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Simposium oor Kommunisme: 

HULPKORPS WIL A.S.B. 
INFILTREER, SE L.V. 

'n SKANSORGANISASIE wat Nusas-lede en A.S.B.-lede yer.enig, kan uitloop op infiltrasie 
van die A.S·B." 

Die woorde is gebruik deur mnr. Jaap Marais L.V. toe by opgetree het OJl 'n simposium 
oor die bedreiging van Kommunisme en Liberalisme op die jeug, wat deur die Hervormde Stu
dentevereniging gereel is en op Vrydag 3 en Saterdag 4 Maart in die Totius-gedenksaal 
plaasgevind het. 

Mnr. Marais het die South African :Voluntary Service be
stempel as 'n skansorganisasie wat Afrikaanse tudente wil be
trek by doelstelllngs wat bulle nie onderskyrf nie. Die South 
African Voluntary Service is gestig om diens aan swart volke 
te lewer. Die skema is ten dele deur Afrikaanssprekendes ge
finansier, volgens mnr. Marais. 

Mnr. Marais het gese dat die 
S.A. Voluntary Service waarskyn
lik 'n poging van Nusas is om 
dill A.S .B . by 'n verenigde front 
tc betrek en so homself uit sy 
,isolasie' te red . 

KOMMUNISTIES 
Mnr. Marais h.et die geval ge

noem as voorbeeld van die d.rle 
belangrlkste Kommunlstlese or
ganisaslewapens, naamlik lnsype
Ung, verenigde front en skans
organlsasle. Die metodes moet 
8antehang met die stryd van die 
Kommunlstlese magte teen die 
Weste ge.<Jien word, het hy gese. 

Mnr. V . Volker L.V. het 'n re-
feraat oor 
magstryd 

die internasionale 
gelewer. Dr. A . P . 

Treurnicht, redakteur van die 
Kerkbode, het ook aRn die sim
posium deelgeneem met 'n refe
raat oor die ideeoorlog. 

WERRE 

wer van letterkundige en akade· 
miese werke in die Afrikaanse 

gees en tradisies 'n belangrike 
taak is wat vir die student wag. 

Sprekers 
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i I 
1 A.S.B.- KOMITEE HET 1 

I GROOT PLANNE I 
I : 

,Beplanni?g _in die studente-lewe gee die basis, die grond
J~ne waarop d1e_ Jaar se werk moet rus" lui die inleiding van 
d1e A.S.B. Kom1tee se jaarverslag van 1967. 

Wat die komil:ee-werk betref, e 26 April: A.S.B.-gedenkaand 
sal behalwe die komiteeverga- met die oog op die 50-jarige 
derings, ook departementele bestaan van die A.S.B. waar-
werksaamhede plaasvind soos be· been oud-A.S.B.-Iede genooi 
oog, soos skakeling met ander sal word en dr. Piet Meyer 
kultuurliggame, werkstukke en as spreker sal optree. 
simposiums oor Afrika-aange- e 14 Junie : A.S.B.-Korps par-
leenthede. binnelandse studente- Jement. 
betrekkinge, die aanle van 'n e 9 Augustus : Dr. H . F. Ver· 
plakboek en buitelandse studen
tebetrekkinge met nie-kommunis
tiese universiteite. 

PROGRAMVERGADERINGS 
Die volgende programvergade

rings word in die vooruitsig ge
stel: 
8 16 Maart : jaarlikse takbesoek 

van die hoofbestuur, 

woerd-aand by welke geleent
heid gepoog word om min. 
P.W. Botha as spreker te 
kry. 

,. .....................................................•... ~, 
Evolusie word 

bespreek l 
Korps v.v. se eerste pro-1 

gramvergadering vir 1967 vind 
moreaand om 7 uur plaas. Die 
sprekers by die geleentheid Is 
Proff. S. du Toit, J. A. L. 
Taljaard en J. P. Both.a. Die 
onderwerp wat bulle sal be
spreek is ,.Chrfstelike Evolu.- i 
sle?" I 
,'n Uiter interessante aand 

word in die voorultslg gestel 
aangesien al drie die sprekers 
'n intensiewe studle van die 
onderwerp gemaak bet en be· 
sonder . sterk menings daaroor 
huidig," het 'n lld van die 
Korpsbestuur aan Die Wapad 
gese. 

