . 

Besture wat moet toere reel: ontbou 
dol u onder geen omstandighede per· 
'<one mag nader om as Senaatsverteen• 
woordigers (rei ouer ) op te tree nie. 
DiL i. ook nie u saak om uit te vind 
'Jf hulle be kikbaar is al dan nie. 

Laat ons kJeredrag by akademie e 
gelcenthedc akademies wecs. Oar· 
dee! maar self of sandale en oop· 
nekhemdc akademiese drag is. 

T. v.d. W. 

VAN DIE REDAKSIE 
Reitzstraat 41, 

Potchefstroom. 
· 23 Mei 1956. 

Geagte Pukke, 

Dis darem lekker om Puk te wees 
na so 'n Intervarsity. Ons wil graag 
oos hart!ikste gelukwensinge oorbring 
aan al die panne wat so goed vertoon 
her op die Intervarsity. Vera! die The
C'sspan wat eintlik vir die oorwinning 
van die dag {!esorg het, hartlik geluk. 
Maar ook aan al die spanne wat tweede 
gekom het: Ons weet dat u u bes 
gedoen bet en dat u tog in u sp('l 
die naam van ons Alma Mater hoo()' 
gehou het. ~ 

Op U.O.V.S. moes on hoor dat 
tor die uitgawe van DIE WAPAD 
daar verskyn het met die opskrif op 
die voorblad: , Die Wapad vanjaar tien 
jaar oud", het iemand gese: ,Ja dis 
hoog tyd dat Die Wapad nou geteer 
word." Solank daar maar nie vere by 
die saak ook betrokke i nie, sal ons 
maar voortgaan om te sien of ons nie 
Die Wapad kan teer nie. Ons wonder 
maar net hoe gaan die IRA W A daar 
uitsien as bulle dalk aanstaande jaar 
weer Ius bet om die Intervarsity-uit· 
slae van die afgelope paar jaar te pu· 
bhseer. 

Daar wag nog g:root dinge up on· 
hierdie kwartaal, Pukkies. Laat ons 
maar die rieme styf bou en die bo· 
kant blink maak. Alle . tcrkte! 

Groetend, 

E. J. Smit (Hoofrcd.) 



BLADSY SES .. DIE WAPAD" 

I BRI EWEBUS I die P.U. vir C.H.O. is afgeskaf. 'n 
Duidelike bewys daarvan sien u voor 
in die Jaarboek tot en met 1954. T ot 
op datum is hierdie be. luit no g nie 
deur on univcrsiteitsowerhede herroep 
nie, en hct die kenni gewing nie meer 
voor in die Jaarboeke van !955 en 
195'6 ve rskyn nie . Dit behoort al reeds 
genoeg te wees om dit bo aile twyfel te 
stel dat wat ons vandag het, nie ont
groe ning is nie-die owerhede sal to g 
immers toesien dat bulle besluitc uit
gevoer word. 

Geloofsleerklas. 
Presidentstraat 16, 

Potchefstroom. 
16 Mei 195'6. 

Meneer die Redakteur, 

Met verwysing na my brief in u 
uitgawe van 18 April spyt dit my dat 
daar van owerheidswee misverstand 
mag ontstaan het oor my brief. 

Ek wil bier net vermeld dat die 
Rektor reeds teen die einde van Maart 
soos hy my meegedeel het met die 
brtrokke dosente gereel het dat d ie 
kollege nie op daardie klasperiode 
voortaan sal waargeneem word nie. 
Omdat ek egter bewus is dat die stu
dente nie heeltemal gelukkig was oor 
die staking van die klas nie, het ek 
a< student aan medestudente 'n open
bartige woord van positiewe opwekking 
gerig. 

Voorts kan ek op gesag van die 
Rektor vermeld dat die handeling van 
die dosente i.v.m. die reeling van die 
kollege bona fide was, daarom wil ek 
praag verskoning aanbied as ek onbe
wus die dosente met my goedbedoelde 
brief 'n onreg aangedoen het. 

Hein Kruger. 

Ontgroening. 
Postmahuis, 

11 Mei 195'6. 

Geagte Redakteur, 

Vergun my enkele opmerkings oor 
die brief van Mej. Y. Roux in ,Die 
Wapad" van 9 deser. 

As mej . Roux daarin roem (heel
temal tereg) dat sy gewerk het voor
dat sy Puk-toe gekom bet, bet ons 'n 
aanknopingspu nt: Ek het ook gewerk 
\'oordat ek hierheen gekom het. Dat 
dit waardevolle ervaring was, wil ek 
aan haar toegee. 

Laat my toe om verband te bring 
tu ,sen die ,inlywingsaksie" op kantoor 
en die op die Universiteit. 

