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MINISTERS VOOR A.C.B.

SAAMTREK 
'N CAL VINISTIESE LEIERSINSTITUUT EN 'N LANDS-

WYE CALVINISTIESE KONGRES IS ONDER DIE 
SAKE VERLEDE VRYDAGAAND DEUR MIN. JAN 
DE KLERK OP 'N SAAMTREK VAN DIE AFRIKAANS:£ 
CALVINISTIESE BEWEGING IN DIE TOTIUS-GEDJ:NK
SAAL BEPLEIT. 

Die Calvinisme is 'n dina
miese lewenshouding op die 
hele lewensterrein en nie 'n 
enge en ommuurde godsdiens, 
filosofie of teorie nie, bet by 
gese. Verdiep deur bulle ge
hoorsaamheid aan God, is die 
Calviniste uie nougeset-afgeskei 
van alma! nie, dog brandende 
ligte om die koers aau te dui . 
Hulle is gestaal deur bulle 
stryd dwarsdeur die geskiede
nis gevoer. Deureutyd word 
bulle gekenmerk cleur bulle 
godsdienstige motief. As soda
nig was die Calvinisme die 
werklike agterliggende oorsaak 
van die Groot 'l'rek. 

AGTERUITGANG 
Die barometer toon vandag 

egter 'n groot mate van sly
tasie in die praktiese toepas
sing van die Calvinisme, bet 
spreker gese. Verdring deur die 
moclerne Liberalisme bet dit 
'n waardevermindering in die 
volkskultuur ondergaan. 

GEDRAGSLYNE 
As positiewe teeuvoeter vir 

hierdie agteruitgang bet min. 
de Klerk vier gedragslyne 
voorges tel. 

nie 'n Calvinistiese leiersinsti
tuut nie, het spreker gevra. 

ONDERWYS 
Hoewel op Calvinistiese fou

dament gebou is, is terrein 
vedoor op onderwysgebied. Die 
band tussen die Calvinisme en 
onderwys moet versterk word. 
Hoewel hy nie meen dat die 
jeug slap en ruggraatloos is 
nie, is die Calviui~:;me die cnig
ste wapenuitru~tiug wuarmee 
die jeug behou kuu word. 

ROEPDJG 
By dieselfde geleeutheid het 

H1iu. J obu Vorster gese dat 
die Afrikaunse volk uog nooit 
te kenne gegee du t by die 
enigste geroepe volk is uie -
slegs dat hy 'n geroepe volk 
bier in tiuid-_\frika is. Him·die 
roepingsbewu~:;tbeid wus die 
groobte stukrug in sy geskie
denis. 

'n Volk se grootheid word 
nie deur sy finansies, Hlilitere 
krag of getalle bepaul lJie, dog 
word uit die geskiedeui~:~ ge
meet uan die innerlike krag 
waaroor h;y beskik, het min. 
Yorl:!ter verder gese. 

Daarom glo die volk van 
Suid-Afrika uie aan meu!:le, 
aan ulliansies of aan 'n we
reldbtU·gerskap nie, maar ver
trou by op God. 

Beide sprakers bet dit egter 
beklemtoon dat hierdie Gods
vel·troue nie beteken dat met 
gevoude arms agteroor gesit 
of die hu.ude in fatalisme op
gegooi mag word nie. 

In sy bedanking van die 
twee sprekerl) heL ~:~rof. Bingle 
gese dat die Calvinisrne 'n 
towerwoord in die volkslewc 

Raadsmeda I j es 
toegeken 

Die Raadsmedaljes van 
die P.U. vir C.H.O. is van
jaar aan mnr. :ranie du 
Plessis en mej. Kristle Jor
daan toegeken. 

Hierdie medaljes word 
jaarliks toegeken aan die 
man... en damestudent wat 
die verdienstelikste werk in 
die studentelewe lewer. 
Akademiese prestasies speel 
ook 'n belangrike rol by die 
toekenning van die medal
jes. 

S.A. KAMPIOEN 
Piet Goosen, bekende sport

man van die Puk, is die nuwe. 
S.A. weltergewigstoeikampioen. 
Hierbenewens het hy ook die 
baker ontvang vir die beste 
atoeier op die kampioenskappe. 

Slen ook berig elders. 

is, waardeur die mens homself 
en sy medemens ontdek en 
wat die weg na God oopmaak. 
Hierby is dit ook 'n mags-

woortl wat die volk in rl11 
verlede gel:!Lilal het , l<rag 1.11 
die hede gee en hoop 11p •lil' 
toekoms. 

Sending Oorsee 
TJ:H EINDJ.: TRED TE HOU MET DIE GEWELDIGE 

OHT'\VIKXELING VAN DIE UNIVERSITEIT DIE AFGE
LOPE AANTAL JARE, HET DIE RAAD BESLUIT OM 
'N SENDING ONDER LEIDING VAN m- REKTOR NA 
DIJ: V.S.A. TE STUU:a. 

Die Rektor, bygestaan deur 
prof. H. C. van Rooy en mnr. 
C. J. H. Schutte, die adjunk
registruteur, sal ondersoek in
~:;tel na die jougste Amerikaanse 
metodes van universiteitbe
kendstelling, fondsinsameling 
en oudstudente-organisasie. 

Hiei·die stap volg op die 
bevinding van die Raad dat 
die bedrywighede van die De
partemeut Ontwikkeling aan
sienlik uitgebrei moet word om 
in die toekomstige behoeftes te 
voldoen. N a berekening sal die 
uitbreiding~:;program van die 
Vuiversiteit die volgende agt 

tot tien jaur ongeveer lt-.1! lnJ1-
joen bedra. 

Die sending is van voornM•1n 
om vana£ 23 Deselllber Hll\4 
tot 10 Februarie 1965 in d~t• 
buiteland te vertoef. 

ANDER 
OtiTWI1tltEl.INti 

Onder bescmder gun tlttc• Souder om bulle beginsels 
o01·boord te gooi moet die ver
splinterde Calvinistiese groepe 
in Suid-Afrika in een georgani
seerde front saamgesnoer word. 
Die tyd is meer as ryp daar
voor, bet spreker gese. Voorts 
bet by gepleit dat daar uit 
hierdie A.C.B.-kongres 'n groot 
en ornvatteude Calvinistiese 
kongres gebore sal word waar
toe selfs buitelandse waame
mers geuooi sal word. Alleen
lik dan sal die stem van die 
Calviniste weerklank in Suid
Afrika viud. 

VYFDE HOOFLIGGAAM 

voorwaardes is ongevcl r U!! t 
tien morg grond \'fln n-•1·\' . 

Robertson ell dit> RVui ... n .• ci 
aangekoop, sodat u!<:l nr\ ·r·i· 
teitsterrein nou Vll.lltll .11\L•I"
straat tot by die dam .Jtrek 
Die plan is orn t.hu l•t L •r··· 
huis van Mev. Hobertsott d1b· 
by die dam in 'n RPktorswu
ning te omskep. !Jie huis h•d 
ook van tyd tot tyd us gas• 
tehuis kan dien. 

Verder i~:; daar die noodsaak
like uitbouing van 'n eie Cal
vinistiese toepassing in Suid
Afrika nodig. In hierdie ver
band het spreker gepleit om 
'n eenmanskomw..issie om 'n 
grootsk:aalse plan van ak:sie 
uit te werk. 

Daur moet gespesialiseerde 
Calvinistiese leiers vir die toe
koms opgelei word. Hoewel die 
o.rbeid van die J:>. U. vir 
C.H.O. in hierdie opsig van 
onskatbare waarde is 1 is dit 
egter .We genoeg nie. As daar 
'u Afrika- en 11.nder Institute
klill bestuuu, hoeveel te llJ!jer I 

GOEDGEKEUR 
'n Vyfde hoofllggaam wat die sosl.aal-akad.emiese vereni

gings sal insluit is in beginsel deur die vorige Studenteraad op 
sy voorlaaste vergadering goedgekeur. Die prS.ktiese toepassing 
van die beBluit is as oordrag en aanbeveling aan die nuwe S.R. 
oorgela.at. 

Die groot aantal sosiaal-aka
cletuiese verenigings wat midde 
in die stud.entelewe staan maar 
uie onder die S.R. val uie, 
het hierdie besluit nodig ge
maak. In die toekoms sal die 
verenigings onder die S.R. se 
gesag kom en verteenwoordi
gi.ll'g op die liggaam verkry. 
~en prinsipiele beleid knn ge· 
h!l.lldhanf word en praktiesc be
lunge, waaronder finanl:!ietS, da-

tums, lokale en jaarprogramme 
kan op doeltreffender wyse ge
administreer word. 

Met die ontwikkeling van die 
Universiteit us primer akade
miese installing het die sosiaal· 
akademiese vert;~nigings ge
weldig uitgebrei sodo.t dit van
dag in toenemeude mate 'n be
langrike rol in die universiteits
lewe sp~el. 

pie voorgestelde hoo£lig-

glitUll sal die outwikkdingsgang 
van studentevereniging~ 11tLU 

die Universiteit voltooi. 
Korps Veritas Vincet bet in 

die begin ulle studentevereni
gings in beginsel ingesluit tot
dat die eerl:!te :::>.R in 1923 in
gestel is. In 1935 is daar op 
die huidige kombinasiestelsel 
van dugbestuur en hoofliggame 
besluit. 

Die huiQ.ige 
Korps, A.S.B., 
stuur vir Kuns 
Sentrale Spdrt 
1945 inges tel. 

indeling vtm 
Algemene Be
en Kultuur en 
Bestuur is in 

Di~ sosiaal·flkadetniese ver· 
enigiugs : moes tleur die jare 
onder e8'11 van die liggame re
sorteer of op eie hou tji'e daar
buite sttluu. 

Ter herdenking van die HL't• 
vorrning en die !'.terfdag vnrt 
van Calvyn 400 jMr gelede iii 
besluit om 'n vywer met s~:~uiL
fonteine en 'n gedcnkmuur up 
die te:rrein van 1lie huidi"L' 
roostuin we>~ van dit> H1blJ7, 
teek op te rig. 

GEBOUE 
In die bouprogrnrn \'ir Hlli!i 

word voorsiening ge1nnnk \ Jt' 

die uddisionele vl~u e l \an Uu:-
terho£, die StullPnt<.' - ont~p.ut
ningsaal, 11 ook hui~l· urlt·r..:\\IJ
nings vil' Davde du Pl~·ssishui,., 
en .J oon van Rooyhuis. 

Daar word verder ook ondar
soek ingestel na die moontlik
heid van 'n Universiteitsdruk
kery. 
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KUNSGESELSIE 
AANSTAANDE JAAR 
SE BE.DRYWIGHEDE 

Dit is met 'n lekker hart 
wat die liefhebber van kuns en 
kultuur die gebeure die afge
lope tyd op hierdie vlak aan 
die Puk kon gadeslaan . Oral 
is daar tekens van vernuwing 
en beloof die reeds ingeslane 
weg deur die ·verskillende in
stansies goeie vrugte in die nu
we jaar a£ te werp. 

1\Iet hulle onlangse spranke
lende vertoning het die Ala
bama Studentegeselskap ge
toon wat daar in die studente
geledere steek in soverre dit 
die uitbou van 'n eie besondere 
kultuurvorm betref. 

Teen die ontwikkeling van 
Alabama vanaf 'n boere-orkes 
tot 'n instansie wat hom op 
besondere wyse onderskei het 
met die opvoering van ligte 
operettes, moet die naam van 
mnr. Nic Enslin gesien word 
wat hom die afgelope vyf jaar 
op daadwerklike wyse beywer 
het vir die opbouing van Ala
bama. Die werk wat hy met 
soveel geesdrif en toewyding 
verrig het, sal nou grootliks 
op die skouers van nmre. Coe
nie Nel en Johan van Reus
burg oorgaan. :\Inr. Van Reus
burg se skeppende vermoe en 
oorspronklikheid het duideW• 
te voorskyn getree met die on
langse opvoering van Alabama, 
en onder sy Ieiding behoort die 
orkes volgende jaar groot hoog
tes te bereik. 

TONEEL 
Op toneelgebied staan Tha

lia reeds lank bekend vir die 
tipe spel wat hulle as toer
liggaam kon lewer en kan die 
Pukke uitsien na die opvoering 
van die toerstuk volgende jaar. 
Met die instelling van die de
partement Drama aan die Uni
versiteit sal Thalia kontak soek 
met die studente en dosente 
van die departemen t en be
hoort dit die s tandaard van 
opvoerings oor die algemeen 
en die deelname aan die 
A. S. B.-K unsfees ten goede te 
strek. 

rele vlak staan mnr. Nico van 
der Merwe as voorsitter en 
stu den teraadsv~rteen woordiger 
van die A.B.K.K. Onder sy 
Ieiding sal die bestuur van die 
A.B.K.K. die rigting in die 
nuwe jaar moet aandui. 

Soos elders berig word tal
le nuwe skemas aangepak en 
met die steun van die mas
sa behoort 1965 bekend te 
staan as die iaar waarin ver
nuwing in die kuns en kul
tuur van die Puk ingetree 
het. 

Die A.B.K.K. en sy onder
liggame word sterkte en voor
spoed vir die nuwe jaar toe
gewens. 

BEDSA. 

Be ken de spelers 
• 1n 

Truk-opvoering 
'n Opvoering van Truk, Die 

Lewe Wat Ek Jou Gegee Bet, 
word op 13 en 14 November 
in die Potchefstroomse Stad
saal aangebied. In hiet·die op
voering, die laaste van die jaar 
deur Truk, tree van die beste 
spelers op waaroor die Afri
kaanse toneel vandag beskik. 

:\Iet Anna Neethling-Pohl in 
die hoo:frol as Donn Anna Luna 
en in die ondersteunende hoof
rol teenoor haar Kita Hedeliug
huijs, die Afrikaanse Aktrise 
van die J aar, is hierdie op
voering iets wat die toneellief
hebber net nie kan laat ver
bygaan nie. 

Yeterane wat in die stuk 
speel is Mathilde Hanekom, 
\Vena Naude, Anna Cloete, 
Elsa Fouche en Leonora Nel 
saam met Frances Coertze. 
Salome Louw, Paddy Norval 
en :\Iar ga van Rooy. Die drie 
mans wat optree is Francois 
Swart, 'n jong speler wat hom 
die afgelope aantal jare onder
skei het, James Norval, nog 
'n ou veteraan, en Roelf Laub
scher. 