, ...................................................... .. 

In 'n referaat oor ons Afrika
nerskap vandag het dr. A . G. 
Kellerman o.a. gese dat die le· 

Die persone wat die Slmposlum oor J<ommunisme ~:"eOr~:"anlseer en daaraan deelgeneem het : In gewo
ne orde verskyn agtf'r: mnre. P. Malan, J. A. Mnt·ais L.V., dr. A. G Kellerman , ds. De Beer; voor: 

I nterfakultere 

Lesings 
dr. A. P. Treurnicht, ds. Oosthuizen, mnr. V'olker L. V. (Foto: Fotokuns) Mnr. P . J . Cillie, hoofredakteur 

van Die Burger en mnr. P . 
Koornhof L .V. is twee van die 
sprekers wat op Dinsdag U 
M aart tydens die Interfakultere 
iesings aan die P.U. sal optree. 

)·-··---····--·--····-···-··················································································-; 
ISEMINAAR IS GEHOUI 
z : 

i OOR MIDDE-OOSTE I 
,Dit gaan nie aileen om .ekonomiese en politieke probleme 

in Israel en die Midde-Ooste nie, maar ons moet ook religieuse 
motiewe daarin sien." Hierdie stelling is ,·erlede Woensdagaand 
deur Prof. S. du Toit gemaak toe hy die plaaslike Seminaar vir 
Internasionale Politick toegespr.eek het oor die onderwerp: Die 
Midde-Ooste--Kruitvat \'an die Wereld. 

Die byeenkoms, wat die eersle Iande verskaf. 'n Pasiferendc 
was wat vir hierdie jaar deur faktor is egter die feit dat daar 
die Seminaar gereel is., is byg~:- groot verdeeldheid onder die 
woon deur sowat honderd be- Arabiese state heers en dat veL'al 
langstellendes. Jordanie en die Libanon die 

Weste redelik goedgesind is. 
VOORUITGANG 

Prof. Du Toil, wal onlangs te· 
ruggekeer het van 'n toer deur 
dk Midde-Ooste, het hom in sy 
toespraak vera! toegespits op die 
situasie in daardie gebied gesien 
uit die oogpunt van die staat Is· 
raei. Volgens hom is dit verba-
send hoeveel vooruitgang daarge-
maak is, vera! omdat die Israelis 
nie van die nederigste werk te
rugskram nie. Gevolglik is Israel 
vandag in vele ops igte 'n mo
derne staat. 

Die verhouding van die :;taat 
tot die Arabiese stAte, b et 
Prof. Pu Toil gese, word 
deur haat gekenmerk. Pit is vir 

Prof Du Toil het ten slotte ook 
gewys op die plek van die staat 
Is rael ges1en in die Jig van die 
Bybelse profesiee. In hierdie 
verband is dit vera! die profesie 
oor Armageddon wat nuwe bete
kenis kry as mens let op die hui
dige polilieke toes tand en Israel 
se plek tussen Ooste en Weste . 

Ekonome gaan 
vergader 

Die E:konomiese Verenigir.g 
hou ec rskomc nd e Vrydagaa nd sy 
ccrste vergadering. By die ge
lecntheid sal Dr. F . J . Viljoen, 

dit- Weste van die grootste be- voorsitter VAn die Nywerheidshof. 
lang dat Israel standhou, terwy! praat oor a rbeidswetgewing. Die 
Rusland op sy beurt op groat byeenkoms vinu om 7.30 nm . in 

!<'kaal wnpen~ RAn oie Arabiese die FrAn~ fill l'oit-g l)ou plRas. 

Uitbreiding 
uit, "' se 

dra beginsels 
direl{teur 

,J?ie ~oo!doel me~ die P.U. se uitbreidingsprogram is om 
die umvers1teat se Chnstelike beginscls tot die verste uithoeke 
van o?s land uit te dra," het mnr. C. J. Reinecke direkteur 
van dae departement van Ontwikkeling aan die P.U. onlangs 
by 'n Jongeliede Vereniging ge e. 