Ek ken geen Utopia sander ,inly
wing" (soos die kryfster blykbaar wil 
he nie). Niemand het my die eerste 
dag op kantoor met 'n geliefkoos en 
'n gek us om die hals geval nie: Nadat 
hulle die ,nuwe junior" met meewa
rige blikke begroet het, moes by die 
rckordkamer en sy inhoud gaan af tof 
(Ek het my ou kantoorpakkie jammer 
gekry) . Ek bet egter geblaai en gelees 
in die rekords. Ek het ook geleer uit 
hierdie antieke voorbeelde van die 
Jopende kantoor-roetine. Ek is gehiet 
en gebied en gestuur totdat ek 
moedeloos was oor my gekrenkte 
waardigheid. 

Ek kon egter na n paar maande 
(al my senior klerke bet bedank) die 
lcisels oorneem en , juniors" touwys 
maak. Uit die inlywingsaksie bet ek 
geleer hoe om senior te wees. 

Op U niversiteit is ek weer ingelyf 
in die studentelewe se organisasie en 
roetine. 

My ou skraal persoonlikheidjie bet 
hierdeur ietwat lyfaangesit: My roe
ping in die studentelewe was (so het 
ek geleer) om my eie persoonlikheid
jie te probeer vergeet en in te skakel 
by die spangees. D anksy die inlywing , 
aksie het ek geleer om my eie waar
digheid te vergeet en my geringe ge
wig oral in te gooi en sodoende die 
w;. op die bult te bring. 

Dit is nie soseer aileen met die 
inlywingsaksie wat ek my medemens 
krenk nie . Ek doen dit elke dag bewus 
of onbewus (en dit sander die humor 
van die ,inlywing") Ek bet dus die 
bietjie leed wat my aangedoen is a! 
!an kal vergeef. 

My gewese ouhere en kantoorseniors 
ien ek met broederlike liefde aan en 

alma! i my vriende . 

As die ,ouhere" destyds deur die 
inlywing vermaak is, ek ook: H u!Je 
het juis toe bulle tekortkominge bloot
gestel. Ek bet j uis nie my selfvertroue 
verloor nie, omdat bulle my gelyke 
was wat tekortkominge aanbetref. Ek 
het bulle gerespekteer om hull e meer
dere kennis en ervaring van die stu
dentelewe. 

Siedaar, n inlywingsaksie gee mens 
perspektief wat onm isbaar is. J uffrou 
Rcux, kry 'n bietjie perspektief op en 
by u ervaring. 

Dankie vir plasing, 

T okkelok v.d. Walt. 

M nr. D roomer: Aangesien a! u ar
gumente gerig is op die bespreking 
van die massa-ve rgadering, moes u dit 
caar behandel het . Ons kan u brief 
daarom nie plaas nie. 

-Red. 

Postmahui, 

H oofrekteur, 

,Die Wapad" 

Geagte H eer, 

14 Mei 19 56. 

Dit is verblydend om te sien dat die 
kwessie van I nlywing soveel aandag 
geniet het. D it is g• ed dat gedurig 
rekenskap gegee word van die waar
om's en hoe's ook van die sake waar
oor die mate van twyfel gering is. 
Trouens die waarheid hoe£ nooit weg
gesteek te word nie. 

Vir oulaa kan miskien 'n misver
standjie of twee uit die weg geruim 
word. Want die twee briewe in D ie 
W apad van 18 A pril en 9 Mei is vol 
daarvan. 

INL YWING OF ONTGROENING. 

In die eerste plek die doelbewuste 
flousery om ,ontgroening" nou kwan
wis ,inlywing" te wil noem. Of u dit 
nou wil weet of nie, ontgrocning aan 

A s u in die tweede plek egter 'n 
volbloed ontgroening - soos in die 
dae van die P.U.K. vir C.H.O. 
- met ons inlywingsaksie vergelyk, a! 
d1e onwaarheid om die ak ie van bv. 
195'6 met die eer, tejaars as ontg roc
nmg te wil bestempel, u dadelik in die 
oog val. M1skien is dit gocd om jou
self eers terdee te vergewi van wat 
ontgrocning werklik i , voor mens wil 
uggereer dat ,Inlywing" slegs ,'n 

nuwe benaming" vir ,ontgroening" is. 
Om 'n Outjie 'n Fuk te noem , maak 
nog lank nie van hom 'n Puk nie: en 
net so verkeerd as dit is om ,ontgroe
r.ing" ,inlywing" te wil noem, is dit 
om , inlywing" ,ontgrocning" te wil 
no em. 

Noem 'n d in g liewers by sy 

naam: en praat dan van ons huidige 
aksie aan d ie begin van elke jaar 
as ,inlywing." 

BEWERINGS EN FEITE . 