In aansluiting by hierdie 
twee liggame is daar 'n her
nude ywer te bespeur by die 
Volkspelelaer, die Skaakklub 
en die Debatsvereniging en be- Die stuk is 'n vertaling van 
reidwilligheid om bulle onder- die bekende Pirandello-drama 
skeie kultuurvorme uit te brei. en staan onder die bekwame 
Dit is onnodig om te se dat regie van Victor Melleney wat 
hierdie pogings sonder die vir homself naam gemaak het 
steun van die massa natuurlik met die skitterende wyse waar
verspil sal wees. op hy die regie van "Lucia de 

Aan die voorpunt van hier- Lammermoor" waargeneem 
die nuwe weg op kuns-kultu-het. BEDSA. 
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MEJ. KRISTIE JORDAAN 

VERNUWING IN 
VERHOOGKUNS 

Alabama verdien besondere vermelding vir die uiters ge
slaagde konsert wat op 5 Oktober in die TotiUS81raf aangebied 
ts. Vemuwing het uit die h.ele- opvoering gespreek. 

Die orkes· het 'n besondere River was puik en ongetwyfeld 
aandeel aan hierdie vernuwing die hoogtepunt van hierdie 
gehad. Die progressiewe same- deel. v~ die. program; 
stelling van viole en tromp~t . R1ek1e S~th het , n pr~~
was uitstekend. Saam met dte t1ge vertolkmg van n hedJie 
orkes het die Alabama-koor op- uit My Fair Lady gelewer. 
getree en is musikale tem~s, Jammer dat die orkes itl hard 
wat in 'n verhaal verwerk IS, was om volle reg aan haar 
op besondere wyse vertolk. stem te laat geskied. 
Kristie Jordaan het die verhaal EENBEDRYF 
voorgedra. Die uitvoering van 'n Eenbedryf in Engels IS 

die lladetski-mars en Old :\Ian deur U.O.D.-studente aange-
bied. Annette Smuts verdien 

ANDRE BRINK 
KUNS 

OOR vermelding vir die puik spel 
wat sy gelewer het. Marietjie 
Lessing, Elrien van Deemter 
en Rennie Viljoan het hulle 
goed van hulle taak gekwyt. 

,Die roman was nog nooit so religieus ingestel soos in die 
huidige vernuwing nie", het Andre Brink op Vrydagaand 25 
September voor die Letterkunde Vereniging gese. 

A.S.B. 
Die A.~.B.-prograrn is saam

gestel uit die be te items wat 
gedurende die kunsfees deur 
Puk-studente gelewer is. 

,Een van die enigste diuge 
wat die mens met sekerheid 
kan se is dat hy daar is in 
sy afgeslotenheid, geworpe op 
homself' '. Religie is die poging 
tot uitreiking na iets groter 
buite die mens waaraan hy 
homself kan vasknoop teu 
einde sin aan sy !ewe te gee . 
Sodanige moment van seker
heid kan onder andere deur 
middel vun godsdiens, kuns en 
seks bewerkstellig word, het 
spreker gese. 

KUNS 
,Kuns is 'n soektog in die 

donkerheid na ieb of iemand.'' 
Die lmnstenaar het 'n bepnal
de manier van worstel met 
homself, 'n pelgrimsreis op sy 
besondere wyse op soek na lig 
en wuarheid. Hy probeer 'n 
antwoord op die onbekende 
rond.om hom gee. 

Die grootste kuns en lwns
tenaars blyk dikwels uit die 
grootste hellevaarte g e b o r e 
te wees. Die vonk vir die 
kun tenaar vnndag is die relt~
tivisllle en onsekerheid wat die 
twintigste eeu kenmerk. 

Die- kunstenaar is nie sy tyd 
vooruit nie, dog staan ten volle 
daarin ; die massa is agter die 
tyd. 

DOEL 
Die doel van kuns is om die 

werldikheid in al sy goeie en 
slegte aspekte , ,in heilige oor
tuiging" feitelik weer te gee as 
, , so is die lewe' '. Die doe! is 
nie opvoeding, godsdiens of 'n 
middel tot 'n reformatiese doe! 
nie, en daarom hoe£ kuns nie 
sedelik-opheffend te wees nie. 
Die kunstenaar skryf soos hy 
voel, wat hy wil, ongeag die 
norme of gevolge. As sodanig 
beskryf en ontbloot die mo
derne roman die twintigste 
eeuse lewe. 

Behoud en vernuwing is 
twee fundamentele begrippe 

Spesia le Konsert 
'n Bekende eksaminator 

van Trinity College in Lon
don, Peter Cooper, het op 24 
Oktober 'n lesing-uitvoering 
van Beethoven Sonates in 
die Konservatoriumsaal aan
gebied. 

Die werke wat hy voor
&edra en behandel het, was 
die Sonate in C majeur 
Sonate in F mineur (Appa
sionate) en S on ate in C 
mineur. 

Hoewel hy nie voorgee 
om 'n konsertpianis te wees 
nie, het hy met sy gevoel
vone vertolking die waar
derende gehoor aan sy voete 
gehad. H.d.P. 

wat steeds hand aan hand 
moet gaan. .A.lle dinge moet 
voortdurend beproef word om
dat sekeres uitgediend mag 
bl,Yk te wees. So moet sekere 
dinge dan vernuwe word ter
wyl under weer behou word. 

MEDIUM 
Hpreker het ook aangetoon 

hoe die ontginning van die 
medium in die moderne kuns 
pertinent op die voorgrond ge
tree het. \Yaar die kunstenaar 
altyd op soek na die nuwe is, 
moet hy elke keer nuwe media 
ontgin. ,Daarolll lyk dit soms 
;;o vreemd en mal vir die 
massu. 

DRIELETTERWOORDE 
In antwoord op 'n vraag het 

spreker gese dat daar tussen 
die uiterstes van kroeg-- en 
1 necliese woorde in Afrikaans 
nie genoegsame woorde vir lief
clesake is nie. Daarom poog 
die kunstenaar om sodanige 
woorde uit hulle oorspronklike 
konteks te haal en deur her
hanldelike gebruik iu 'n beter 
konteks 'n ,.gewyde betekenis" 
te gee. Aangesien hierdie me
tode baie gevaarlik is, noop dit 
die kunstenaar om met die 
grootste omsigtigheid te werk 
te guan. 

Beeldhouer 
stal 

Kristie J ordaan en Arrie de 
Beer het die gehoor aangegryp 
met hulle gevoelvolle vom·drag
te. Mej. Jordaan het 'n mono
loog uit Aile Paaie lei na Rome 
gelewer. Haar voordrag was 
van hoogstaande gehalte en 
juis daarom voel 'n mens dat 
dit beter sou pas in 'n pro
gram van meer ernstige aard. 
Haar optrede was 'n bevesti
ging van die standaard wat sy 
gestel het om die toekenning 
vir die beste voordragkunste
naar tydens die A. S. B.-kuns
fees te kon ontvang. Arrie de 
Beer se voordrag was uitstaan
de - baie fors en kragtig, 
en tog gevoelvol. Hy het voor
gedra uit Dias van N.P. van 
\\·yk Louw. 

Tl:J.ttlm net aan Professor 
Cloete, wat na Port Elizabeth 
vertrek, 'n geskenk aangebied 
as blyk van waardering vir sy 
belangstelling in en werk vir 
die toneelkuns aan die Puk. 

Die seremoniemeester, Theo
Vorster, het veel kleur aan die 
program Yerleen met sy spits
vondigheid. 

Die konsert was deurgaans 
van hoogstaaude gehalte, en 
elke deelnemer verdien die 
hoogste lo£. 

M.E.V. 

en Skilder 
uit 

'n Uitstalling van die skilderwerke van Nico van Rena
burg en beeldhouwerke van Petro van der Walt is onlangs 
in die sitkamer van die Biblioteek gehou. 

~Inr. Van der \\"alt se Yalk prooi neer. Hierdie beweging 
in rooikoperplaat, en Reisiger, word in een groot geordende 
in brons, was die opvallendste. spel van lyn en beweging deur 
l:'iterk innerlike b e w e g i n g die kunstenaar vasgele. 
spreek uit die patetiese reisi- Die kenmerkendste eienskap 
gersfignurtjie. Hewige dinamie- van die werke van Nico van 
se krag is die uitstaande ken- Rensburg is sy vaardigheid 
merk van Yalk. Die voel skiet met ldeur as vorm in 'n spel 
in 'n magtige beweging op sy van kleurvlaldi:e. Lyn is nie 

(JI'i111er in sy komposisies nie 
maar wei die kleurvlak. Gotiese 
Katedraal is waarskynlik die 
mees ingewikkelde komposisie. 
Die hn hne \·an die kutedraal 
word ' ve~vang met ldeur om 
die indruk van hierdie mag
tige bouwerk uit te beeld. 

SJ· beste gebruik van kleur
vlakke iu die samestelling van 
'u komposisie i. die Waterput
ters. Die een kleurvlak rus 
op flie auder en dit beeld 'n 
totaalbeeld van figure uit wat 
gaan water hual. 

Prof. U. Del,ker wat die uit
Rbdling geopeu het, het gese 
dat heide lwnstenanrs oor 
groot potensiaul beskik. 

W.K. 
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GEKUS EN GEKEUR 
Ill 

Ons groet alle slepers, ge
kysdes, verloofdes en ook alla 
, silent admirers". 

Iemand (wie was dit nou 
weer ? . . ) het eenmaal ge
se dat lentetyd liefdestyd is. 
Ek glo hom nie meer nie, want 
ons het hierdie jaar net bloei
sels en stof gehad en tog bet 
die liefde bier opgespring soos 
'n jong kalf, en die , vriend
skappe" is gesluit soos spen
sa vir kleintjies. (Ek dink nou 
net: het die dinee-,era" nie 
iets daarmee te doen nie ? Of 
sien ek nou dinge waar daar 
nie dinge is nie.) Laat ons 'n 
paar van die nuutste roeringe 
van naderby bekyk : 

Jill Ivey het gasoek totdat 
sy 'n ,Ingelsman" (sy Afri
kaanse van tel nie) gekry het, 
en boonop is hy van die 
, Army". J ohnia Joubert het 
belowe om mooi na Jill te kyk. 

Pierre Joubert reken mos 
die Suidwesters is nie ,fit" 
genoeg nie : nou wys hy vir 
Betteke Chapman presies hoe 
mens die ding doen. 

Susan Schutte het Puk toe 
gekom om 'n man te soek .. 
en sy het hom gekry in die 
vorm van Pietman Botha, en 
gesamentlik het bulle nog 'n 
rekord gebreek toe bulle 'n 
bela jaar van sleep bekroon 
het met 'n kys. 

Ek het altyd gedink ,gen
tlemen'' behoort net in Cow
boyflieks tuis, maar ek hat 
my mening deeglik gewysig 
nadat ek die wa-vrag rose in 
Draantjie Coetzee se kamer ge
sien het. Hy bring tot die kop
speld saam vir die roos -
dis nou wat ek bedagsaam 
noem! Die ,gentleman"? 
Barry Truter van Pote. (Of 
is al die Pote dalk so?) 

Lorenne du Plessis drink nie 
'n senuwee-, tonic" vu die 
komende eksamen nie : die 
,dodelike driehoek" het haar 
ook vasgevang: sy, Klaas van 
der Waal en Fanie van Wyk. 

Met Riana du Plessis is 
men ook nooit eker nie: op 
die oomblik is dit Kallie Kriel. 

l\Iara Terblanche en Kaas 
van Vliet is net dik gekys. 
Christie Heyns het dieselfde 
paadjie gevolg en wel met 
Johan van Parys (die Boere
Parys). 

VERLOWINGS: 
Verlowings raak ook deesdae 

meer volop . Ek weet nie of 
die geld meer volop is nie, 
en of die verloofringe dalk in
tussen goedkoper geword het 
nie. (Wie kan help?). Ons se 
baie geluk aan die volgende 
paartjies en wens bulle alle 
heil toe vir die jare wat kom: 

Annemarie du Plessis sit 
deesdae Johan Smith se 
Anglia vol, en oefen net klip
hard om sy ore te trek as 
hy te vinnig ry. 

Toe hristo Vermaak met 
'n nuwe motor by haar op
daag, was Irene Stava t baie 
bly, maar toe hy se daar het 
geld oorgebly vir 'n ring ook, 
was sy eers bly. 

iemand kan Gerrit Schol
temeyer van onoorspronklik
heid beskuldig nie! Allermins 
Isobel Schlebusch. Al wat sy 
gese bet was: , , W at 'n tyd! 
\Vat 'n uur !" 

Die langnaweek was vir 
Pauli Koole en Nick Coetzee 
net so 'n goeie tyd a enige 
ander tyd, en nou pronk die 
diamant aan haar vinger. 

En dan verneem ons iets 
daar van 1\Iercia Venter en 
Cassie van der Walt se kant 
af : ons boor bulle is ver
loof( ?), maar wat maak Ier
cia se foto in die tydskrif? 

Ook ons Administratiewe 
Beampte het afgehaak. Veels 
geluk Paul en Andrea. 

Dan wou ek ook nog gevra 
het: verbeel ek my, of het 
Koos Liebenberg 'n fantastiese 
voorliefde vir rooikoppe ? 

Les bes, net hierdie bietjie 
raad : drie maande vakansie 
is 'n lang tydjie. \Vie dit oor
leef, se doppie is geklink . . . 

KAAIKIE 
KEKKELBEK. 

LEKKER GEES 
IN 

OOSTERHOF 
Die goeie gees van sameho

rigbeid wat reeds in Oosterhof 
he r , i verder in die vroec 
oggendure van G Oktober ver
sterk. Die Eerstejaars het 
naamlik die Oudame op n 
tradi ionele uitvreet getrak
teer, wat aau die inde van el
ke jaar in di dameskoshuise 
plaasvind. 

Tydens die geleentheid het 
die oudames en eerstejaars 
rolle geruil en kon die ,au
dames'' bulle griewe lug en 
die ,eerstejaars" voor stok 
kry. 

Die uitvreeL is in 'n baie 
goeie gees aauvaar, en terself
dertyd is nuwe talent onder 
die eerstejaars ontdek. 

Die grootste v rrassing van 
die aaud, of liewer die oggend, 
was die braaivleis, toebrood
jies en vrugteslaai met room
:ys wat bedien is. 