Die fenomenale groei wat die 
P .U. die afgelope paar jaar on
dergaan het, het wei te doen 
met sy departement se beplan
ning en organisas ie, maar bo 
alles kan dit gesien word as ko
mende uit die hand van die 
Skepper. Op die fondament van 
die Skrif is die P .U. gegrondves 
en op hierdie fondament word 
dan ook die hele uitbreidingspro
jek aangepak. 

RESPEK 

Mnr. Reinecke het ook beklem
roon dat sy departement aileen 
JlOOg om die P.U. landswyd te 
maak en dat hulle beslis geen 
ander universiteit in bulle po
gings verklelneer of swak voor
stel nie. Daarom kom studente 
na die P.U. uit eie oortuiging qit 
r espek vir sy beginsels, en word 
bulle nie maar net gewerf nie. 

Aile lesings sal in die voormld· 
dag opgeskort word ter wllle 
van die interfakultere leslngs. 
Prof. S. P . Lighthelm sal om 
8.30 praat oor Ontwikkellng en 
Perspektief in die Suld-Afrikaan
se industrie. Om 9.30 !ewer prof. 
A . P. Grove 'n lesing oor Ont
wikkeling en Perspektief by die 
Suid-Afrikaanse jeug. 

INTERNASIONAAL 
Mnr. P. Cillie sal om 7.45 In 

dte aand 'n lesing !ewer oor Ont-
wikkeling en Perspektief in 
Suid-Afrika se internasionale 
verhoudinge. 

Van aile dosente en studente 
word verwag om die leslngs by 
tc woon. 

OORDRA 

Op 'n vraag of die groot uit
breidingsprogram nie die P.U. 
s~ lankgevestigde tradisies sal 
skaad nie . het mnr. Reinecke 
geantwoord dat so iets wei ge
vrees mag word, maar as elke 
student hom hou by sy Christe
like beginsels en dit na sy me
dL studente oordra, so lets buite 
die kwessie raak. Hoe meer 
s tudente bier op die P .U. ge
vorm word, hoe meer doelgerigte, 
beginselvaste volwassenes gaan 
uit in die samelewing en hoe 
verder en betet· word die P .U . 
se beginsels en ideale uitgedra. 

r
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SIMPOSIUM 
Die simposium oor Kommu

nisme wat verlede week op 
ons kampus plaasgevind het, 
bet by baie studente ongemerk 
v~rby gegaan. 

'vooraanstaande figure moes 
referate lewer voor 'n klein 
gehoor. 

Wat is die rede hiervoor? 
Besef die P.U.-student nie 
meer die gevare wat die Kom
munisme inhou nie? 

Hoe graag ( ?) 'n mens ook 
al die oplossing in die rigting 
sou wou soek, b.ly dit to~;. 
moeilik om te glo dat die 
meerderheid van die studente 
salig onbewus is van die ge
vare van 'n ideologie wat so 
'n belangrike rol in die we
reid van vandag speel. 

'n Mens kan moeilik daar
van wegkom dat die simpo
sium nie in aile opsigte ge
slaagd was nie. Die referate 
het deurgaans getuig van 
groot kennis, maar bulle het 
'n besonder bree veld gedek. 
Die inhoud van die referate 
was derhalwe vir 'n gemiddel
de P.U.-student nie meer heel
temal iets nuuts nie. 

Dit is natuurlik onmoontlik 
om aan almal nuwe gedagtes 

tl;' wil gee by 'n simposium 
wat vi-r gewqne studente be
doe! is, maar daar is beslis 
'n gevaar dat deur die oor en 
oor herhaal van dieselfde feite 
die belangstelling in toesprake 
en referate van die aard kan 
afneem. 

Hierby kom ook dat die in
vloed en taktieke van die 
Kommunisme deeglik aange
toon is en dat die volkseie 
van Afrikaner daarteenoor ge
stel is. Kan die bewaar van 
die volkseie aileen egter die 
gevaar afweer? 