En voor 'n mens stellings soos ,en 
vind daar agter die skrems nog maar 
din ge plaas wat sterk af te keur is" 
.,d1e meeste seniors ontgroen maar net 
nm bulle verborgc drange om ander 
te bullebak, te bevredig" en , daar be
staan rue so-iets as 'n matriekkompleks 
nie" die lug in stu ur, moet jy darem 
ook met die feite rekening hou en so 
h1er en daar in ou bewysie probeer 
in Jeep - al het jy bloedweinig, in
dien enige, vir jou saak. Dit geld in 
nog sterker mate as Slllke ongegronde 
bcwerings ernstige aanklagte inbou 
teen die grootste dee! van ons senior' 
"tudente (kwansui bullebakke), die 
Studenteraad (blykbaar 'n spul flou
scrs) , die eerstejaars (wat dan 'n ow 
waarheid moes kwytgeraak bet toe bul
le onomwonde die waarde van inly
wing om hulle matriek-kompleks te 
vcrwydcr - iet wat glo nie bcstaan 
nie - erken het), en ons universi
teitsowerhede ( wat hicrdie ,misstande" 
nog nie lanka! uit die weg gcruim Jf 
vi1 die kat gegee bet nie) . 

Die Studenteraad het in Di~ Wapad 
van !8 April below om met feite op 
die bedenkinge van die anti-inlywers 
tc antwoord. Die omvattendc Studente
raad , verslag oor die Inlywing van 1956 
i.; ter insae van al~e studente gcstel. 
O pvallend is dat n ie een van d ie drie
tal anti-inlywers enigsins kom loer bet 
wat in die verslag vervat is rue. Blyk
baar interesseer 'n o mvattende oorsig 
van die feite hullc hoegenaamd nie. 
Feite is nogal gencig om 'n mens ;c 
spe kulasies en fouvviodery aan bande 

W oensdag, 23 Mei, 1956 . 

te le. Maar as jy nie eers bereid is om 
J1c . aak uit 'n enig ins ander oogpunt 
Jo• JOJ c~e - er, dit dan deur 'n bril 
waarop ,skande" en ,gruwelikheid" in 
groo t letters geskrywe staan - te ;;ien 
nic, moet jy ook nie sleg voel as die 
aantal bekeerlinge na jou geledere en 
J1egene wat waarde aan jou bcwyslo e 
!·cweringe heg, :eer zero is nie. (Ter
loops, die Studenteraadsverslag i nog 
ter in ae, ook vir die drietal anti-inly
wers.) 

VERPLIGTE BYWONIN G . 

, Ten slo tte . . . word eerstejaars 
wcl deeglik nog gedwing om elke 
moontlike ve rgadcring en sportbyeew 
koms by te woon" Ek het reeds by 
herhaling gese dat die Studenteraad 
gcc,J dwaag o p geen cerstejaar uitge· 
oe:en het om enige byeenkoms - seli 
n.ie d:e inlywingsaksie u ie - by te 
woon n ie. Om te dien as ·n gedeelte
like toets van die cerstejaar se belan g
Etclling in die studentelewe word wei 
b> sekere geleenthede waar van ho m 
\'Crwag word om teenwoord ig te wees, 
kontrole gehou. Na die inlywingsperi
ode - toe kontrole gereeld gehou is 
- is die presensie-kaarte nog slegs by 
rwee ge~eenthede gebruik. A s 'n eer· 
sLejaar egter nie teenwoordig wil wees 
n1e, is dit sy saak -- nie die Studente· 
raad 'n nie. 

TEN SLOTTE. 

Niks is volmaak nie - ook me die 
inlywingsaksie nie . Kom dan met posi· 
tiewe gedagte . Doen Iiewer 'n meer 
I'O lmaakte plaasvervanger aan die hand 
as om eie gebreke-bv. die stereotiepe 
gebrek aan liefde jeens jou mindere'' 
tus en die gebrcke wat inherent in die 
stelsel aanwesig is en die wat as't ware 
c!aaraan vasgckoppel kan word as die 
tc-uels nie styf gehou word nie. En 
!Pes die Bybel in sy volle openbarings
pcrspektief sander om sektarics skrif
gedceltes uit bul verband te wil ruk 
en as slagsp reuke voor te hou. 

Totdat iets beters aan die Jig gekom 
het - en tot dusver het nog nib 
'an hierdie aard gebeur nie - bly 
die inlywingsgedagte as voorbereidende 
opvoedkundige proses wat in liefde en 
met veel opoffering van die kant van 
die inlywers geskied , die enigste ant· 
\\.OOrd - a! is dit dan ook nie volmaak 
nie - op die oorgang matriek-univer· 
siteit en die ingaan in 'n nuwe sfeer. 
Hoe fataal dit is om die inlywingsge· 
dagte te verwerp sander om dit deur 
1r ts meer po itief te verva.ng, word dag 
na dag deur vera! die studente van om 
mede-universiteite aangevoel. 

Mag daardie dag nooit aanbreek vir 
d:c P.U. vir C.H.O. nie. 

Hoogagtend, 

Tjaart van der Walt. 

Hicrmee word korrespondensie oar 
h1crdie saak afgcsluit.- Red . 





BLADSY AGT .,DIE WAPAD" 

O peratio Doriano. 
(Oorgeneem uit die .,Askalon M irror) . 