'adat gesellig saam verkeer 
is, iti hartseerliedjies gesing, en 
allllal het be ef dat nog 'n on
vergeetlike jaar op die Puk 
besig is om ten einde te spoed. 

HUISKOMITEES 
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DINEETYD il • • 
Hierdie tyd van die jaar is nie net deur die tekens van 

die naderende eksamen oorheers nie, maar kon die Pukka 'n 
groot aantal dinees so tussen die blok deur bywoon. 

'n Nuwe rigting is hierdie 
jaar met die Studenteraadsdi
nee ingeslaan toe persone bui
te die S.H. genooi is om die 
dinee by te woon. 

Die persone buite die S.R. 
wat die dinee bygewoon het, 
was die voorsitters van die ko
mitee van die S .R. en die 
hoofliggame van die S.R. 

ONDERLIGGAME 
Die Alabamadinee is weer 

eens gekenmerk deur die aau
geuame en amper informele 
gees wat daar geheers het. Sa
mesang op eg Alabama-wyse 
het 'n gesellige atmosfeer ge
skep . 

Op die Thaliadinee is afskeid 
geneem van prof. T. T. Cloete 
wat aan die einde van die jaar 
die Puk verlaat het. Hy het 
die betrekking as hoof van die 
Departement Afrikaans-Neder
lands aan die Universiteit van 
Port Elizabeth aauvaar. Prof. 
Cloete het baie gedoen vir die 
toneel op die Puk vir sover dit 
afrigting, korrekte vertolking, 
taal en styl aangaan. 

KOSHUISDINEES 
Koshuisdinees is hierdie jaar 

op groot skaal deur die ver
skillende kosh,uise aangebied. 

Oosterhof was eerste aan die 
beurt met 'n dinee wat ter
s lfdertyd gedien het as in
wyding van die jongste kos
huis op die kampus . P rof. H. 
J. J. Bingle het in 'n kort 
boodskap ge e die dames van 
die koshuis moet die Lig van 
hierdie uinversiteit uitdra op 
dieselfde wyse as die sou wat 
in die ooste opkom en sy gloed 
oor die wereld versprei . 

WAARSKUWING 
Prof. T. T. Cloete wat as 

hoofspreker tyclens die dinee 

VIR NUWE 

van Dawie du Plessishuis op
getree het, het gewys op die 
aangename herinneringe wat 
'n persoon oorhou wanneer hy 
?-a Jare weer op sy studente
Jare terugkyk. 

In sy toespraak namens 
die uittredende huiskomitee 
van Over de Voor het mnr. 
Gerhard Schutte gewaarsku 
teen die invloed van vreem
de strominge waaraan die 
st~dent in sy nuwe omge
wmg blootgestel sal wees. 
Besondere kleur is aan die 
dinee verleen deurdat die 

saal op kunstige wyse ver
sier is om 'n bosveldtoneel 
voor te stel. 
Die damesdinee in die Let

tie du Plessis-eetsaal is geken
merk deur die aanskoulike wy
se waarop die saal versier is en 
die pikante drag van die eer-
~ejaar-keluerinnetjies. 'n Prag

ttge en realistiese dammetjit> 
en plante het die ingangspor
taal versier. 

Die Komplek::; was die laas
te aan die beurt met 'n ui
t~rs geslaagde dinee. Op kuns
ttge wyse is die ou eetsaal in 
'n grot omskep deur die ge
bruikmaking van reuse Weer
mag-nette. Die Rektor, prof. 
Bingle, het in die hooftoe
SJ?raak. van die aand gewys ov 
dw fett dat die Universiteit 
hom daarvoor beywer om aau 
sy studente 'n vaste grondslag 
te gee, en in die tweede plek 
om bulle te leer om selfwerk-
aam te wees. l\Iet hierdie 

twee elemeute maak die Puk
ke 'n groot sukses in die bui
telewe. 

ANDER DINEES 

Op die Regsdinee het adv. 
Die S.R. is deesdae erg be

drywig : Dries du Plooy met 
Susan de Klerk aan sy sy, is 
'n bekende gesig; verder gaan 
Helena Griffioen en Petro van 
der Walt :::laterdag braaivleis 
hou saam met die S.R. En so 
van S.H. gepraat: Gerda Eras
mus verkies die Landbou-kol
lege S.R 

Andries oetzer bet groot 
geskrik vir die huidige ''we
reldgebeure" en voordat H.ie
kie mith haar verder kon 
vasdraai, het hy die varloof
ring aan haar vinger gesteek. 

TERMYN 

Ferreira van die Staatsdiens
kommissie gese dat hy holll 
sal beywer om die Staatsdieus
beurslenings van R400 per jaar 
na H600 te verhoog. 

Tydens die dinee van die 
Huishoudkundevereniging heL 
mnr. lg. Vorster, wat op die 
Puk bekend was vir sy grup
ptge n gevatte segoed, as 
seremoniemeester opgetree. Die 
saal was in 'n oosterse atmos
feer gebul en die gaste kou 
met smaak aan tipiese geregte 
van die deel van die wereld 

Marianna Louw luister elke 
aand na die bloedigste ballades 
en skoonste sonnette, maar by 
elke afskeid fluister Lappies 
haar toe dat sy nog in sy 
laaste woorde sal wees. 

Koenie de Beer en Danie 
Tro kie word ook al meer en 
meer 'n algemene verskynsel 
op die kampus. 

Susan Malan en Gerrit Coet
zee het lankal besluit dat 
sleep vir die kinders is, en 
nou i bulle gekys. 

Dan is daar ook nog die ge
val Knobel-Du Plessis. (Rheda 
en Hentie vir die wat nie weet 
nie). l\Iens kan maar net saam 
met daardie ou se: ,What 
have we here?" 

Al die storietjie van die 
Bobbejaan en die Mier gehoor? 
Die Bobbejaan het die Mier 
mos langs die pad gekry en 
toe vir haar gese: ,Mier, ou 
dier, jy's myne !" 

Nanette de Villiers hou nie 
meer van motors in die alge
meen nie : sy soek net die 
TOY-motors uit. 

Eugene Kruger en Jeanette 
Wissing het alle twyfel uitge-
wis. 

Santie de Bruin en Pieter 
Kempf£ is besig om te kyk 
wat bulle van die sakie kan 
maak. Marteli du Plessis en 
Dirk Koch is blykbaar met die
selfde skema besig. 

Afspraakburo 
U.K. gestig 

op 

'n Buro wat hom sal be
ywer om afsprake tu sen 
mans- en damestudente te 
reel, is aan die niversiteit 
van Kaap tad ge tig. ·n Op
name gemaak deur die plaa ' 
like studeutekoerant ,Varsity', 
toon dat mans alma! ten gun
ste van die buro was, terwyl 
die geledere van die dames iet
wat verdeeld is. 

Diskoteek
komitee 
moderniseer 

Die diskoteekkmrutee is van 
plan om sy versameling gedu
rende die eerskomende jaar te 
moderniseer deur die aankoop 
van plate met ligte musiek ter 
waarde van ongeveer R60. 

Die drastiese vermeerdering 
het nodig geblyk aangesien 
daar ses uit die sewe dae van 
die week ligte musiek gespeel 
word. Die diskoteek beskik 
reeds oor 'n groot aantal plate 
met klassieke musiek. 

Daar is ook 'n bedrag van 
die Studenteraad aangevra vir 
die ombou van die huidige 
draaitafel-ui.t~Justing na 'n ste
reofoniese audio-toestel. 

Die nU\\·e dame -huiskomi
t.eelede vir die iydperk 1964/ 
G5 iK ·oos volg : 

.\.dri Gr iffioen (boofdame), 
H udrien Venter (hoofdame: 
Kulu), Cecilia :::lchutte (hoof-
dame: Oosterhof), Lourien 
Human (hoofdame: Thaba 
Jah), Hiekie 'mith (hoofda
me: Ons Huis), Lydia Peiser, 
:\Iarthie Vorster , Andrea Ven
ter, Hettie Kruger, Jana Hoo
gendyk, :Marie du Plessis, 
Greta Lotz, Ter ia Geere, Leen 
Dreyer, 1\Iarina Venter, an
nie Smit, :Frannie le Roux, 
1\Iarietjie Steynberg, Elmarie 
van der \Valt, Loui a van der 
Vyver, l\Iatsie Krige, Alma de 
Bruyn, Helene de Wet, Tilla 
Kuhn, Wilna le l~oux, Berna 
Jel, Amanda van Zyl. 

Alhoe>vel daar gepoog is om 
met die nuwe verkiesingstelsel 
verskuiwings van die een 
na die ander koshuis uit 
te skakel, is daar tog vier ver
skuiwing : Wilua le Roux 
gaan van Kulu na Thaba Jab, 
Adri Griffioen gaan van Kulu 
na Klawerhof, Amanda van 
Zyl gaau van Klawerhof na 
Ons Huis en Leen Dreyer gaan 
van Kulu na Oosterhof. 

Kombi verkoop 
'u Bekende inwoner van die 

Puk beL van die kampus vcr
dwyn. Die groeu kombi is 
naamlik aan d . Venter van 
Viljoenskroon verkoop. Daar is 
reeds 'n nuwe 1965-model 
Kombi bestel. 

Die mans-huiskomitees vir 
die nuwe termyn is soos volg: 

Over de V oor : Frans van der 
Walt (voorsitter), Gen·it Schol
temeijer, Jan Bradley en J au 
'chutte. 

Dawie du Plessis-No01·d: 
Lappies Labuschagne en Koos 
Liebenberg. 

Dawie du Plessis - Suid 
Kobie van der \Yalt (voor

sitt_er) en Lourens Aucamp . 
Hetmat: Joshua Welding. 

Uitspan: Andries Coetzer. 

mul. 
_Die Sentrale Vreugdedagko

mttee, taatsleersLudente Ap
teker en Ekonome het ook op 
ge ellige \vyse die akademietie 
jaar afgesluit. 

U het volop keuse in ons groot verskeidenheid 

Boeke vir Studie en 
. 

VIr 

Ontspanning 
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ONS VERANTWOORDELIKHEID 
Vierhonderd jaar gelede is 

Calvyn oorlede. Ons is Calvi
niste aan 'n Calvinistiese uni
versiteit. Die Universiteit gaan 
'n Calvyn-gedenkteken oprig. 
Wat beteken dit alles? 

Die krag van Calvyn se 
Christelike boodskap het n 
wereldomwenteling gebring. 
Ons kan en wil en sal 'n Cal
vinistiese universiteit wees. 
Ons dink in dankbaarheid te
rug aan hierdie genadebesko
ring. Dis wat dit beteken. 

Godsvertroue mag nie beteken 
dat ons geen verantwoordelik
heid het nie, het beide Minis
ters verlede Vrydagaand gese. 
Ons verantwoordelikheid in 
Suid-Afrika le daarin dat ons 
glo dat ons as 'n geroepe volk 
hier na die suidpunt van Afri
ka gestuur is ter verkondiging 
van die Evangelie. Indien ons 
nie aan hierdie roeping voldoen 
nie, het ons geen bestaansreg 
nie. Indien wel, dan moet ons 
in Christelike oortuiging die 
buiteland se eis dat Suid-Afri
ka swart moet word met die 
alternatief van die helfte !wit 
en die helfte swart, verwerp. 

Die niversiteit beleef jare 
van grootse ontwikkeling 
terreine en geboue, studierig
tings en -projekte, administra
tief-organisatoriese aangeleent
hede. Op die studenteleweter
rein het die Studenteraad be
langrike besluite geneem - 'n 
vyfde hoofliggaam, nuwe ere
kleure, Vreugdedag is vervang, 
'n Ontspanningskomitee is 
daargestel . 

Daar moet steeds 'n balans 
tussen behoud en vernuwing 
gehandhaaf word, het Andre 
Brink voor die Letterkundever
emgmg gese. Dieselfde geld 
ook wat die Universiteit en 
studentelewe betref . J eur die 
grootslmalse ontwikkel ing moet 
daar steeds die behoud van die 
fundamentele wees. Deur alles 
moet daar die religieuse tot
God-gekeerde ingesteldheid van 
,In U Lig" wees, of dit nou 
ook al akademie, dinees, sleep, 
eksamen of studentekoerant 
betref. 

Alleenlik s6 sal die Univer
siteit kan voortgaan om n 
roepingsbewuste medewerker 
in ons verantwoordelikheidsvol
voering te wees. 

A~C.B. KONGRES 
'l'ydens die A.C.B.-kongres 

veriede aterdag op Potchef
stroom gehou, is die noodsaak
likheid tot konsolidasie van 
Calvinisme in Suid-Afrika en 
d warsdeur die wereld op maat
skaplike gebied pertinent be
klemtoon. 

In die verband doen die 
A.C.B., met 'n ledetal van 
digby die 2000, reusewerk. Ty
dens die Kongres is daar egter 
daarop gewys dat daar steeds 
die behoefte na uitbouing van 
sodanige Cal vinistiese bewe
gings tot die jeug, nie-blankes 
en selfs tot 'n landswye Cal
vinistiese kongres bestuan. 

Jndien die jeug in die regte 
gees opgevoed word, dan is 
die volk van die toekoms reg. 
Telkens i::; daar gewys op die 
groot werk wa t die P. U. vir 
U.H.O. in die verband doen. 
Hierby het min. Jan de Klerk 
ook die tigting van 'n Cal
vinistiese leiersinstituut bepleit 
en sal die A.C.B. praktiese 
stappe oorweeg om die ideaal 
van 'n Christelik-Nasionale on
derwysstelsel vir Suid-Afrika 
te verwesenlik. 

Waar Calviniste aan die 
l').1J . vir U.H.O en elders op
gelei word, bestaan die nood· 
saaklikheid tot samesnoering. 

van hulle kragte waar hulle 
hiervandaan weggaan - ,een
drag maak mag" geld immers 
ook wat die Calviuistiese taak 
betref. 

Min. de Klerk het daarop 
gewys dat daar 'n mate van 
slytasie in die praktiese Cal
vinisme vandag ingetree het . 
Die Kongres bet voorts die 
noodsaaklikheid beklemtoon dat 
voorligting gegee moet word 
aan die vraag wat die Calvinis
me in die daaglikse lewe be
teken. 