Is die oplossing nie ietwat 
minder eenvoudig nie? As 
teenwig teen die Kommunisme 
is kultuurhandhawing nie ge
noeg nie. Daarby kan kultuur, 
ook nie die Afrikaanse kultuur 
kan vandag van invloede van 
buite gelsoleer word nie. 

'n Positiewe lewensbeskou
ing waaruit positiewe optrede 
voorspruit is voor alles nodig. 
'n Negatiewe front is juis ge
vaarlik. Dit is nie op teenkan
ting teen die Kommunisme dat 
dk klem moet val nie, maar 
or die voorstaan van 'n eie 
beskouing_,wat ons teen die 
Kommunisme in wil uitdra. 

SUURDEEG 
Met die weekliks verskyning 

van Die Wapad het die vraag 
na die taak van die studente
koerant weer na vore gekom. 

'n Beswaar wat veral teen 
die weeklikse verskyning ge
hoor word, is dat daar te min 
belangrike gebeurtenisse op 
die P.U.-kampus plaasvind, om 
die koeran t elke keer met 
nuus te vul. 

Hierteen moet seker in die 
eerste plek aangevoer word 
dat nuus nie net 'n verslag 
van belangrike gebeurtenisse 
ls nie- Buitendien -is op 'n uni
versiteitskampus die vernaam
ste gebeurtenisse bekend voor 
die verskyning van die stu
dentekoerant. Die studentekoe
rant moet juis dinge wat vir 
die student van belang is, 
maar waarvan hy nie direk te 
hore kom nie, na vore bring. 

Daarby moet onthou word 
dat deur die uitbreiding van 
studentegetalle in die afgelope 
paar jaar, wei heelwat in ons 
midde plaasvind. Waar die stu
dentefront vroeer net elke drie 
weke alles van belang kon 
meld, is die posisie vandag 
anders. Ook is die tydsfaktor 
nou van groter belang. 

Die taak van die studente
koerant moet egter dieper ge-

sien word as nuuslewering. 
Dit kan nie gemeet word aan 
die taak van die groot dag
laaie, wat in volkome ver
skillende omstandighede op
tree nie. 

In die woorde van die hoof
redakteur van Die Burger, 
mnr. P. J. Cillie, moet die stu
dentekoerant 'n suurdeeg in 
dh studentemassa wees, 'n 
prikkel teen stagnasie. 

Dit is nie die taak van die 
studentekoerant om oral fout 
te vind nie. Ook wil dit nie 
allerlei denkbeelde aan die 
student opdwing nie. 

Die studentekoerant wil ai
leen die denke van die studen
te aktiveeer. Dit wil die stu
dent prikkel om k,ritiese in
slelling teenoor sake te he. 
Dit sal aan die P.U. natuurlik 
altyd geskied vanuit ons 
Christelike grondslag. 

'n Groot deel van Die Wa- . 
pad bestaan uit artikels en ru
brieke- Hulle doel is nie om 
die koerant vol te maak nie, 
maar wil die student laat na
dink oor aile vraagstukke wat 
hom behoort te raak. 

Die taak van die studente
koerant is die bevordering van 
'n gesonde studentelewe. 

. . . 
Die Pleinfunksie bet inderdaad ontaard in 'n g.eleentbeid 

waar ongesonde jolyt en onsmaaklike grappe 'n alles behalwe 
mooi beeld van die ·studente aan die voordeur van die publiek 
gegooi bet, sonder dat studente self altyd 'n aandeel daarin 
gehad bet. - Hoofartikel, Die Perdeby. 

Laat ons bierdie liberalistiese miershope en termietneste 
oopbreek en die vyand met sy tientalle frontorganisasies wat 
saamspan in die aanval op ons volk en die geestelike erwe van 
ons vaad're aan die lig bring. - Dr. A. G. Kellerman op sim
posium teen Kommunisme. 

.()f as dit by slagspreuke kom, is dit anti-diskriminasie, 
ant'i~tradisie, anti-gewoonte, anti-vooroordeel, anti-naionaliteits
gevoel en hoe later hoe kwater -anti-anti-kommunisties· 
- Dr. A. P. Trt>unicht op simposium tt>en Kommunisme. 
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Efesiers 6:13 - ,Daarom, neem die voile wapenrusting 
van God op, sodat julie weerstand kan bied in die dag van 

onbeil, en nadat julie alles volbring bet, staande kan bly.'' 