'n Vergadermg van die V .V.D.V.V.S.A.T.D .D .O .O .P .M.D. 
O .O.S.A.E.A.P. (Vereniging vir die verbetering van Sosiale 
Aangeleenthede tussen Dore, Drake, O udames, Ouhere en P ro
tesson: met die oog op Sleepak tiwiteite en ander pilsiere ) waar
by ingelyf is die T.S.V. (Tradisionele Swetsvereniging) en die 
S.S.B. (Sleep en Spyker Bond) is onlangs in die M .P .J. (Mal 
Proletariaat Jeug) saal gehou. 

Die vergadering is bygewoon deur 
mnr. Pietras Boumanoff-Kierkski R.I. 
P. (Ere-president, voorsitter en Presi· 
dent van Konvokasie en Blokasie) en 
mnr. Idy Ia Walti R.S.V.P. (Vis.:· 
ere-president, sekretaris en respondeur 
van konvokasie en blokasie). 

Nadat die voor itter die teenwoordi· 
ge lid verwelkom geheet bet, is die 
notule voorgelees en eenstemmig is 
besluit dat dit 'n mooi notule was. 

H1erna is die enigste punt op die 
agenda, nl. die verbetering van sosiale 
aangeleentbede tussen dore, drake, ou• 
dames, ouhere en professore met die 
oog op sleepaktiwiteite en ander pil• 
sicrc, be preek. Na 'n beftige bespre• 
kmg waarby ook ronde appels as ar
gumente gebruik is, is besluit om 'n 
commitio aan te wys om die saak, op 
aantaslike wyse te ondersoek. Mnre. 
Pietras Boumanoff•Kierkski en Idy Ia 
Walti is aangewys as lede van die 
commitio. Na 'n staking van stemme 
- die voorsitter moes sy beslissende 
stem gebruik om ook in tel te kom -
is die probleem van 'n convenor op· 

gelos deur te besluit op 'n rota ie· 
skema. ('n Rotasieskema is die skema 
wat dikwels deur ouhere gebruik word 
as bulle by die dameskoshuise sleep.) 

Op hierdie stadium, bet 'n prikere 
toestand ontstaan, toe die sekretaris op 
vodka•euse wyse uitgepass bet, en die 
vergadering is verdaag om 'n dokter 
te onbied. 

Hier volg nou die verslag van bo· 
gemelde commitio in sake die vermel• 
de ,case":-

Nadat die twee convenores mekaar 
bymekaar geroep het, bet hulle een· 
parig besluit dat: 

(i) Drake geen skuld bet aan enigz 
sosiale onenigbcid nie, aangesien 
bulle in bulle taat van onskuldig· 
beid geen beduidenis bet van 
wat die woord sosiaal beteken 
nie, en ook nie kennis besit van 
die aksie wat daaruit voortvloei 
nie; 

(ii) Oudames ook nie skuld bieraan 
het nie. H ulle neem nie, of be· 

hoort altan nie, die inisiatief te 
neem nie. 

(iii) Ouhere bulle ook nie op hierdic 
gebied vergryp nie. A synde ou· 
here op igselwers en as inisiatief
like wescns, het die commitio· 
lcde bostaande konklu ie om per· 
soonlike en/of onpersoonlike re• 
redcs getrek. 

(1v) Professore, om Bartiaanse taal te 
gebruik, skuldig is en ook nie 
skuldig is nie, omdat hulle 

(a) gegrief voel omdat studente 
nie soo in die verlede dik· 
wels visitasie kom doen nie . 
Verder maak huJle wel 'n 
opening of te wei 'n ,gep" 
(die ekretaris was skaam om 
die regtc spelling te ge· 
bruik) vir so iale verkeer 
tus. en student en studente 
tydens babasittery, 

(b) 'n president skep, in con· 
tradictio met bostaande ver· 
ontskuldiging, deurdat hulle, 
wanneer bulle op Jreef is 
m bulle mobiele·eenheid 
deur die strate nie op die 
gesette tyd, nl. 6.45 tot 7.30 
nm., hulle hedlaaits verduis· 
ter nie. 

Recap itilatio: 

Ge~ien in die Jig van bostaande fei· 
te is dit opgelig dat daar aileen een 
party of ' n ding skuldig is aan ver· 
gryping van bogemelde ,case". Die 
skuldiges is dus desnieteenstaande 
oYermits die skynengeltjies met bulle 
swart vlerkics: DIE DORE! 

0. K. BAZAARS 

DIE O.K. BAZAAR HOU DIE MARK ELKE DAG 

DOP VIR WINSKOPIES WAT ONS LAER PRYSE 

STEEDS LAER LAAT DAAL. 

DEUR ONS WINSKOPIES BESPAAR U 

" II 

1~@@1~ lk@liilt~liilt ®liil lb>®~~~~~lf 

0 . K. Bazaar, Potchefstroom 
Foon404 Posbus 102 

Woensdag, 23 M ei, 1956 . 

Die twee commitiolede was baie 
omroerd oor die tragiese toe tand van 
.;ake en nadat bulle sorge in die vodka 
ver. uip het, het hulle bulle ,grieves" 
b digterlike tongval uitgestort op die 
wysie van die ,Brakke van Tu rffon· 
tcin". 