Taakgroepe van die A.C.B. 
is besig met studies van die 
Hassevraagstuk en leemtes in 
die bestaande Arbeidswetge· 
wing. Die noodsaaklikheid dat 
die Calviniste meer belangstel
ling i.v.m. immigrasie moet 
toon, is beklemtoon. Daar word 
ook gewerk in die rigting om 
'n Calvinistiesc kliniek vir 
geestesterapie op te rig . 

Met dank word verder ken
nis geneem van die besluit van 
die A.C .B. om die koste van 
die Calvyn-gedenkteken op die 
universiteitsterrein te dra. 

Die kongres het weer eens 
daarop gewys dat die A.C.B. 
daadwerldik lewe. Sterkte op 
die pad vorentoe 1 

Deur My Lens 
Eksamentyd - en daarby 

nog die sak en as! Die puu
testelsel is uiteindelik veran
der - deurkom 50% en on
derskeiding 75%. Die berugte 
twee manne is boof-invigilator 
H enning en sub-invigilator 
Dekker. Die em·sus honorum 
is glo: gomtor, invigilator, dok
tor, rektor. 

H oewel die V.S.A. die mees
te goue medaljes verower het, 
het Sowjet-Rusland tog die 
Olimpiese Spele met punte ge-
wen . 

In 'n brief in "Varsity" , 

studentekoerant van U.K., 
word daar gese dat hulle be
kend staan as ''the most mi- ' 
litant campus" in Suid-Afri
ka. 

Aan die wereldfront het die 
kostelike gebeur dat een staats
hoof deur 'n ander staat aan
gebou is sonder dat hulle in 
om·log verkeer het. Bekommer
nis word verder gewek deur 
die moeilikhede in Noord-Mo
sambiek. 

En toe werk die oorsese ver
kiesings nie uit nie. 

SPECTATOR. 
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GAL. 5 : la-Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus 
ons vrygemaak het '' 

Seekers .. 
1->elgrims op weg 

a die verre ideaal van vryheid. 
Is dit nie wat die meeste mense van ons tyd is nie ? 
Soekers na vryheid I 
Kyk hoe hunker bulle dam·na in die opwindende ritme 
van sekere moderue musiek, in die felle kleure van sekere 
moderne kuns , in die rouheid van sekere moderne letter
kunde. 
J a, kyk hoe pro beer die meerderheid studente in die wereld 
daarna gryp. 
Vryheid wil bulle he al is dit die vryheid tot die dood! 
Te midde vau bierdie geweldige soektog na vryheid hoor 
o.ns h ier in ons teks : 

:\Ioenie soek na vryheid nic . 
Dit is nie 'n verre ideaal nie 
Yryheid is 'n gawe wat die gelowige m Christus besit 
en wat hy moet behou. 

Eintlik staan in die oorspronklike: , , Vir die vrybeid het 
Cbris tus ons vrygemaak; staan dan vas . . . " 
1\l.a. w. vryheid is die kemnerkende van Christ us se ver
lossingswerk. Die Christendom is die enigste van alle gods
dienste en beskouinge in die wereld wat vryheid bring. 
J uis dit onderskei die Christendom van aile ander gods
dienste. 
Om waarlik vry te wees - daarvoor het Christus ons vry
gemaak; daarvoor bet Hy plaasvervangend gely en gesterf. 
Teenoor die Rooms-Katolisisme met l>Y geestelike slawerny 
het die Hervorming van die l ode eeu bierdie groot en beer
like waarheid weer opgehef: Die vryheid is 'n gawe van 
Christus aan sy Kerk ! 
Teenoor die Liberalisme, Kommunisme, teenoor die hele 
mensverankerde godsdiens staan on::; as gelowige , kinders 
van die Hervorming, aan hierdie Uuiversiteit met die mag
tige belydenis: Ons besit die ware vryheid as 'n gawe vau 
Uhristus, deur die geloof. 
\\'aarom soek ons dan dikwell> nog na vryheid? \Vaarom 
hunker ons soms daarna? \Vaarom lee£ ons asof ons slawe 
is, asof die vryheid uog 'n verre ideaal is '! 

Staan dan vas! 

EERSTEJAAR SE: SIENING 
Die Hedakteur, 

Een jaar van studente
lewe het ek in die hoe( ?)da
nigheid van eerstejaar agter die 
rug. Na een jaar kan 'n mens 
'u ding nie beoordeel nie; tog 
kan 'n mens wel sekere dinge 
bevraagteken. 

Die dinge wat ek wil be
vraagteken, raak volgens my 
mening nie net die P.U.-stu
dent nie, maar die Afrikaan
se student oor die algemeen. 
Onder gees h,et ek die volgen
de nie opgemerk nie, maar be
wys gesien : In vele gevalle 
lyk die koshuise na takkantore 
van drankhandelaar;; en seke
re trekke in die sleeppraktyk 
vertoon 'n sterk ooreenkoms 
met die lewenshouding van 
mense waarmee u liewer nie 
in die openbaar wil verskyn 
nie. Intervarsitie blyk belang
riker te wees as kerkbywoning. 
In dit alles is die seniorskap 
wat in die rneeste gevalle 
slegs neerkom op meerjarig
heid in plaas van meerder
waardigheid in enkele gevalle 
'n positiewe voorbeeld, en in 
al die ander gevalle van dit 
wat nie gedoen moet word nie. 
Moet in al die gevalle die 
voorbeeld of die seniorskap be
vraagteken word ? 

Verder het ek nie opgemerk 
nie, maar bewys gesien dat die 
belangstelling in sake van al
gemene en volksbelang nie 
baie hoog loop nie. Die trots 
op die moedertaal is sodanig 
dat die moedertaal vrylik ver
krag word deur invoegsels uit 

die tweede taal. Die dagblad 
is 'n sportblad met strokies
prente en nie meer 'n nuus
blad nie. Die hoogste bywo
ning van die interfakultere le
sings was vyftig uit die hele 
massa. Daar word net gestu
deer met die oog om 'n graad 
te verwerf en nie vir die waar
de van die graad nie. L .M. 
geniet meer aandag as Radio 
Suid-Afrika, veral op Sondae I 
Die S tuden teraadsverkiesings 
is deur minder as vyftig per
sent van die massa bygewoon 
en die daru:opvolgende massa
vergadering deur minder as 
twintig persent. Dit alles kan 
ek nie rym met nasionalisme 
en verautwoordelike belangstel
ling nie. 

Graag sou ek wou sien dat 
die Afrikaanse student STU
DENT word, wat alles wat hy 
doen fundeer op sy verant
woordelikheid en nie skuil ag
ter die flou verskoning dat dit 
maar net 'n studentegemeen
skap is wat anders is as die 
praktyk nie. 'n WARE STU
DE T is 'n ekstremis wat tot 
die uiterste gaan om dit wat 
sy eie is te verdedig. As die 
Afrikaanse student dan nie 
soveel wil opoffer nie moet hy 
hom ook nie uitgee vir 'n stu
dent nie, want dan staan hy 
borg vir 'n saak wat hy nie 
kan dra nie. Van 'n STU
DENT word nie gevra hoe 
groot sy kop is nie, maar hoe 
breed sy skouers is. 

D.W. 
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E~re-toekennings vir 
en Kultuur 

Kuns 

ERETOEKENNINGS GAAN IN DIE TOEKOMS OP 
KUNS-KULTURELE GEBIED AAN STUDENTE VAN DIE 
UNIVERSITEIT TOEGEKEN WORD. 

Op aanbeveling van die die groei van die A.B.K.K. en 
A.B.K.K. het die Studenteraad een of meer van die onderlig
sodanige toekennings in begin- game, vir hoe gehalte spel en 
sel goedgekeur en is daar nou wat gedoen is vir die bevorde
aan 'n komitee van die ring van kultuur in die alge
A. B .K.K. opdrag gegee om die meen. 
grondslag en die vorm van die Die huidige t rofee sal be-
toekennings m besonderhede hou word en aan die persoon 
uit te werk. toegeken word wat. die mees-

Die gevoel dat daar 'n leem- te uitgeblink het. Onderge-
te en ruimte vir sulke toeken- skik hieraan kan die eretoe-
nings op kuns- en kultuurge- kennings gemaak word vir 
bied is, bestaan reeds 'n ge- persona wat hulle onderskei 
ruene tyd . het in die beoefening van 

Aan persone wat bulle on- die een of ander kunsvorm 
derskei het, word toekennings en wat hulle gedoen het vir 
in die vorm van erekleure ge- die A.B.K.K. as geheel. 
maak en daarby word bekers Hierdie eretoekennings sal 
nan die uitstaande sportman en nie deur die handhawing van 
sportvrou gemaak. Die be- 'n sekere voor afbepaalde stan
stuur van die A.B.K.K. het daard verwerf kan word nie, 
gevoel dat sy onderliggame maar sal aileen toegeken word 
op 'n mededingende basis teen- a erkenning aan persone wat 
oor die buitewereld staan en op kuns-kulturele gebied pres
dat bulle net soos die sport- teer het. 
kompeterendes op sodanige ere- N a verwagting sal die toe-
toekennings aanspraak kan kenning die vorm van 'n Uni-
maak. versiteitswapen op hout ge-

Tans word slegs die P . W. monteer aanneem, en sal dit 
Buys-\Visseltrofee toegeken op deur middel van 'n bewysstro
grond van wat 'n persoon ge- kie gekoop kan word. 
doen het vir die organisasie en 

Goud kan vervang word 
as betaalmiddel waarsku 

ekonoom 
,Geld het nie waarde omdat goud waarde het nie , dog 

goud het waarde omdat geld waarde het," het prof. dr. F . J. 
du Plessis by geleentheid van die P.U.-Ekonomiese Vereniging
dinee op Sater dagaand 3 Okt.ober gese. 

Prof. du Plessis, vroeer se- Suid-Afrika as goudprodusent 
nior lektor in Ekonomie aan meer nadelig as vir under Ian
die P. U. vir C.H. O., en tans de sal tref. 
hoogleraar in Handel-, Geld- UITGESKAKEL 
en Bankwese aan die Universi- Goud word al hoe meer 
teit van Pretoria, het as gas- uitgeskakel en vervang deur 
spreker opgetree. vertrouensgeld as volwaardi-

In sy rede het pro£. du ge internasionale betaalmid-
P lessis op enkele aspekte van del. Spreker voorsien die 
internasionale likwiditeit ge- moontlikheid dat goud met-
wys. Die moontlikheid bestaan tertyd heeltemal uitgeskakel 
dat die wereld se goudvoorraad sal word en dat op grond 
binne die afsienbar e toekoms van on derlinge wereldver-
ontoereikend snl word om as troue alleenlik van vertrou-
internasionale betaalmiddel te ensgeld gebruik gemaak sal 
dien. word. 
Ten einde hiet·die probleem te- Sodanige moon llikheid no or 
gemoet te kom al 'n verho- Suid-Afrika om vroegtydig vir 
ging in die goudprys bloot 'n ander ekonomiese ontwikkeling 
tydelike maatrel'l 'IYees. Nie- voorsiening te maak wanneer 
teenstaande al die voordele hierdie ekonomieRe steunpilnar 
daaraan verbonde, sal dit we- hom ontneem word. 
reld-inflasie meebring, wat vir 

LAG 
Geniet dit 

koud! 
. Dit verkwik .. Dit bevredig • Dit beur op 

DIE W A PAD 

Weeskoshuis 
vir P.U. en 

P.O.K. 
Die Hervormde K e r k 

gaan binne die volgende 
jaar 'n groot weeskoshuis op 
die hoek van Rissikstraat 
en Van der Hoffweg oprig. 

H ierdie koshuis sal enig 
van sy soort in die Repu
bliek wees en sal voorsie
ning maak vir sowel mans 
as dames. 

Die doel van die koshuis 
is om verblyfplek te verskaf 
aan weeskinders wat na 
matriek verder wil studeer 
aan die P. U. of P.O.K. 

STUDENTELERAAR 
Die Algemene Kommissie 

van die Hervormde Kerk 
het ook besluit om 'n pas
torie vir 'n Studenteleraar 
by hierdie koshuis op te 
rig, sodat die studenteleraar 
terselfdertyd kan dien as 
Huisvader van die koshuis. 
Sodanige studenteleraar sal 
die Hervormde students van 
beide Potchefstroom en Hei
delberg bedien. 

S.A. Student 

5 

ONTSP ANNING IN 
NUWE JAAR 

DIE 

Die steeds groeiende behoefte aan behoorlike ontspanning 
op die Puk het uitgeloop op die skepping van die Ontspannings
komitee van die Algemene Bestuur vir Kuns en Kultuur. 

a aanleicling van 'n steek- 'n Fietsresies, fliekaande en 
proe£ wat onder die massa ge- ontspanning by die dam in die 
doen is om die aard en die vorm van massa-etes en boere
omvang van die behoefte aan sport word ook beoog. 
ontspanning vas te s tel , beoog Die komitee is ingestel om 
die komitee die daarstelling die massa te dien en aaube
van ontspanningsgeriewe aan velings vir uitbreiding en ver
die massa, veral op Saterdag- andering van die ontspannings
aande . aksies sal deur die komitee 

Die Komitee sal in die ver- verwelkom word . 
volg ook die Ontheffingsdinee, Die komitee is soos volg 
Vr ugtefees en Lentefees reel. saamgestel : 

D ie Ontspanningskomitee Jan-At Kruger (Voorsitter), 
stel die volgende aksies in die J ohan van der Walt (Onder
komencle jaar vir die massa in Voorsitter), Lien Smit (Sekre
die vooruitsig: taresse), Hans l\Ialan (peu-

Oude- Iolenaande, wat on- ningmeester ), Alma de Bruin , 
der andere sal insluit die hou Geertje Groothof, Daleen Bas
van braaivleisaande, interkos- son, Duba Diedericks, l\Iartie 
hui etes en -kompetisics en in- Labuschagne, Deon l\lalan, 
sleepflieks. Chris Jordaan, Harry TIIeadon, 

Speletjiesaande sal gehou \Yillie Coetzee , J an S butte. 
word en die Pukke sal met die 
speel van ringtennis, volley
hal en nog wat, bulle slag kan 
wys. 