Paulus gebruik die beeld van 'n krygsman wat hom bewa
pen vir die geveg. Die voile wapenrusting moet hy aantrek, en 
niks minder nie, anders sal hy sterwe: 

Die gelowige is 'n krygsman in die leermag van die ewige 
God en moet homself bewapen. Die wapens word nie gekoop 
met goud of silwer nie. Uit genade word dit aan ons geskenk, 
nl. die Woord van God. 

So is die Heilige Skrif aan ons gcgee as middel tot salig
heid. Daarom moet ons indring in die waarhede van ·die Woord 
om ons so toe te rus met die ' wapenrusting van die geloof, so
dat ons staande kan bly in die dag van stryd. 

Ons lewe in 'n tyd van geestelike verwildering, 'n lewe 
wat een groot drama is van Godsontvlugting en wa:t reeds in 
die paradys begin het, maar ook lewe ons in 'n tyd van legio 
van valse godsdienste. As ons nie ten volle bewapen is nie, hoe 
sal ons dan staande bly, onsself kan handhaaf en verdedig? 
Dan sal ons moet val vir die valsheid, val in die hande van 
Satan. 

Laat ons daa.rom erns maak met die Bybel in ons lewe, 
sodat ons sy wil kan ken om Hom reg te dien en ons staande 
kan bly in die dag van onheil en nadat alles volbring is, die 
goedheid van die Here eendag mag aanskou in die land van 
die lewendes. - · 

IMiy 
Soos soldate na die slagveld, 

marsjeer ons deur die jare oor 
die kampus. Soms kletter die 
stewels oor 'n sementblad, soms 
"to! elke geluid in die milde 
groen gras waaroor ons stap. 
Ander kere is daar die skadu's 
van borne (en ander omstander 
dinge) wat vir momente oor 
mens fliet. Maar bo is die lug 
blou, immer blou - al is daar 
net partykeer vuilwit wolke wat' 
s lordig teen mekaar ophoop. En 
saans i:s dit kolle neonligte : tus
sen die takke van 'n boom. langs 
'n boom, langs die pad, in die 
ooptes. Byna op elke plek. 

SINISME 
(Tot sover dan my letterkun

dige bedrywigheid vir hierdie ru
briek. Verlede jaar se bewonde
raars van· my sinisme hou .,glo 
me van hierdie imwe genre in 
Deur my Lens nie.) 

Enkele kommissies is reeds 
hard besig om die toenemende 
verwording in ons midde te\ on
dersoek. Dit is eintlik die dilem. 
rna van ons Universi teit. Die 
dekadente ondersoeke, bedoel ek. 

TABOE 
Maar ons moet voortgaan, a l 

gaan dit soms kruipende. Daar
om slaan ons m ekaar op die 
skouers en roep: ,.Prosit, broer! 
Prosit! Wiewilla - daar gaat 
hy~" En ons onderdruk weemoe
dig die begeerte om die eerste
jaars met knopkieries te slaan. 
Dan raak mens meer gemoedelik 
en met absolute geloof in die 
eiegeregtigheid word daar Juid
keels en hartgrondiglik gegil: 
,,Terug na die Ou Paaie!" Daar 
word ook nie eers meer gehoor 
a-s sommiges se stembande nog 
enkele na-geluide peristaltiseer 
nie: ,.Rooiduiwels : Ogpoel! Hof 
van Hades!" Dit bly tevergeefs. 
Selfs Blik-in-die-as is taboe. 

VUISTE 
So het ook die Afrika-konfe

r ens ietjies van die ,.goeie ou 
dae" verlore gegaan. Ongeewe
n,aarde massavergadering - met 
die voet~ op die tafels en die 
vuiste in die lug. Die rare situa
s ies het deur ons vingers geglip 
- vir altyd verloz·e. Kry ons 
nou massavergaderings in ,die 
atmosfeer van ouderlinge om. 'n 
sinodetafel? 