Daar's 'n hele spul Dore op P.U.K, 
Daar's n he le spul Dore wat ek wil 

vra; 

Daar's wittes en daar's swartes @ 
Daar' alles wat 'n hart i . 
Daar's 'n hele spul Dore op P.U.K. 

Maar a ek een wil vra, 
Begin my hart my pla, 
Dan draai ek om 
en ek word skoon stom, 
En ek dink maar eers weer na. 

Daar's 'n hele spul Dore in ThabJ 
'nKul", 

Daar' 'n hele spul Dore wat ek wil 
woe!, 

Daar' witte en daar's swartes, @ 
Daar's aile wat 'n hart is, 
Daar's 'n hele spul Doro m Thaba 

'nKul'. 

Maar toe ek een wil vry 
Toe se sy mos vir my, 
,As JY aan my vat 
dan gooi ek jou nat!" 
Toe gaan ek maar na Jah . 
Daar' 'n hele spul Dare 111 Thaba 

Jah, 
Daar's 'n hele spul Dore wat ek w1l 

he. 
Daar's mooies en daar' rooies, 
Daar's aile wat 'n nooi ia, 
Daar's 'n hele spul Dore 1n Tbaba 

Jah. 

Maar toe ek een wil vra, 
Toe se sy gladnie na, 
Sy se: ,Gaan weg, 
Vvant jy's te sleg!" 
Toe gaan ek na die ,H of. & 

Daar's 'n hele spul Dore op P.U.K., 
Daar's 'n hele spul Dore wat mooi 

optof, 
Daar's mooies en daar's rooies, 
Daar's alles wat 'll nooi is, 
Daar's 'n hele pul Dore in Klawerhof. 

Maar toe ek een wil wys, .£ 

Dat ek met haar wil kys, 
~(. sy vir my, 
, Jy wil net vry." 
Toe gaan ek maar verby. 

Daar's 'n hele spul D oro op P.U.K, 
Daar's 'n hele spul Dore wat ek wil 

vra~ 

Daar's wittes en daar's swartes, 
Daar's alles wat 'n hart is, 
Daar's 'n hele spul Dore op P.U.K. 

EP as jul on nou vra, 
Wat is dit wat ons pia, 
Dan e OilS gou: 
, On soek nog vrou, 
uit al die Dore vannie P.U.K.!" 

Verklarende aantekeninge: 
@ M et betrekking tot bulle hare en 
nie hulle velle nie. 

/! & Digterlike vryheid vir Klawerhof 

~~E~~~~~=~-~~~~~3·:~-~~~~-~:s:!=3~~§=>:~~-~~~~~3·:~·~~~~~3·=~·~~~~~!!•=~·~~~~~~-?)1§ · Digterlike vryheid vir wysmaak. 
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Meuse op die voorgrond 
tydens die lntervarsity 

..... en VRAE .... 
Fanus ,slangetjie" Blom, bekende 

- hco vleuel en U.O.D. tudent, is by 
•l.c c"inee en c.hc o~~end daarna, in d1e 
~c,cl kap van d1e tenm~ -hokkiespeel
ltrr, Jo Schocman, opgemerk. 

Mm:e· a du Plessis, die dogter uit 

Thaba F h. waar die goeie ~ees heer , 
rergcfel ccn van Dawie Doep e ap
-rkcrs, Johan van der Walt, na Bloem
fontcm en terug. ( Kan Johan 'n m~i
<ie o gocd wos 'n swaard en 'n vheg
tuig beheer?) 

Verder bemerk on> dat, Steyn de 
lange, nie net op die voetbalveld van 
plan kan verander nie, maar ook wat 

>lccpplek aanbetref. In die gescl kap 
van Marietjie Theron, is hy nie by 
die dinee aangetref nie maar in die 
fliek. (Wat wa lekkerdcr by die fliek 
a~ by die dinee ?) 

Marina Scheepers n gckysde U.O. 

D. studente, het die gekysde dirigent 
van U.O .V ... Tiepie van den Heever, 
~et 'n groot glim'ag geku . (Was die 

chmlag te wytc aan die snor se kielie 
of ... 'n vcrbeeld111g kus van H ekkie) 

Ons geiierde S.R.·voor itter en Thc
o~·vlagmaro, Tjaart van der Walt, IS 

rot vreugde van sy skoonouers en die 
Pukke in die geselskap van Babie 
!:nyman, onderwyFere. op Potgicters• 
rust, bemerk. (Wat hct Tjaart nog 
12-uur, die nag van I 2- 1 :1 Mei, in 

die treingang gemaak?) 

Theosspeler, Bussie Botha, 1 die 

STEL U VOOR: 

1. Wimpie van d r Ahee met 'n 

snor. 

2. Steyn de Lange in die nuuts:e 

A. lyn mode uitgedos. 

3. Makkink in 'n Skotse rokkie. 

4. Tbaba Jah as 'n ko huis vir ou• 

jongkerel met: 

(a) Casper Lessing as matronc 

(b) okkel Fourie a ,Lead· 

prefect" 

5. Fiefic as Ewart Potgieter sc vol

gende tecnstander. 