• versprei by 

Shakespeare 
moeilik vir 

Witsies 

te 

Hoerskole 
Sowat 800 uit die 1100 stu

dente wat vanjaar Engels I 
op Wits neem is meegedeel dat 
bulle geen vrae oor bulle voor 
geskrewe Shakespeare-werke in 
die eksamen sal kry nie. N a 
vertoe gerig dat Shakespeare tc 
moeilik is, is naamlik besluit 
om die twee voorgeskrewe 
Shakespeare-werke nie in te 
sluit vir studente wat Engels 
nie as hoofvak neem nie . 

,Die belangrikste doel van die ,S.A. Student " is om die 
Afrikaanssprekende studente in Suid-Afrika nouer saam te bind, 
om sodoende 'n eenheidsgevoel aan te kweek," het mnr. De Ru 
in 'n onderhoud gese. 

, Die 'S.A. Student' sal 
poog om soveel moontlik nuus 
van na ionale sowel as van in
ternnsionale stuclentebelang te 
plaas . Die ,S.A. Student' sal • 
ook iu die toekoms aau hoer-
Rkolc beskikbarir geslel v;·ord. 
Inclien genoeg skole reageer, 
sal die verskillende universi
teite en kolleges in die land elk 
n· beurt kry om bekendgestel 
te \Yord ann die skoliere wat 
van plan 1. om vir verdere 
studie na 'n universiteit of 
kollege Le gaan. 

ONDER P ATRONAAT 
Die .~.A. ~tudenL' is die 

amptelikc blad vau die Afri· 
kaan e Studentcpersunie, on
der palronaat van die Afri
lman e 'tudenteboud. Die blad 
word hoofsaaklik uit die in
komste van adver tensies gefi
nansier . 

NUWE 
HOOFREDAKTEUR 
Mnr. D. van Wyk, lid van 

die Studenteraad van die 

Puk, sal volgende jaar die 
Hoofredakteurskap van die 
,S.A. Student' behartig. 

na aksie .. 
satisfaksie 

vol- ja smaakvol 

• 

YERVAAROIG IN SUIO·AFRIKA VIR RIGGIO TOBACCO CORPORATION OF NEW YORK LIMITID. 
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NUWE STUDIERIGTINGS IN DEP ARTEMENT FISIKA 
VLIEG HOOG STAATSLEER 

, , Staatsadministrasie sal vanaf volgende !aar deur die de
partement Staatsleer in samewerking met die departement Eko
nomie aangebied word", het prof. C. P. van der Walt, hoof van 
die departement Staatsleer, in 'n onderhoud gese. 

Staatsadministrasie is reeds 
voorheen hier gedoseer en dit 
sal nou uit 'n toestand van rus 
gehaal word om in die behoef
te van die Staatsdiens aan ge
gradueerders te voorsien. Bier
die besluit van die Universiteit 

ONTWIKKELING 
IN 

WES-TVL. 
Die \Ves-Transvaalse Streek

ontwikkelingsvereniging is on
langs, onder groot belangstel
ling, in die Totius-Gedenksaal 
gestig. Sowat 150 afgevaardig
des van oor die hele W es-Trans
vaal het hierdie geskiedkundige 
gebeur tenis bygewoon. 

Mnr. Tommie Muller, bestu
rende direkteur van General 
Mining and Finance Corpora
tion , was een van die hoof
sprakers. Hy het gese dat die 
Repu bliek in sy geheel tans 
'n tydperk van bloei beleef wat 
gclyks taande is aan 'n lndus
triele rewolusie . Hierdie ont
wikkeling is toe te skryf aan 
die feit dat die Hegering wat 
nou aan bewind is, 'n sterk 
en stabiele regering is wat sy 
beleid so geskaaf het dat di t 
prakties tot voordeel is vir die 
land. 

Mnr. C. J . de Kock van 
Klerksdorp i~ tot president ver
kies , terwyl prof. D. P. E r as
mus (P.U . vir C.H.O.) en mnr. 
'I'. van Tonder hom a! by
staan as onder-pre idente. 

Mnr. Rennie van der Walt, 
voormalige studenteraadsvoor
sitter van die Universiteit is 
die voorsitter van die vereni
ging. 

spruit voort uit die ontwikke
ling wat op byna aile fronte in 
Suid-Afrika waarneembaar is 
en wat tot gevolg gehad het 
dat daar nie net 'n tekort in 
die vakkundige afdeling van 
die Staatsdiens ontstaau het 
nie, maar ook in die adminis
tratiewe en klerklike afdelings. 

Deurdat 'taat administrasie 
in samewerking met die fakul
teit vir Ekonomiese Weten
skappe aangebied word, sal 
studente in 'n ver keidenheid 
van vakke en rigtings vir die 

Staatsdiens voorberei kan 
word . 

INSTITUUT 
Prof. Van der Walt het gese 

dat etlike ander ontwikkeling 

--lnternasionafe 
kunstenaars 

tree op 
Musiekliefhebbers h,et op 3 

Oktober die voor reg gehad om 
na 'n uitvoer ing deur die jeug
dige violiste Edith Peinemann 
en die pianis Helmuth Barth 
in die Konservatoriumsaal te 
luister. 

Mej. Peinemann het 'n goeie 
vcrtolking van werke van Bach 
g !ewer maar het met die uit
voering van moderner werke 
haar hoogtepunt ber eik. Die 
Habanera van Ravel, wat sy 
met demper gespeel het, het 
'n beii'Ondere goeie indruk ge
maak. 

Die samespel meL die pianis 
was besonder goed en die eind
resultaat het besli by die 
waarder nde gehoor groot by
val gevind. 

M.E .V. 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIENS EN 
ME UBELS VAN GEHALTE 

TRANSVALIA MEUBELS 
Tet. 2157 Kerkstraat 180 

POTCH EFSTROOM 

"ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 

Dit is die snit wat tel . 
* Alba Broeke 
* Mentone Pakke 
* Monatic Hemde 
* Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. T od Suttie 
Volledige Mansuitrusters en 

Sporthandelaars 
POTCHEFSTROOM 

Posbus 219 Tel. 1 

,. VLEISPASTEI en TAMATIESOUS asseblief 

TE KRY BY U KAFETERIA 

in die departement Staatsleer 
in vooruitsig gestel word. Die 
oprigting van 'n instituut vir 
internasionale politiek onder 
Ieiding van die departement 
Staatsleer word beoog. Steun 
is reeds deur verskeie instan
stansies in die verband aan 
die UniversiLeit belowe . 

Daar bestaan ook die moont
likheid van beur e vir die be
studering van die Kommunis
me, het pmf. Van der Walt 
gese. Hierdie beurse sal aan 
die studente soos in genoemde 
twee gevalle, nuwe geleent
hede vir studie en werkkringe 

kcp. 

DIE DEPARTEMENT FISIKA HET GEDURENDE 
OKTOBER GESKIEDENIS GEMAAK TOE 'N SPAN NA
VORSERS VAN HIERDIE DEPARTEMENT IN SAMEWER
KING MET DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH 
EN DIE SUID-AFRIKAANSE LUGMAG, NAVORSING VAN 
WERELDSTANDAARD OP KOSMIESE STRALE GEDOEN 
HET. 

Prof. P. H. Stoker, hoof van 
die departement was die leier 
van die groep wat uit sowat 
Lien navorsers bestaan het. 

Die oogmerk van die onder
naming was om te bepaal wat 
die invloed van die afwykende 

ver loop van die aardse mag
neetveld op kosmiese strale is, 
asook om die reaksie van kos
miese deeltjies, wanneer hulle 
in die atmosfeer geabsorbeer 
word, waar te neem. 

A.S.B. be plan 
program 

interessante 
1965 • VIr 

Hierdie projek vorm dee! vau 
Suid-Afrika se bydrae tot na
vorsing vir die J aar van die 
Stille Son, en belangrike re
sultate en unieke waarnemings 
is verkry, soos die ontdekking 
van 'n buitengewone storm bo
kant Antartika. 

Die spanne van die twee 
universiteite het vier nagvlugte 
in 'n Hercules van die Lug
mag onderneem. Die Yster
plaats-lughawe m Kaapstad 
was hul basis. 

Bekende figure waaronder min. John Vorster, mnr. Blythe 
Thompson en dr. Piet Meyer sal genader word om die A.S.B. 
gedurende die loop van die volgende jaar toe te spreek, het 
mnr. Kobie van der Walt, voorsitter van die plaaslike A.S .B.
tak in 'n onderhoud gese. 

Mnr. van der Wat het ook 
gewys op die werk wat deur 
die verskillende departemente 
beoog word. Die departement 
Afrika-aangeleenthede sal se
minare aanbied wat deur ge-
aghebbende per sone gelewer 

sal word. 
'n Deeglike studie van die 

C.S.A., wat as teenwig teen 
N.U.S.A.S. gestig is, word 
ook beplan om vas te stel wat 
die presiese doelstellings van 
hierdie organisasie is . 

Daar sal begin word met die 
installing van 'n argief om 

Voorsitter 
P.O.K. se 

van 
S.R. 

~Inr. 1\.as Landman is ver
kie Lot voorsitter van die nu
we .H. van P.O.K. Behalwe 
dat mnr. Landman homself op 
Pote uitgewys het, is hy ook 
'n bckcnde op die Puk-kam
pus . 

Hy wa vanjaar aan die 
P.U. ingeskryf vir die B.A.
Honns-graad en hct op sowel 
die Letterkundige Vereniging 
e bestuur a die Besembos

redaksie gedien. Hy was ook 
lid van die span van die Puk 
wat meegeding het in die Stu
den tcvaria-vas vrakom petisie. 

• Ons gelukweuse aan mnr. 
Landman en sy Raad en sterk
te vir die nuwe Jaar - Red . 

OUTOMATIESE 
SENTRALE 

Met die oorskakeling na 'n 
outomatiese sentrale op 7 o
vember vind die tweede groot 
verandering in die 56-jaar lange 
geskiedenis van die telefoon
wese in Potchefstroom plaas. 

Die eerste dateer uit die tyd 
toe 'n heffing van 2! sent per 
oproep, naas die telefoonhuur, 
met 'n protesvergadering as
ook 'n deputasie na die Pos
meester-Generaal begroet is. 

Met die nuwe telsel in wer
king sal daar nie meer op die 
sentrale-personeel gewag hoe£ 
te word nie - of met hulle 
ge els kan wor d nie - maar 
sal die verlangde nommer direk 
geskakel kan word. Die stelsel 
het egter 'n nadeel want alle 
oproepe na die fonogramme
afdeling, tydnavrae, die pos
meester en soorteglyke oproe
pe sal 2t sent kos. 

Die 24 hooflynkanale wat 
tans bestaan sal voorlopig on
veranderd bly . 

belangrike referate, soos die 
in verband met S.A.B.R.A. 
en die F.A.K., te bewaar. 

'n Interessante nuwigheid 
is die aanhou van plakboeke 
met koerantuitknipsels vir 
spesifieke onderwerpe. Hierdie 
plakboeke sal ook in die ar
gief bewaar word. 

Kon takskakeling sal weer 
van aktuele belang wees. Na
dere kontak met Wits en die 
Bantoe-Kolleges word beoog. 

V roeg in Maart word 'n ver
welkoming vir alle nuwe 
A.ti.B.-lede beplan. 

Voornemende deelnemers 
aan titudentevaria word gevra 
om hulle bydraes in die 
A.S.B.-bussie te plaas , aange
sien hierdie program onder 
die A.S.B. re orteer. 

11nr. van der Walt het ook 
'n ern tige beroep op die mas
sa gedoen om die A.S.B. in 
y doelstellings t steun, want 
onder die hulp van die stu

dentegemeenskap kan hierdie 
organisasie nie doeltreffend 
funksioneer nie. 

Die navorsers bet sover as 
Bouveteiland in die Atlantiese 
Oseaan en Angola gevlieg. Al 
die vlugte is op 'n hoogte van 
30,000 voet onderneem. 

PROF. STOKER 
VOORSITTER 
VAN C.W.V. 

Professor H. G. Stoker van 
die P .U. vir C.H.O. is as 
voorsitter van die pas gestigte 
Christelike Wet-enskaplike Ver 
eniging verkies. Die doel van 
die vereniging is die bevorde
ring van Christelike Wetenskap 
in sy geheel. 

Die ander bestuurslede is 
prof£. F. J. l\r. Potgieter (Stel
lenbosch) F. J. du Plessis 
U.P.), D. S. Cillier en twee 
ander lede waL nog gekoopteer 
sal word. 

'n Kongres elke tweede jaar 
en streekskonferensies elke 
tweede alternatiewe jaar word 
in die vooruitsig gestel. 

DIERKUNDIGES 
WEKE 

TWEE 

OP BABERSPAN 
Die departement Dierkunde aan die P.U. vir C.H.O. het 

op Vrydag 9 Oktober 'n boot vir hidro-biologiese navorsing 
by Baberspan, naby Sannieshof te water gelaat. Die boot wat 
R1300 kos, is toegerus met 'n 50 perdekrag buiteboordenjin. Dit 
beskik oor genoegsame ruimte vir alle apparaat wat vir die na
vorsingswerk benodig word en hied akkomodasie aan drie 

· persone. 

Die span, onder Ieiding van 
mnr. H. Schoombee, bestaau 
uit nog twee lede, mnre. Jo
han Combrinck en ick En -
lin. Mnr. Schoombee het reeds 
aan die begin van die jaar sy 
doktersverhandeling ingehan
dig terwyl die laasgenoemde 
twee besig is met hulle Honns. 
B. c. Die span sal vir twee 
weke lank onafgebrokc op die 
boot wees. 

Daar word beoog om vir 
twee jaar navorsing te Babers 
pan te doen. Daarna sal dit 
voortgesit word in 'n gebied 
met stilstaande water. 

Die studie te Baberspan 
sluit in 'u bakteriologiese op
name, 'n analise van die wa
ter op verskillende dieptes en 
kwantitatiewe en kwalitatiewe 

bepaling van die organismes. 
DOEL 

it hierdie navorsing sal 
twee proefskrifte spruit wat in 
een publikasie saamgevat sal 
word saam met ander gege
wens deur die hidro-biologie
span en die Tvlse. Provinsiale 
Administrasie versamel. Hier
die gegewens sal gebruik kan 
word in die vasstelling van die 
mate van waterbesoedeling en 
die produktiwiteit van die wa
ter. Uit hierdie gegewens sal 
afgelei kan word of die water 
met sekere vissoorte voorsien 
kan word. 

odra alle apparaaL beskik
baar en ge!nstalleer is, vertrek 
die span op sy eer te skof 
van twee weke. 
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A.B.K.K. BE.PLAN VIR 
VOLGENDE JAAR 

Groot planne word deur die Algemene Bestuur vir Kuns 
en Kultuur aan die universiteit vir die volgende termyn beoog. 
Hierdie feit blyk uit die jaarprogram van die liggaam wat die 
afgelope week deur die Studenteraad goedgekeur is. 