Maar daar is nog een uit~eg 
voor algehele bankrotskap en 
kapitulasie. Ons moet ons tot 
die akademiese sfeer wend. 

JAARPUNTE 
Sou dit nie 'n ideale toestand 

wees as die studente jaarpunte 
aan die dosente toe ken nie? In 
Duitsland word dosente votgens 
wetenskaplike metodes beoordeel 
vzr hulle lesings. Hoeveel sal 
hler slaag? 

REFLECTOR 

. tJ"S 

lUc;g~Jcr9~ 
SLEEP 

Dle woordeboek verklaar die 
woord as 'n voortstrompeling of 
voortbeweging van iets wat ag
teraan getrek word. 

Die studentewoordeboek ver
staan onder sleep al die aksies 
van twee jongmense van die 
teenoorgestelde geslag wat meen 
dat hulle mekaar Iiefhet of 
hoop dat hulle mekaar nog lief 
sal kry. 

Tog het <:ie woordeboek en stu
dentewoordeboek by die woord 
sleep iets in gemeen : studente
sleep lyk dikwels soos 'n voort
strompeling in don ~h paadjies 
van twee mense wat krank van 
die liefde is. 

Daar is egter ook 'n verskil : 
baie van die studentesleep is nie 
voortbeweging ni&, maar stil
stand - amper roerlose stll
stand in liefdesekstase. 

Sleep is mooi, goed., nodig, in
spirerend, voorbe~eidend, vol be
tofte, opwindend. 

Sleep kan ook lelik, sleg, node
loos, aftakelend, bederwend en 
gevaarlik wees : 

Waneer dit oorheersend word 
en die studie bedreig. 
e Wanneer dit grof word en 
die kuisheid besmet. 
tl Wanneer dit afstotend word 
en die waardigheid oorskrel. 

Die riglyne vir gesonde sleep 
bly : Godsvrug; kuisheid ; opregt
heid; selfbeheersing; grenserken
ning ; selfrespek; voorbeeldig
heid ; versigtigheid en vrolikheid 

En as jy nie sleep nie, is dit 
nie 'n skande en skaamte nie 
want van sleep aileen sal jy nie 
!ewe nie-

Aanvaar dit en wees nugten. 
sonder om die hoop te begrawe 
en bitterheid te troetel. 

Wm. 
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(9ns .f2esel's dk,.'IJ 
WAAR WAS 

HULLE? 
Geagte Redakteur, - by· die 

H.S.V. se simposium oor kom
munisme bet ons die room van 
ons land se sprekers voor ons 
gehad, maar: 

W~ar was die Pukke? (vera! 
ons studen teleiers!) 

En ons Dosente? 
Op P.O.K. is die plakkate af

geskeur! (genoeg rede om wak
ker te word) . 

Ons bly weg terwyl belangrike 
sake soos samewerking met Nu
sas (waaraan ook ons nou dink!) 
daar as beginsel-vergetende kom-
promie bewys is. P.V. 

Maanligonthaal 
Ontspanningskomitee gelukwens 
met die wyse waarop bulle sake 
Saterdagaand hanteer het toe 
die beplande Maanligonthaal 
moes verdeel na twee neonlig
Iokale. 

Daar is egter vir my 'n klein 
foutjie in die voorbereidende or
ganisa.sJe. Ons is almal bewus 
van die, felt dat dit in Potcbef
troom bale maklik reen - veral 
vanjaar. Daarom kan ek dit nie 
verstaan dat die kos bulte op die 
tafels bly staan bet totdat die 
reen begin val bet nie. Volgens 
my mening was daar genoeg yd 
om die- eetware van die tafels te 
verwyder voordat dlt begin r een 
bet. Dit kon bale moeite en ver
koues gespaar bet. 

Veerder wil ek aanbeveel dat 
die Ontspanningskomitee in die 
toekoms laat afkondig wat die 

Alhoewel die studentejaar nog 
maar pas begin het, lyk dit of al 
die ratte van die studentelewe 
reeds seepglad draai. Ook wat 
die Studenteraad betref is die 
masjien volstoom aan die gang. 
Op 'n onlangse vergadering is 
dan ook · 'n hele aantal besluite 
van algemene belang geneem. 