6. Peet Coetzce in 'n woestyn waar 

gcen meisie is nie. 

7. Joan A ucamp as S.R.-voorsitter 

8. Bicbie C h apman onder 'n stywe 

knie. 

9. Betsie Carnpher sonder 'n eend-::

tert. 

10. F. W. de Klerk be>ig om nib tc 

duen me. 

nawcck in die gc;cl·kap en kompar• 
tement van d1e 1956 .. Gold rush" wen
ncr, Magdalcen Bekker, bemerk. 
(Caan hy ook ,ru>h" of gaan hy val 
\Jr d1e .,Gold?"). 

D1e Engel,e Afrikaanse Student, 
Jeremy AmLler en sy kamera, is tcl
keos aan die S)' van An~a Bingle, dog
tcr van ecn van die P.U. se opvoed· 

kL•ndige .. opgcmerk. (Is dit die prak· 
tiese dec! van sy Afrikaanse kursu5?) 

D1c Thcos-Wes. T vl.-senter•vleuel, 
Nokkels Fourie, is weercen in die ge
<cl<kap van Mej. Niemand opgcmerk 
.... d c meme begin glo noual reg
til( tc wonder. (Wat sal d1e uttemde 
wee>?) 

Nadat F iet Aucamp, bekende Cat
la nd·laatslaper, Koeloe se voordeur· 
klokk1c die afgelope paar weke uit 
ordc gelui hct, is hy weer ·aam met 
Leonie Hcslinga die naweck saam ge
. :en. (Wanneer <a! hulle twee ook '11 

vuo rdeurkode uitvind?) 

Kort en Lang Stonie Steenkamp is 

al twcc 111 d1c gc5elskap van Van der 
Walts opgemerk, Louise en Hantic. 
I Is d1t nodig omdat hulle twce ~e 

\"Jnne dieselfdc is om nog met dames 
met diesclfdc vannc te leep?) 

Vandal Joan Erasmus op Intervarw 
ty met ,Rembrandt" deurmekaar was, 
moet 'Y ·~, plci>ter op haar ken dra! 
(\\'as d1t dtc herontmoeting, of wa, 
dte Rembrandt twak te Herk. 

Gevolge van 1956. 

As gevolg van 'n skrikkeljaar, hct 

on gehoor dat: 
tcyn de Lange nou nog aan 'n hoog

tekomplek ly nadat hy met Bernice 
klaar wa.: 

Bu:;; ie Bothma nie w1l verstaan hockom 
hy en R1ct•ie Chapman nogal mooi 

hymekaar pas nie : 

Awie Helberg nogal bang is vir skrik

kcljaar en dan ook vir laatverlof. (Wat 
het R1ta gedoen"t): 

Prof. Snyman no!{al vies was vir Tpart 

(Hoekom?) 

tOnic wen> dat Sera hom weer wtl 
,k1ct our al die tjoklits. 

GEE YSDES: 

Anybody can be angry, that is ca y: 
hut to he angry with the nght person, 

ond to the nght degree, and at the 

nght tllne, ar.d for the nght purpo. e, 
and 111 Lhc nght way - that 1 · not 

en' y. 

Lievste oom soois e.n tant fyc., 

Koeloe, 
POTS. 

14 Mei. 

Dis darm heerlik om mens ti is en ok om weer trug op Pots 
te wees. Ekkit mos fir oom firte l latik Blomfoni.ein lOl: gac.t en 
Jatik weer trugkom. Hi mens kan nou weer asimhaal want opp1e 
a.llkr ple!< fertra1)pie moutirs cnnie mensi hi annir mens maklik. 

l\:ou willik eers fir oom fan allie 
sports firtcl. Oe oom, dit was ti lekkir 

f1r woorde . . . . on het ge ing en 
g ~krou en gespeel en gesmaail en 
gc-alli . Baija fannie kinners si kele 
\hlS jces geskrou ommie anner aan tt 
spoor 0111 hi sjou op ti sit wat hillc 
dan ok gidoenit. Nous ekkie seker ofik 

oo.n gese het latik netbol gespeelitie. 
Oom moetie dink lattie bol fannic 
mantcrieJaal gemaak issie, aikona, is ok 
maar h1 bol os hi anner bol. Hier 
oppie peeika speel on korfbal maar 
f1rrie ientirwarsitic n10es ons netbol 
•peel. AI het ons twcedi gikom, het 
on. ok hi sjou opgisit. 

Mett1e foetbol wassit hoge sports. 