'n Groot kuns-lrulturele pro- dagaande in die Totiussaal hou 
jek word deur die bestuur van en die _Lente ko?l _wat. tydens 
die A.B.K.K. in vooruitsig ge- die Apnl vakans1e m die Kru
stel. Daar sal ondersoek inge- gerwildtuin aangebied word sal 
stel word na die moontli~eid bygewoon word. Op 6 Maart 
om onder Ieiding van, en met word 'n saamtrek in die To
die steun van, die Universi- tiussaal aangebied. 
teisowerhede iets van hoog- Die Skaakklub sal aan die 
::;taande kuns-kulturele waarde Potchefstroom Skaakliga deel
aan te bied. Hierdie aanbieding neem en daar sal gepoog word 
sal geskied deur die koordi- om die :iga ~ot 'n W_es-Trans-
nering van kuns-kulturele in- vaal~e liga mt te br~1: . 
stansies onder die patronaat- Die Debatsveremgmg wil 
skap van die A.B.K.K. volgende jaar die Kringaande 

DIE WA, PAD 

EREKLEURE 
Erekleure is vanjaar deur die 

Studenteraad aan die volgende 
persone op sportgebied toege
ken: 

Tennis: Mnr. D. P. J. 
Smith. 

Judo: Mnre. S. du Toit van 
der Walt en G. P. Kruger. 

Korfbal: Mejj. S. Pretorius 
en J. Wissing. 

Atletiek: Mnre. W. le Roux, 
J. C. Buys, E. van Loggeren
berg, G. J. Swartz, L. Sny
man en Mej. M. van Aswegen. 

Gimnastiek: Mnre. J . C. 
Jordaan, T.S.P. van der Walt, 
K. F. Kriel en Mej. H. van 
der Walt. 

Krieket: Mnr. H. Bouwer. 

Rugby: Mnre. P. D. de Vil
liers, L. J. van der Walt en 
J. du Plessis (posthuum). 

Bustoere sal weer deur die verder uitbrei om aan belang
A.B.K.K. na die groter sentra stellendes in die r~denaa~skuns 
gereel word vir die bywoning die valle geleentheid te hied en 
van operas en ander opvoe- die belangstelling vir debat 
rings. Hierdeur word aan stu- aan te wakker. 
dente die geleentheid gebied --------------------------

om aanbiedings by te woon wat M t N s · onale 
nie bier plaaslik opgevoer word ags rewe VOOr a I · 
ni;,halia gaan volgende jaar belang geplaas 
op toer met 'n toneelstuk deur 
dele van Transvaal, Oos-Trans-
vaal, Oos-Vrystaat en Noord-

atal. Die Alabama Studente
geselskap gaan op toer deur 
Noord-Wes-Kaapland met 'n 
operette. 

Die Volkspelelaer sal ge
reelde laeroefeninge op 1\ilaan-

EERSTE V.C.O.
SKOOL 

,Tussen die jong en ongevestigde politieke partye van Swa
zieland gaan dit meer om 'n mag- en populariteitstryd as om 
nasionale belang," het Prof. J. H. Coetze onlangs tydens die 
laaste byeenkoms van die Afrika-Seminaar van die jaar gese. 

In sy tekening van die po- miese toesta~d, etniese groe~e
litieke partye in Swaziland het ring, geografie en staatkundig
Prof. Coetzee gewys op die politiek beskou het. 
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N uwe Dameskoshuise 
verkiesingstelsel 

'n Nuwe verkiesingstelsel is vanjaar as tydelike oorgangs
maatreel deur _die dameskoshuise gebruik. 

Uit onderhoude met verskil
lende dames-huiskomiteelede 
en hoofdames blyk dit oor die 
algemeen 'n verbetering te 
wees, hoewel die wesenlike 
probleem nog nie daardeur op
gelos word nie. 

Die probleem bestaan daar
in dat die massa die verskil
lende koshuise se huiskomitees 
en hoofdames kies en dat l!!e
kere verkose lede van die een 
koshuis na die ander moet oor
gaan. 

Die betrokke dames voorsien 
die mettertydse oorskakeling 
na 'n stelsel waarin elke kos
huis sy eie huiskomitee en 
hoofdame sal kies. Hierdie 

Beurse weer 
beski'kbaar 

'n Groot aantal beurse is 
weer volgende jaar vir Puk
studente beskikbaar. Studente 
word aangeraai om by kamer 
27 van die Administrasiegebou 
alles in verband met die beur
se uit te vind. Studente sal 
ten aile tye vriendelik te 
woord gestaan word. 

Die amptelike J aarboek van 
die Universiteit gee ook be
sonderhede in verband met die 
beurse. 

stelsel sal egter voorsiening 
moet maak vir 'n sentrale 
huiskomitee en die hou van 
kwartaallikse massavergade
rings. Uit die vyf hoofdames 
moet die senior hoofdame dan 
gekies word deur die sentrale 
huiskomitee. 

Buurstaat
Universiteite 

Met die opening van die 
niversiteit van Basoetoland, 

Betsjoeanalund en Swaziland 
in Maseru, het elk van Suid
Afrika se bum·state nou sy eie 
universiteit. 

Die UniversiLeit van die 
Hoekommissarisgebiede he o 
voorheen bestaan as die Roma
Kollege van die Roomse Kerk. 
Hierdie universiteit is 'n self
standige liggaam wat sy eie 
grade en diplomas sal toeken. 
Die eksamens sal dus nie meer 
deur die Universiteit van 
Suid-Afrika afgeneem word nie. 

Verlede jaar is daar al 'n 
begin gemaak met die Univer
siteite van Angola en Mosam
biek. 

Die Universiteit 
Rhodesie bestaan al 'n 
me tyd. 

van 
germ-

'n Afrikaanse privaatskool 
waar die onderrig op suiwer 
Christelike grondslag sal ge
skied sal in J anuarie 1965 in 
Preto'ria geopen word. Dit sal 
'n vrye skool onder die be~eer 
van die Vereniging van Chris
telike Onderwys wees wat 
deur enige Afrikaanssprekende 
kind bygewoon kan word. 

uiterste ekstremisme van bier
die groep en hulle sug na mag, 
waarin hulle feitlik alles sal 
opoffer vir sukses. Tussen die 
partye is daar nie soseer we
senlike verskille ten opsigtc 
van beleid nie, maar die anti
patie teen die Blanke en Ko
lonialisme word uitgebuit. 

SUID-AFRIKAANSE SPOORWEE 

Die skool sal voorlopig in 'n 
bestaande gebou in Pretoria 
gehuisves word en met graad 
een begin. Indien die steun 
groot genoeg is, sal daar o~k 
voorsiening gemaak word v1r 
'n graad twee klas. Die ver
wagting is dat die skool sal 
uitbrei tot 'n lae1·skool en 'n 
hoerskool oor twaal£ jaar. 

Volgens 'n woordvoerder sal 
presies dieselfde vakke as by 
Staatskole aangebied word, 
maar sal dit deuradem wees 
van Christelike onderwys. 

Die skool sal aanvanklik 
geen subsidie van die staat 
ingevolge wetgewing van 1953 
ontvang nie. Skoolgeld sal R10 
per kind per maand bedl·a. 

Onderwysers aan die skool 
verbonde sal aan die vereistes 
van die Transvaalse Onderwys
ordonnansie moet voldoen. Ook 
sal hulle die geloofsbelydenis 
van die Afrikaanse Kerke moet 
onderskry£. 
fl Aan die begin van die jaar 
het die Vrye Gereformeerde 
Kerk in Pretoria 'n private 
skool, die laerskool Johannes 
Calvyn, gestig wat slegs deur 
die kerk beheer word. 

PARKSIG 
EIENDOMSAGENTSKAP 

*HUlSE 
* PLASE 
* PLOTIE 
* BESIGHEDE 
* STANDPLASE 

Vir 'n eerlike transaksie 
sien of bel 

1486 Na-ure 2054 
(Eienaar: G. Schoonhoven) 

Hy is ook van mening dat 
die Kommunisme as ideologie 
onder die konserwatiewe deel 
van die Swazie, wat 'n oor
weldigende meerderheid is, 
geen inslag vir die huidige sal 
vind nie. Die ek tremistiese 
jong partye is met hulle ge
brek aan werklike strewe na 
nasionale welsyn, egter reeds 
hierdeur bedorwe. Die partye 
is dan ook meestal uiters vy
andig teenoor die Republiek 
terwyl opperhoof Sobhuza, as 
spreekbuis van die konser~a
tiewe groep, meer snnpat1ek 
en geneig tot samewerking is. 

UNIEK 
\Yat waziland as Afrika

gebied egter uniek maak is die 
feit dat sy ontwikkeliog eers 
min of meer vanaf 19GO be
gin het. Die Blankes in die 
gebied, en die konserwatiewe 
groep onder Sobhuza II, het 
die Ieiding in die ontwikke
ling geneem. Dit het gelei tot 
konstitusionele samesprekings 
en die onlangse verkiesing. 

Hierdie referaat was die 
laa te in 'n reeks wat voor die 
Afrika-Seminaar gelewer is en 
wat die gebied t.o.v. ekono-

SKAAKKLUB 
WEN LIGA 

Die Skaakklub van die Uni
versiteit het as oorwinnaars uit 
die I otchefstroom liga getree. 

Dit is die eerste jaar dat die 
liga bestaan. Dit word uit 
die volgende klubs saamgestel: 
Landboukollege, Girls High, 
Boys High, Weermag, P.O.K. 
en die Puk. 

fur. ic Vreken, voorsitter 
van die plaaslike klub, het ge
se dat daar beoog word om 
die Potchefstroom liga uit te 
brei sodat dit mettertyd die 
hele Wes-Transvaal sal be
trek. 

AANTREKLI KE 
LOOP BANE 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee bied die volgende 
aantreklike loopbane aan gegradueerdes: 

Assistent-ingenieur 

Metaalkundige } Skeikundige 

Bestekopmaker 

Klerk (vir opleiding as 
administratiewe 
amptenaar) 

lndien in besit van 

B.Sc. lng. 

B.Sc., B.lng. } 
(Stellenbosch) 
M.Sc. 

M.l~g. 
(Stellenbosch) 
Ph.D. 
D.Sc. 

B.Sc. 
Hons.-B.Sc. 
M.Sc. 

} 
Diploma Bourekening 

B.Sc. Bourekening 

M.Sc. Bourekening 

'n Baccalaureusgraad wat 'n 
minimum studietydperk van 
drie jaar vereis 

'n Honneursgraad (of 'n ge
sertifiseerde verklaring dat die 
teoretiese deel van die 
magistergraad suksesvol vol
tooi is) of 'n baccalaureus
graad wat 'n minimum studie
tydperk van vier jaar vereis 

'n Magistergraad 

'n Doktorsgraad 

Aanvangsalaris 

R2,250 p.j. 

R2,400 p.j. 

R2,550 p.j. 

R1,950 p.j. 
R2,100 p.j. 
R2,250 p.j. 

R1,950 p.j. 

R2,100 p.j. 

R2,250 p.j. 

R1,425 p.j . 

R1 ,650 p.j. 

R1 ,875 p.j. 

R2,025 p.j. 

Nader besonderhede kan van die Hoofbestuurder. Kamer 39, Spoorweghoofkantoor, 
Johannesburg, verkry word. 
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VREUGDEDAG FINAAL 
AFGESKAF 

DIE WA,PAD 

1 Judo gradering \ 
Op die laaste gradering van 

die jaar het Thys Cronje prag
tig en oortuigend geveg en so-

'n Belangrike verandering op die kampus is die vervanging doende die groen gordel ver-
van Vreugdedag met 'n aksie wat beoog word om meer oor- werf. 
spronklik en eie aan die Puk se gees te wees. In die verband Willie van Aarde het nag-
is gedink aan 'n jaarlikse geselligheid wat met die verskyning eens gepresteer deurdat hy ver-

kies is tot die Was-Transvaalvan die Pukkie sal saamval, terwyl daar elke drie jaar 'n grater 
se graderingspersoneel 

projek aangepak sal word. Daar is reeds besluit dat die eerste Die seisoen is op heel hu-
groot aksie in 1967 van stapel gestuur sal word. moristiese wyse afgeslui.t toe 

Daar is tot hierdie stap oor- die Studenteraad gestort. 'n Willie van Aarde aangebied het 
gegaan om verskeie redes; o.a. Aanbeveling van vanjaar se om die Japanese reels na 
is aangevoer dat Potchefstroom Vreugdedagkom.itee was dat Noord- otho te ver taal en 
'n plattelandse dorp met baie daar 'n beurs vir behoeftige l\Iaarten Roode goedgunstiglik 
opvoedkundige inrigtings is wat stuclente uit die opbrengs van toegelaat het dat 'n Pote-da
almal hoe finansiele eise aan die plaa ·vervangencle aksies in- metjie hom gooi in haar po-
die publiek stel. Sierwa-optogte gestel word. ging om te gradeer. 
en geko tumeerde straatkollek- _K_R_I E_K_E_T_S_P_A_N_S_P_E_E_L_ 
te blyk ook uitgediend en on-
oorspronklik te wees. 

me kapitaalbelegging van WISSELVALLIG 
Vreugdedag regverdig nie die 
wins wat dit oplewer nie. 
Die belangstelling in die 
vreugdedagaksies is elke jaar 

minder bemoedigend, en dit 
geld nie net t.o. v. die stu
dante nie, maar ook van die 
dosente. Vreugdedag word 
deur die publiek vergelyk 
met die Jool van ander uni

versiteit-e. Wat fondsinsame
ling betref vergelyk die P. U. 
baie swak met ander univer
siteite. Weens onvoldoende 
fasiliteite en finansies is die 
jaarlikse sierwaens soms 
swak afgewerk, en strek dit 
beslis nie tot die goeie naam 
van die Puk nie. 