SKOOLKINDERS 
Die Studenteraad het besluit 

om 'n brief aan die Ra~d van 
die Universiteit te rig met die 
versoek dat met die Hoerskool 
Gimnasium geskakel sal word in 
verband met die aanhoudende 
verkeer van skoolkinders deur 
die P .U.-kampus. Terwyl skool
kinders tans vrye toegang tot 
ons universiteitsterrein bet, word 
oortreders op die skoolterrein ge
waarsku dat bulle vervolg sal 
word. Die S .R . hoop om op 
hierdie wyse 'n einde te maak 
aan d ie las tige deurry van skool

kinders. 
TR.AMPOLIENKLUB 

Op 'n vergadering van die dag
bestuur van die S.R. is verder 
besluit om aa n di e Trampolien-

prosedure is nadat die mans die 
dames .,geskiet" bet. Moet die 
dames die mans dan by hul on
derskeie koshuise gaan o·pspoor 
eu vra om saam te gaan na die 
dinee of moet die mans in elk 
geval die dames gaan vra? Daar 
het verlede Saterdagaand misver
stand hieroor geheers. 

Hiermee wil ek nie te kenne 
gee dat ek die organisasie beter 
sou laat vlot bet nie. Inteendeel 
al my Iof ver wat die komitee 
onder 
bet. 

omstandighede vermag 

J. VAN DEN BERG, 
(Brief verkort - red) . 

VVaarorn vreernde 
borne, vra Puk 

Geagte Redakteur, Dit is 
skaars nodig om te se dat om 
student te wees aan 'n eg Chris
telike Afrikaanse Universiteit 'n 
besondere voorreg is . Uit dank
bare trots wil ons hierdie stern
pel dra. 

Tog is daar dingetjies wat ha
per. Orts kampus en die koshuis
terreine! Ek bet dit teen die uit
heemse borne wat· so Iustig aan
geplant word . Kyk maar om u 
been. Ons stap daagliks daarby 
verby. Watter ander volk sal sy 
inrigtings se gronde beplant met 
die borne en struike van 'n 
vreemde land? 

Ons eie borne is in aile opsigte 
mooier en meer doeltreffend en 
tog soek 'n mens tevergeefs 
daarna. Ons adem as't ware die 
Jug van 'n Brits-Europese uni
versiteit in. Dit trots vir die eie 
ontbreek tog nie. 

PIET·ER GOOSEN 

klub patronaatskap van die Stu
denteraad te verleen. Dit bete
ken dat hierdie klub nou al die 
voordele van ander sportklubs 
geniet en verder ook by die 
Sportinstituut van die universi
teit om finansiele hulp mag 
aanklop. 'n Verdere besluit van 

. ....................................•................... 

Van die 
Studenteraads

tafel 
u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

die Studenteraad wat bale nou 
hiermee saamgaan, is om die 
proe~tydperk vir alle sportklubs 
van een jaar na ses maande te 
verkort. 

Dit hou in dat enige nuwe 
sportklub nou reeds na ses 
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Ontwikkelingsplanne vir P.U. 
deur direkteur geskets 

Voorsiening vir nagenoe& 5,000 studente en ten minste tien nuwe geboue~komplekse 
word vir die P.U. binne die volgende dekade in die vooruitsig gestel. Die inligting is in 'n 
onlangse onderhoud van prof. S. J. du Plessis adjunk-direkt~ur (reklame) van die nuwe 
Dept. van Ontwikkeling van die P.U. verkry. 

Volgens prof. Du Plessis kom 'dit daarop neer dat die uni
versiteit grootliks herbou sal moet word. Min van die bestaan 
de geboue sal egter gesloop word aangesien sommiges vir 
ander noodsaaklike doeleindes toegerus sal word, ander omge
bou en totaal gemoderniseer sal word. 