J i~ 1e oom, die bol het net sos ie 
,whit," ti sinie stokwaaier , oppie felt 
ti>Sll1ie spehr rontgeflieg. Ons dirgen• 
ti, skalk buis en loot millir wa op 
hJ!li t1kki en hetie annir ous elki 
maal op hilli mont !at fal. Daai loot 
. i naam klinkie ferniet so na houtie 
want hy kan hi stok swaai ! 

n~ eer· ti foetbol pan het net •o 
h1 sjou sossie dirgenti opgisit. Die 
kaptyn tounie stee nkamp ennie anner 

'>U' so kort Hounie teenkamp (H illi 
issie hoeties nie wantie een si naam is 
JOhannis ennie anner een is willim 
cnnie een i swart1r a ... sie anner een 
cnntc een i korter ;u:sie anner een) 
~aammit styn dilangi (wat so groot i 

!at hci som111ir 2 annir i plekke kan 
folstaan) bus ie botma (fannie ncl
<pryt. i hot mas wattie limoeni sommer 
so nik firrie farki foer) at slintirs 
(wattle eens sommir yt sci pat slin
uii . . . . nou wonnirik hoekom is 
<ci naamie at lingir nie ?) en nog h1 
h II anner spul, hettie blomfontyn 
<pul <o gewen !at hil!i dit nou noggie 
kan firstaanie. Ons wa arnpir mal fan
nie vreegdi ennit het sos hi ientir
war;,itte-vreegdidag geleik. 

Onssit mettie tryn ge rci ennit was 
ok lekkir firal ornlat ek loshanne kon 

rei. Oppie tryn het ok baija dingekie 
gebecr maar eks ti skaam om al ti 
f1rtel. Ek illie firbaas wee as daar hi 
hcli paar niewe kys e i ie. Oom wect 

mos fan al·. 

ou sal oom ok dink latik nettie 
•eens fannie plek ken maar om oom 
ti wcis !at oom hi eislike vout maak, 

wil ek oom fan hi paar dogtir iets 
•c. Hier• enekie wat yt syt wes kom en 

haiJa sterk is. Sei is so taf fan allic 
bJ!tongscnings cnnie spc'ekic. mettie 
wJllc bo sman>. cis hicbie tjepmin en 
1< manena se kamirmakie. Y ntlik is sei 

gertryda maar ons se almal biebie of 

kwattie. 

Nog een fan yt wcs is marieta ple
SJe, sei nie so sterk so biebie maar 
seis weer terk mettie mont. Sei konnig 
alteit goet innie eetsaal af assie anner 
t1 skaa111 is en ei vra binste bei allie 
pirfessirs namins die annir toedinti 
a hilli te bang is. Hi annir cnekie is 
bettie· Iinne en eis ynaardig ... A se1 
me laggie, praat ei, en sei me praatic 
01 laggie dan pia sei allie •een bi
h:Jwi diekie pittir wat haar besti seen::
maat is. Oom soois eis nie ytspattigic 
maar fol ennirgie. 

Oe 00111, fannie opgcwond111hyt bet 
ek ampir ti feel gee . Nou sil ek maar 

totsien en groetnis se. 

MIEKIE. 

N.S. Eks alwcer hongir en omlat mc1 

ou kossies ionic kamir op is, moet 
ck maar innie koshy eet. Baija dan
k.Je firrie koekie fan eergistir. Dit 
was hi pli.ier ommit op ti eet. 

FLEURETTE 
BLOEMISTE 

Kerkstraat 91 , 

POTCHEFSTROOM. 

SPESIALE 
AFSLAG AAN 

STUDENTE. 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 70 - Telefoon 31 ~ 

POTCHEFSTROOM. 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

vir a1 u 

Wetenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeftes. 

Kerbtraat 59 Telefoon 1164 
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Ander lntervarsity=Uitslae. 
Jukskei. 

Die twee jukskeispanne van Puk het 

nie te goed gevaar met die Intervarsity 

teen U.O.V.S. nie. Albei spanne het 

sterk teen tand op die lyf geloop en 

na 'n uur moes albci die vlag stryk. 
D1c A -span het verloor met 'n telling 

van 2l/z punte teenoor U .O.V.S. ~e 

12!/z punte. ietcenstaande bierdie 

groot telling bet J. Blignaut, kaptein 

\'an die Pukke, nogtans puik vertoon 

en bet die Pukke moedig teruggeveg. 

Ook die B-span onder Ieiding van Jo

han Britt het dit ongelukkig getref en 

moe met 'n telling van 13-2 teen 

bulle tevrede wees. Hierdie jukskei

kragmeting was aanvanklik onoffisieel 

maar is later offisieel verklaar. 

Dameshokkie. 
Die eerste dameshokkiespan het Sa

tcrdag na 'n harde wedstryd verloor 
teen U.O.V.S . met 'n telling van 
1-0. 

Dit was 'n besondere harde wed
• tryd en die agterlyn bet hulle mees
terlik van hulle taak gekwyt. Die uit
blinkers hier was Rietsie Chapman die 
doelwagter, wat talle goeie houe afgc
weer het, Cecile Smit en Ronel Bruyns 
wat min balle laat verby gaan het. Die 
voorlyn kon nie die bal dcurvoe r nie 
en hulle slaankrag was ook swak. 

BENOUDES. 

Die Benoudes se neerlaag met 'n 
telling van 7-0 was 'n direkte weer
spieeling van hulle naam. Ook hier 
bet die fout by die voorlyn wat baic 
swak vertoon bet, gele. 