Besteding van die fondse in
gesamel, berus jaarliks by die 
Studenter aad. Yanjaar is aan 
sewe liefdadigheidsorganisasie:; 
skenkings ter waarde van 
Rl,500 gedoen. 'n Verdere 
11.400 is in die boufonds van 

Die krieketspan van die Puk 
het die afgelope tyd baie krie
ket gespeel en i met gemeng
de welslae bekroon. Op W oens
dag 21 en Vrydag 23 Oktober 
het die eerstespan teen Pote 
te staan gekom. 

Die Puk het swak afgesit 
en is alma! vir 63 lopies van 
die baan ge tuur hoofsaaklik 
deur iek van der 'iValt wat 
vyf penne laat kantel het. Die 
sterk kolfspan van I ote is eg
ter verras deur die Puk se 
bouler · en h ulle het verklaar 
met 80/5 op die telbord. Wil
lie Houx was die Puk se suk
sesvol te bouler met 3/44. 

In hulle tweede beurt bet 
die Pule ietvvat beter gevaar en 
kon 95 lopies aanteken waar
vun Gerrit Scholtmeijer 'n ver
clienstelike 20 byg dra het. 
Pote moes dus slegs 72 lopies 
uunLeken om Le wen. G errit 

Scholtemeijer het hulle egter 
hard laat spook vir die lopies . 
Hy het pragtig geboul en vyf 
penne ingeoes. Pote moes dus 
e paaltjies inboet voordat 

hulle die nodige lopies kon 
aanteken. Ons wens Pote, die 
huidige ligakampioene, geluk 
lllet hulle om·winning. 

Op Saterdag 24 Oktober het 
die .Puk teen die Stilfonteinse 
Klub Ellaton te staan gekom 
en hulle deeglik die loef afge
steek. Aangesien die wedstryd 
verkort is deur reen op die vo
rige Saterdag, moes 'n beslis
sing op een beurt elk bereik 
word. Die Puk het op 'n nat
terige kolfblad eerste gekolf en 
het 95 lopies aangeteken. In 
EllaLon . e beurt wat telkens 
cleur reenbuie onderbreek is, 
het Willie Roux met 3/19, Dirk 
de W aal met 3/6 en Errol 
van der Merwe met twee pen
ne goeie boulwerk gelewer. El
laton kon slegs 42 lopies aan
teken en verloor dus op die 
eersLe beurt met 55 lopies . 

V erhoogde status 
vir gholf en 
pluimbal 

Die Gholfklub, een van die 
jong klubs aan die P.U., het 
vanjaar goed gevaar op die In
teruniversitere toernooi deur 
vierde pi k te verower. Die 
Gholfklub is gevolglik vir een 
jaar onder proefpatronaatskap 
van die S.H.. geplaas . 

Ook die Pluimbalklub het 
vanjaar heelwat belangstelling 
genieL en baie studente beoefen 
reeds hierclie ~ort. Die Pluim
balklub wat vanjaar onder 
proefpaLronaatskap van die 
'. H. was, is vanaf volgende 

juar 'n volwaardige klub. 

VRYDAG, 6 NOVEMBER 1964 

KORT 
VAN 

RUGBYOORSIG 
DIE AFGELOPE 

JAAR 
Na die laagtepunt van verlede jaar het die Rugbyklub van

jaar stukke beter gevaar. Die eerste span het derde in die Wes
Transvaalse senior liga geeindig en as dit nie vir twee ongeluk
kige wedstryde was nie, kon hulle die kampioenspan van die 
Weste gewees het. Pote is by twee geleenthede in taai botsings 
verslaan. Intervarsity is met 11 - 19 verloor, dog die Pukka 
het in die laaste gedeelte van die wedstryd duidelik die botoon 
gevoer. In die Blaine-kompetisie is die eerstespan in die kwart
eindronde uitgeskakel. 

Die tweede span was 'n 
sterk span wat ongelukkig nie 
met 'n gereelde agterlyn op 
die veld gegaan het nie. Dit 
was die belangrikste faktor 
wat veroorsaak het dat 4ulle 
lltee~ tal teleurs tellend gevaar 
het. Hulle het nietemin 'n 
hele paar puik vertonings ge
lewer. 

Die derde span was nie 'n 
skadu van die span wat die 
Puk behoort te h8 nie. Die 
rede hiervoor is 'n duidelike 
gebrek aan belangstelling by 
baie potensiele goeie spelers. 

Onder die geledere van die 
0 /20's wa daar 'n gesonde 
wedywering om plekke in die 
A-span. Die A-span was onge
lukkig om met die belangrik;te 

Puk voorsitter 
van S.A.A.S.F. 

Die nuwe voorsitter van die 
Suid-Afrikaanse Aptekerstu
denLe Federasie is mnr. An
dre du Preez, M.Sc.-student 
in Farmasie aan die Puk. l\!Inr . 
Du llreez, voormalige voorsit
ter van die plaaslike Apte
kerstudentevereniging, is ver
kies tydens die jaarlikse ver
gadering van die S.A.A.S .F. 
wat geclurende die Julievakan
sie in Port Elizabeth gehou 
IS. 

l\Inr. Du P r eez , wat as ge
volg van veelvuldige werk
saamhede as voorsitter van die 
plaa like tak moes bedank, 
volg in die voetspore van ver
skeie Pukke wat 4ulle onder-
kei het deur tot voorsitters 

van die nasionale liggaam ver
kies te word. 

Mnr. G. Meyer is op 16 
September tot voorsitter aan 
die P. U .- Aptekersvereniging 
verkies. 

Die nuwe bestuur i verder 
soo volg saamgestel: 

Onder-voorsitter: mnr. L. du 
Ples is, Sekretaresse: mej. J. 
VeuLer, Korr espondensie: mej . 

. de Villiers, Penningmees
ter: nmr. A. Barnard. 

ligawedstryd van die jaar -
teen Pote - deur 'n groot 
aantal beserings gekniehalter te 
wees. Dit het die span die liga 
gekos. 1\I et Intervarsity het 
hulle as 'n derde span skitte
rend gespeel en U.O.V.S. in 
'n uiters aanskoulike wedstryd 
met 16 - 6 verslaan. Die B
span was nie veel swakker as 
die A-span nie en het byna 
daarin geslaag om Pote se A
span te verslaan. 

'n Hoogtepunt van die sei
soen was die geslaagde rugby
clag wat op 13 J unie p!aasge
vind het en waaraan 30 oud
-P.U.-spelers en die Of19A
span van Tukkies deelgeneem. 
het. 

Die rugbyklub is ook 
swaar getref deur die afster
we van prof. I. J. van H. 

Fourie, d i e beskermheer, 
mnr. S. du Toit die presi
dent en Koos du Plessis, een 
van die gereelde eerstespan
spelers. Ten spyte van bier
die terugslae het die klub 
nogtans bater gevaar en ge
wys dat daar wei spelers be

skikbaar is om 'n baie sterk 
eerstespan in die veld te 
stoot. 

Bob Mark kom 
na P.U. 

Volgens mnr. Pieter van der 
Walt is die voorgenome tennis
afrigting deur die bekende Au
straliese Davisbekerspeler Bob 
1\Iark, glad nie van die baan 
soo algemeen aanvaar is nie. 

Indien 'n afrigtingskursus 
delll' mnr. lark nie nog bier
die jaar kan plaasvind nie, sal 
daar volgende jaar wei so 'n 
kursus plaasvind. Die probleem 
vanjaar was 'n gebrek aau 
fondse om die kursus sukses
vol aan te hied. Volgens mnr. 
Van der Walt het die Haad 
nou fondse be kikbaar gestel 
en is die kursus ook inge luit 
in die jaarprogram van die 
tennisklub. 

BIERMANSKAP! 

1N SUID·AfRIK ... VERVAARDIG LEEUPLESIER! 
Vki'A i<a VZ11041M/I 
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II Sportgeselsie deur Rydan r 

SPORT AAN 
AFGESKEEP 

DAGPERS 

P.U. 
IN 

Dit is seker nou die gepaste 
tyd om 'n oorsig van die jaar 
se sport aan die Puk te gee, 
maar as ek my gedagtes laat 
~erugga.an oor die afgelope jaar, 
lS daar vera! een saak wat van
jaar andermaal gehinder bet. 
Dit is die min publisiteit wat 
daar . in die dagpers a an sport 
op dte Puk bestee is. 

Hier in Transvaal is daar 
twee Afrikaanse dagblaaie wat, 
so kan mens seker veronder
stel, ~ die eerste plek sport
nuus m Transvaal intensief sal 
dek . Maar dit is al asof mens 
die indruk kry dat wat bulle 
betref, daar geen plek soos die 
P.U. vir C.H.O. in Transvaal 
is nie. 

ELLELANGE BERIGTE 

eindes speel die Puk nie so
iets soos. Rugby nie - terwyl 
ons vanJaar stukke beter as 
genoemde twee universiteite 
gevaar bet wat ons onderskeie 
Iigas betref. 

DALRYIIPLE 
Met die ander sportsoorte 

gaan dit netso. Nadat ons at
letiekspan vroeer vanjaar uie 
Dalrymple gewen en daar ge
toon het dat by oor etlike be
lowende atlete beskik, is geen 
b~langstelling deur enige van 
d~e twee koerante getoon in 
dte byeenkoms drie weke ge
lede op die Pukbane nie. An
der Pukspanne, soos die krie
ket- en tennisspanne, kan oak 
maar vergeet om ooit iets van 
hul prestasies in die dagpers 
te lees, maar bier sal ek erken 
dat hierdie twee sportsoorte 
nie juis veel meer publisiteit 
geniet aan die ander twee uni
versiteite nie. 

PIET GOOSEN 
VAN DIE JAAR 

SPORTMAN 

'n ~Iaand of twee gelede bet 
die Intervarsities tussen die 
Tukkies en die Witsies en tus
s~n die Kovsies en Pukke op 
dteselfde dag plaasgevind -
in Johannesburg en Bloemfon
tein respektiewelik. W aar in 
beide koerante ellelange berig
te aan eersgenoemde botsing 
afgestaan is, is die uitslag van 
die ander wedstryd slegs ge
noem in 'n klein weggesteekte 
paragrafie. Dat daar meer be
langstelling by die publiek vir 
die. No01:delike Inter.va.raity as. 
vir die ander is, is sterk te 
betwyfel - en indien dit wei 
die geval is, is dit juis in 'n 
groat rna te die dagblaaie se 
skuld. 

Ek dink dit is nou hoog tyd 
dat minstens die Afrikaanse 
koerante van die Noorde begin 
moeite doen om bulle dekking 
van sportgebeure aan die drie 
Noordelike universiteite op ge
lyke standaard te bring. 

Die De Klerk-Wisseltrofee vir die. baste sportman aan die 
P.U. vir C.B.O. is vanjaar aan Piet Goosen toegeken. Bierdie 
Puk-student is 'n alsydige sportman, wat veral uitblink in stoei, 
waarin hy al groot bekendheid verwerf het. Op bostaande foto is 
Piet (in die wit broekie) besig om 'n teenstander mat toe te 

bring. 

Op die Suid-Afrikaanse Spe
le vroeer vanjaar bet Piet 'n 
goue medalje verower in die 
wei tergewigafdeling, waarty
dens by met twee Springbokke 
afgereken het. Tydens die 
S.A.U.-Kampioenskappe van
jaar in Kaapstad, bet by in 
die middelgewigafdeling inge
skry£, wat 'n aansienlike boer 

afdehng is en al sy teenstan
ders, waaronder oak die \Y .P. 
kampioen, met valle geklop. 

Vir die tweede ugtereenvol
gende jaar bet by ook die be
ker verower vir die mees we
tenskaplike stoeier op die 
kampioenskappe. Tydens die 
S.A.U. Kampioenskappe is be
kend gemaak dat by aanstaan-

Gimnastiek bet bedrywige 
agter die • )aar rug 

Die suksesvolle jaar wat die Gimnastiekklub agter die rug 
het, word in groot mate beliggaam in die geslaagde toer. Dit 
is die tweede toer wat die klub onderneem het en afgesien 
van die aansienlike wins wat getoon is, was die toer van ont
saglike waarde vir die Universiteit wat reklame betref. 

Hoewel die toer van die be- resorteer het, in die vierde 
gin af ,harde werk' vir elke plek. 
lid was, bet alma! dit terdee Die belangrik te kompetisie 
geniet en was bulle ware am- was egter die Interuniversite
bassadeurs vir die Puk. re Kampioenskappe wat bier 

Na die toer bet die \\'.- plaaslik aangebied is. Hoewel 
Transvaal-kampioenskappe ge- ses universiteite verteenwoor
volg. Afgesien van die feit dat dig was , was dit sleg die P.U. 
dit die eerste keer was wat vir C.H.O. en Wits wat die 
Wes-Transvaal so 'n kompeti- eintlike stryd aangeknoop bet. 
sie aangebied bet, was die Wits bet dan ook gewen met 
kompetisie sterk en die stan- die P.U. in die tweede plek, 
daard besonder boog. Die Puk- slegs 3 punte agter eersge
ke bet egter baie goed gevaar noemde. Wat die kompetisie 
en sewe van die gimnaste bet self betref, is deurgaans 'n 
kleure verwerf. Kort h.ierna goeie gees geopenbaar. 
bet bulle dan ook vir \Ves- Die jaar 1964 was seker een 
Transvaal op die Suid-Afri- van die bedr;ywigste jare wat 
kaanse Kampioenskappe ver- die Gimna tiekklub nog beleef 
teenwoordig. \Ves-Transvaal, bet. Die sukses kan aileen toe
wat die eerste keer as provinsie geskryf word aan goeie same
op die S.A.-1\.ampioenskappe werking tussen die bestuur en 
deelgeneem bet, bet in die die lede van die klub, asook 
derde plek geeindig, met die onvermoeide ywer waarmee 
Noord-Transvaal, die moeder- elkeen in die besonder geoefen 
liggaam waaronder die gim- hett 
naste van \Yes-Transvaal ge-

de jaar die S.A. l'niversiteite 
sui verteeuwoordig op die Stu
dante \\' ereldspele. 

OLIMPIESE SPELE 
Yroeer vanj.uaz: was.. h.y 'n 

definitiewe keuse om as 
Springbok aan die Olimpiese 
Spele dee) te neem, voordat 
Suid-_\frika deelname aan die 
Olimpiese Spele outse is. 

e Piet is nog baie jonk, 
dus kun daar baie van hom 
in die toekoms verwug word. 
Hy is voorwanr 'n student 
waarop die 1>. r. trots kun 
wees. 

Gedurende die bele rugby
seisoen was dit maar so. Liga
wedstr;yde van U.P: en Wits 
geniet gereelde aandag op die 
sportbladsye van die koerante, 
maar vir alle praktiese doel-

Laat Nuus 

SPORTTOERNOOI GEDUREN'DE 
DIE VAKANSlE 

Ver keie van die sportklubs 
aan die P. U. sal gedurende die 
De embervakansie aan inter
univer itere toernooie deel
neem . 

TENNIS 
Die teunistoernooi word van

jaar deur Stellenbosch aange
bied en vind vanaf 30 Novem
ber tot 5 Desember plaas. In 
begin ·el is goedgekeur dat vyf 
dames uun die toernooi mag 
deelneem. Alhoewel verwag 
word dut die standaard baie 
boog sal wees beboort die 
Pukke goeie rekenskap van 
bulleself te kan gee aangesieu 
daar 'n paar baie ervare spe
lers in die pan sal wees. 

Aungesien die standaard van 
die dames by hierdie toernooi 
gewoonlik nie so haag is nie, 
behoort die damespan van die 
Puk ook goed te vaar. 

KRIEKET 
Die Puk al soo gewoonlik 

'n krieketspan na die toernooi 
stuur wat vanjaar deur die 
Univer iteit van Natal te Pie
termartizburg aangebied word 
vanaf 5-12 De ember. Die 
standaard sal soos gewoonlik 
geweldig boog wees en daar sal 
vanjaar buitengewone mededin
ging wees aangesien die Pro
tea A-span teen die besoekende 
::\I.C.C.-span sal speel in 'n 
driedaagse wedstryd. Alhoewel 
diePuk se standaard nie baie 
gunstig vergelyk met vera! die 
van die Engelse universiteite 

nie, sal ake boofsaaklik met 
U.O.V.S. en Tukkies uitge
spook word. 

ONDERVINDING 
Die krieketklub !ewer elke 

jaar bewys dat bulle geweldig 
baie baat vind by die deelname 
aan die toernooi aangesien die 
ligaresultate na die toernooi al
tyd baie beter is. Die toernooi 
wat as die boogtepunt van die 
seisoen beskou word, is 'n baie 
aangename vooruitsig vir elke 
krieketspeler. 

SWEM 
Ook die Swemklub beoog om 

vanjaar aan bulle tweede in
teruniversitere toernooi deel te 
neem, die keer te Stellenbosch. 

FLEU'RETTE 
BLOEMISTE 
Sleep in by Fleurette 

YIR JUILE BLOJIME 

SPES/ALE AFSLAG 

KERKSTR. 1~3 TEL. 709 

,.LIEWE INGRAM, EK VERLA.NG ... " . 
,.EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN . 

Besoek 

.Allerlei 
• WYNSOORTE, 
• DRUIWESAP, 

TAMATIESAP 

BIER EN STERKDRANK 
SIDER, LEMOENSAP, 

in bottels en blikkies 

ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Tel. Nrs. 12 ·en 2582 
Kerkstraat 122 Posbus 171 



10 D I E W A P A D VRYDAG, 6 NOVEMJER 1964 
------------------~---------------------------------- ----------------------------------------------~-----------------

Springboksnelbouler Rig P. U. 
Span Af 

pETER HEINE, een van die beroemdste snelboulers wat Suid
Afrika ooit verteenwoordig het, het ingewillig om vanjaar 

die krieketspelers van die Puk af te rig. 
Heine se eie sportloopbaan se krieketproewe van 1953 bet 

behoort vir elke krieketspeler hy ook agt sesse en nege vier
en voornemende speler as ann- houe in 'n beurt van 105 lopies 
sporing te dien . Sy loopbaan behaul wat horn 'n plek as kol
as krieketspeler is merkwaar- wer in die provinsiale span be
dig as ons in aaumerking ueem :-;org het. Sy kolfprestasies is 
dat hy nie op skool krieket ge- egter nie net om hoe tellings 
speel het nie, maar eer~:; op gesentreer nie. Hy is baie trots 
twintigjarige leeftyd begin op die feit dat hy die enigste 
speel bet. Slegs vyf jaar Iuter peler in die 19fi5-toerspan was 
het hy die l::lpringboktoerspan wat nie vir 'n nulletjie uitge
vo.n 1955 gehaal en sodoende haal is nie. Kadat hy as bou
sy loopbaan in alle erns i11 En- ler groat roem begin verwerf 
geland begin. Vanaf 19.J.J tot het, bet hy sy kolfwerk 'n 
1962 bet hy Suid-Afrika met bietjie verwaarloos en sy on
groat welslae in veertien toets- verdeelde aandag aan sy boul-
wedstrycle verteeuwoordig. werk geskenk 

Peter Heine b.et eintlik be- ,Killer Instinct" 
kendheicl verwerf as 'n gewel- Ten spyte van al sy pres-
dige kragtige kolwer en nie u:-; tasies as kolwer, word hy egter 
bouler nie. Sy aggressiwiteit a· onthou as een van die vinnig
kolwer word pragtig geillus- ste en van die heel beste snel
treer cleur die feit dat by iu boulers wut Suid-Afrika ooit 
'n klubwedstryd vir Boks- opgelewer het. Hy was vera] 
burg teen Harlequins 122 lo- bekend daarvoor dat hy vir 
pies in 22 minute aangeteken lang skofte aanmekaar kon 
het. boul :;onder om sy lengte of 

. .. Om hier te pro beer om al 
Peter Heine se baste verto
nings weer te gee, sou totaal 
onmoontlik wees aangesien hy 
'n groot aantal goeie verto
nings op sy kerfstok het . ... 
.. . Sy eerste boulvertoning van 
groot belang was die 7129 wat 
hy teen die Nieu Seeland.se 
toerspan van 1953 behaal het. 
.B:y het in daardie stadium vir 
Vrystaat gespeel en hy het ook 
teen Transvaal pragtig gevaar 
en agt kolwers vir slegs 92 
uitgeknikker. 

Him·die twee vertonings bet 
sy plek in die toerspan na 
Bngeland verseker. In Enge
land was hy uiters suksesvol 
en bet hy ook daar pragtige 
vertonings gelewer. Sy 7160 
teen jliddlesex, sy 5 I 60, 
5186 en 4 I 70 teen Engeland 
spreek vir hulleself. Saam met 
Neil Adcock word Peter Heine 
beskou as ons beste ooit. 

Peter Heine verklaar dat die 
grootste oomblik in sy loop
baan die dag was toe hy Peter 
jiay vir 'n nulletjie uitgehaal 
bet nadat jlay vier agtereen
volgende honderdtalle teen 
Suicl-Afrikaanse spanne behaal 
het. 

Hierdie beurt het agtien ses- spoecl pr;ys te gee. y buiten
houe ingesluit. Dit beteken gewone stalllina bet hom hier
dus dat 108 van die 122 lo- toe in staat gestel en dit Let 

R pies dem middel Yan se~:;houe holll ook in ~:;taat gestel om na 
PETE ~ElN' . IN AK.SIE aungeteken is . In die Vrystaut- drie jaar se afwesigheid na 

Sy eerste toetsslagoffer was 
Peter :;\lay en sy laaste John 
Reid. Sy krieketloopbaan vir 
Suid---Hrika is dus ingelui en 
a:fgesluit met die uithaal van 
twee van die wereld se beste 
kolwers. 

___ ____. _________ :____________________________ toetskrieket terug te keer. 

BYEENKOMS HOU 
VIR 

NUWE SEISOEN 
Di~ interkoshuis-atletiek het Saterdag 3 Oktober op 'n 

hoe no9t begin toe Pietman Botha die 100 tree ,in 9.7 sekonde 
gewen bet. 'trevor Georg~ het 9.9 sekonde aangeteken in die 
junior nommer. 

Hierdie byeenkom.s is deur die gesamentlike span van 
Dawie Dup en Thaba Jlih met 152 punte gewen. 

Die byeenkoms wut deur die 
h uisvader, prof. C. P. van der 
Walt geopeb is, is op inter
koshvisba!>is beslis en verskeie 
goeie vertonings is gelewer. 
Over de \' oor en Oosterhof was 

tweede met 108 punte, Dm-p 
en Klawerhof derde m~t 97 
punte terwyl Heimat, Uitspan, 
Kulu en Puradys 36 punte aan
geteken bet. 

Behulwe vir 'n ligte wind was 

MOENIE KANSE VAT NIE 

Kies 

FOTOKUNS-
Yir 

PORTRETTE 
en 

GROEPFOTO'S 

MAAK 'N AFSPRAAK SKAKEL ,NET 3185 

GISELA MAIW ALD 
Fotograal en Fotogloliese Di~nste 

TOMSTRAA T 100 POTCH EFSTROOM 

BELOFTE 
die weer ideao.l en is duar 'n 
l10e stanclo.ard deurgaaus gc
han<lhauf. Hoewel daar min 
uitstaande vertonings was, het 
die atletiek in 'n uangenmue 
gees pl;msgevind en is dit ge
kenmerk deur goeie organisa
sie waarvoor prof. \Y. N. Coet
zee en mm. J urie Yiljoen ver
nntwoordelik was. 

Peter Heine was onder 
kolwers bekend as 'n bouler 
wat oor groot onverbiddelik
heid beskik het . Hy val 
meedoenloos aan totdat die 
kolwer oor geen verdediging 
meer beskik nie, en palm 
dan die paaltjies in. Peter 
Heine het dus oor die 
spreekwoordelike , ,killer iR
stinct" beskik, 'n eienskap 
wat vir 'n vinnige bouler 
onontbeerlik is. 

Peter Heine beskou uiterste 
f.iksheid en groot erns as die 
twee middele wat noodsaaklik 
is vir snkses. 

Die redaksie wil vir Peter 
Heine baie bedank vir die on
derhoud asook die leen van sy 
kosbare plakboeke vir die ver
sameling van die gegewens. 

Dawie Smith presteer 
tennis 

S.W.T. STOEI
KAMPIOEN
SKAPPE 

• 
Ill 

Dawie Smith wat vir die tweede agtereenvolgende jaar die 
Puk se enkelspelkampioen is, het in die pasafgelope tussen
provi.nsiale tennistoernooi baie goed vertoon. 

Op die Suidwes-Transvaalse 
stoeikampioenskappe wat op 
Saterdag 17 Oktober gehou is, 
bet Piet Goosen en Jan Oost
huizen titels verower. 

Uit die span van es bet ver
a! Piet Goosen, en ook Frik 
Botha, goed vertoon deur 
meeste met valle te wen. Bo
genoemde twee stoeiers van die 
Puk al Suidwes-Transvaal ook 
op die Suid-_\frikaanse kampi
oensknppe verteenwo.ordig. 

Slegs gebrek aan ervaring 1 

in groat tennis bet hom ver
hoed om 111et spelers soos Pie
ter van Lingen van Noord
Transvaal, Barbour van Rho
desie en \Yilson van Grens af 
te reken. As by sy buitenge
wone ratsheid, sy uitstekende 
vlughoue en sy goeie tempera
ment kan aanvul met onder
vinding, dan bestaan daar on
beperkte moontlikhede vir 
hierdie jong speler. 

Dawie wat in 1963 aan sy 
eerste interuniversitere toer
nooi deelge~eem bet, is tans 
besig om ernstig te oefen vir 
die toernooi wat in die De
sembervakansie in Stellen
bosch plaasvind. Dawie 'fat 
oak 'n gereelde W es-'l'rans
vaalse speler is, behoort goed 
te vaar en ons kan verwag dat 
hy alles in die stryd sal werp 
om 'n plek in die Proteaspan 
oop te speel. 

Dawie bet egter nie net 
plaaslik goed gevaar nie, maar 
hy het in 1964 die kwarteind
ronde van die mans-enkelspel 
sowel as die halfeindronde van 
die dubhelspel in die W es-

D~ W fA PM worti gct:lrd d6t~T 
Eu.UinJ. PQt,ltefstrCJ()tn. Ei611114Tf 

on vilflfll#f's: D&. S.ll. vaJJ d~ 
#1.U. "it C.H.O. 

TranS\'Halse kampioenskappe 
gehaa.l. Dawie Smith se goeie 
spel bet ook clan daartoe gelei 
dat hy vanjaur erekleure ver
werf bet. 

Pukspelers vertoon goed 
Eersteligakrieket • 

Ill 
Hoewel die Puk 'n eerstebeurtneerlaag teen Klerksdorp ge

ly het in 'n wedstryd wat onbeslis geeindig het, het individuele 
spelers tog getoon dat daar hierdie seisoen nog veel van die 
Pukke se krieketspan verwag kan word. 

Klerksdorp het eerste gekoli 
op 'n baie mak kolfblad en het 
boonop nog teen 'n verswakte 
Puk boulaanval te staan ge
kom. Hulle bet 203 I 5 aange
teken waarvan R. Lindsay 91 
behaal bet. Hy is goed byge
staan deur E. Boy (35) en C. 
Hayes (31). Willie Roux bet 
die beste boulvertoning vir die 
Puk gelewer met 3 I 57. 

In hulle eerste kolfbeurt 
was die Pukke gou in die moei
likheid toe holle vier penne vir 
slegs agtien lopies verloor bet. 
Willie Roux met G4 n.u.n en 
Jan de Wet met 34 lqpies het 
egte1' 7.() lopies vu: die vyfdt! 
pualtjie- aangeteken en sodoen
de die opvolgbeurt afgeweer. 
Willie Roux se beurt bet sewe 
vierb,oue iugesluit en J uu de 

Wet het een vier en een prag
tige seshou geslaan. Ook Ren
nie Bouwer het getoon dat by 
nog steeds een van die beste 
aanvungskolwers in \res-Trans
vaal is. In Klerksdorp se eer
ste beurt het hy ook baie ver
dienstelik geboul. Kobie \'il
joen bet ook getoon dat hy 
moontlikhede as draaibalbou
ler besit. 

Die veldwerk van die Puk 
wat in die verlede een van bul
le swakpunte was, bet dok td 
kens getoon d!kt dit hier(iie 
seisoen buie beter sal wees. ·rn 
hierdie verband het veral La
pies Labuschagn6l e1i eerste
jaar Frans Nel u.itstekend\ ver
toon en . elkeen van hulle het 
'n pragvangskoot beuut. 