• --------·-----------·----------------------------------------

,Eike Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel van ryk 
belee virginiese tabak ; gewaarborg 
100% suiwer, eerstegraadse blaar 

~anbrandt 
KURK, ONGEKURK OF FILTER 

STANDAARD EN VAN RYN GROOTTES 

, Die sigaret wat u a/taos graag wou rook" 
Kopi~rei/ RAI 36 XZZ 

D awie du Pies is 

Manshokkie. 
Die twee panne van die Man bok

kJe bet met die lntcrvarsity teen 
Bloemfontein wei nie te goed gevaar 
nie, maar tog in 'n baie aangcname 
gee gespeel. U.O.V .. het die ecrste 
span 3-0 gewen en dit kan vera! 
daaraan toe!(eskryf word dat hulle stok
~>~erk van 'n besonder hoe gehaltc was. 
Die Pukke het hulle egter som, harJc 
bene laat kou en was 'n paar keer 
net ongelukkig om nie deur te kom 
nie. D1e uitblinkers van die Pukke 
was vera] Christie Coet:ec en \V1ese 
wat pragti!( ,·erdedig bet en hulle aan
valle telken. in d1e war gestuur het. 
H 1erdie wed<tryd teen U.O.V.S. kan 
egter beskou word as waardevolle on
dervinding met die oog op die toe
kerns. 

Die tweede span onder Ieiding van 
Peet Duvenage bet ook 7--0 verloor. 
Die Pukke se verdediging was hicr 
' 'era] lamgeslaan dcur die kwaai aan
val le van U.O.V.S. se middelvoor met 
sy twee onder teuners lang hom. 

0/19 kry slae. 

In 'n wed. tryJ wat nooit aan die 

ve rwagtings vokloen het nie, het die 

o/19-span van U.O.V.S. die Pukkies 

met 6 punte teenoor 0 die loef afge

teek. Ongclukkig kon die gcdugte 

P.U.-o/ 19- pan, wat kort vantevore 

nog 'n mooi oorwinning oor Wits be

baa! het, gladnie op dreef kom nie, en 

het hullc se!Jc indien ooJt ge,aarlik 

\'OOrgekom of rnooi rugby gespeel. 

Tennis. 
Vir d1e eerste kcer in die geskiede

nJS va n die Puk het ons tenni spanne 
die Oukies terdee gewys waar D awid 
du: wortel gegrawe het. Ons het 'n 

oorwinning behaal met agt pelle op 

J1c ge ament!Jke groot-totaal. Die da· 
me -spanne het op die groot-totaal 
met agt pelle verloor en die mans het 
met agt spelle gcwen. 

Daar i. uJtmuntendc en opwindende 
spel gelewer. Vera] Dawie du Ple,SJS, 
Edelwci~. Oosthui:en en Colinie 
Kruger het skitterenJ vertoon. Oak 
d1c kapteme, Jo choeman, en Johan 
Po. thumu. , kaptcin van die mansspan 
hct u1tgeb!Jnk. Elke Pukkie het met 
hart en iel ge.peel en die naam van 
on. Alma Mater hoog gehou. 

Tekkies en Fires 
oortuigend geklop 

Die eerste twcc vcldslae in R ugby 
het die oggend op Polisieveld plaas· 
t;evind, waar U.O .V.S. se 4de span 
\'Jr Tekkie met 14-3 en hulle 3de 
span vir Fire met 17-3 geklop het. 
Nogtans het hierd1e uitslae daarto~ 

hygedra om die gees boer te blaa 
v1r die hoofd1· wat die middag or 
Vrystaat Stadion plaa gevind het. 

Net bal. 
EERSTE SPAN 

Alhoewel d1e tellmg 18-4 was, i' 
dit me 'n wecrgawe van die spel nie. 
U.O.\'.S. se span was sterk maar in
dien die Pukke net kon slaag om nic 
l:.ulle voctc te vcrroer, as d1e bal in 
bulle be.it wa nie, sou die telling ook 
gumtiger vir Puk gewecs het. 

Die samespel in beide spanne was 
sk1tterend, veral tussen verdedigers en 
scnters. Tclkens het 'n voet egter ge
gly of die landingsvoet bet geroer en 
die twee doele moes dan maar net 
kyk hoe die bal teruggaan. Die doele 
was in taat om net so goed soos 
U .O.V.S. se dame. te gooi. 

Pe1t bly egter staan dat U.O .V.S. 
beter as ons netbal kan speel. Volgen
dc jaar met korfbal sal hulle weer les 
opse! 

TWEEDE SPAN. 

Die uit,]ag hier van 14--3 is me 
te sleg as ons in aanmerking neem dat 
d1e Puk-dame net korfbal gewoond 
i · en dat baie • treng op foute geblaas 
i . As gchecl het die span die verde
dJging agtcrwce gelaat en as die en• 
ters vera! bcter gckyk he t waar bulle 
g;ooi, kon d1e telling hoer gewees het. 
Die docle was beslis instaat om punte 
aan te teken . 