Huidige statistleke toon die meenskaplike eetsaal vir 1,000 
daar vanjaar nagenoeg 2,800 stu- bongeriges. 
dente is waarvan ruim 33 per- Nog 'n kompleks van vier een
sent nagraads is - die grootste bede van 250 inwoners elk met 
persentasie in die land. Van die ook 'n gemeenskapllke eetsaal is 
ongeveer 250 personeellede is om nog in die beplanningstadium. 
en by 170 per~anent doserend. Die projekte sal teen 1969/70 vol
Daar is 'n kosbuis in aanbou vir tooi wees. Dit sal dan . uiteinde-
250 damestudente met 'n ge· Iik koshuisgeriewe verskaf vir 

Pro- I IF ol ks i nge r1 1 

tot simposium 
uitgedaag 

'n Ultdaging is deur die depar
tement Studie en Navorsing van 
di~ plaaslike A.S.B.-tak gerig 
aan die opsteller van 'n skrywe 
wat op die boofkennisgewing
bord op die kampus verskyn bet. 

KOMMUNISME 
Mnr. K. A . J. van Rensburg 

het namens die departement gese : 

1,Dit is reeds algemeen bekend 
dat dit een van die suksesvolste 
wap_ens van die Kommunisme is 
om die tradisies ert die volkseie 
van 'n volk te verkleineer en be
laglik te maak. 

BELAGLIK 
.,Wanneer so 'n proses verder 

aangehelp word deur persone in 
e1e geledere, stem dit 'n men.s 
tot nadenke. Ek verwys na die 
koerantuitknipsel wat onlangs op 
die hoofkennisgewingbord ver
skyn het. 'n Artikel waarin ge
wys is op die gevaar wat die 
sg. ,.Folk" sang vir ons volk in
hou, is deur naamlose persone 
belaglik gemaak. 

GEVAAR 
Dat hierdie tipe musiek glad 

me so onskuldig is nie, maar 
trouens 'n dodelike gevaar vir 
ons volk inhou, sal duidelik blyk 
uit 'n simposium oor hierdie on
derwerp wat eersdaags gehou 
sal word . Hiermee rig ons dus 
graag 'n uitdaging aan die op
steller van die kennisgewing om 
ook die simposium by te woon. 
Die feite sal vir hulself spreek." 

Mnr. Van Rensburg het gese 
dat die simposium op Maandag
aand 13 Maart in die Letterege
bou sal plaasvind. 

maande aansoek kan doen om 
onder patronaatskap van die 
Studenteraad te kom. Die Stu
denteraad besit egter steeds die 
reg om sodanige aansoek te 
weier indien die besondere klub 
nie die nodige Iewenskrag en 
groei toon nie. In sulke gevalle 
kan 'n verdere proeftydperk aan 
die klub verleen word. 

INTER VARSITY 
Wat die Intervarsity betref, is 

die Sentrale Sportbestuur ook 
reeds druk besig. Die twee Stu
denteraads verteenwoordigers 
mnre. Smith en Scott stel dit 
in die vooruitsig om Intervarsi
t.y reeds hierdie jaar op 'n pun
tebasis te laat plaasvind. Dit 
kom daarop neer dat elke sport
soort 'n aantal punte kry, geba
seer op die populariteit en Iede
tal van die betrokke klub. So
doende sal elke sportsoort 'n 
deel bydra om te bepaal watter 
universiteit die Intervarsity wen. 
Hierdie hele saak is_ reeds in be
ginsel deur die S.S.B . goedge
keur, maar moet nog aan die 
Studenteraad voorgele word. 

ongeveer 1,150 mans en meer 
as 900 dames. 

NUWE GEBOUE 
Die biologiese wetenskappe het 

so uitgebrei dat die bestaande 
fasiliteite totaal ontoereikend is. 
Daar sal 'n nuwe geboue-kom
pleks en laboratoria opgerig 
moet word om huisvesting te gee 
aan Plantkunde, Dierkunde, Mi
krobiologie en Biochemie. Hulle 
sal gemeenskaplike lesingsale he 
en daar word ook voorsiening 
gemaak vir 'n goedbeplande en 
-toegeruste botaniese tuin in die 
omgewing van die gebou. 

HUISVESTING 
Die administrasie bet al so uit-
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'n Fotokopie van die kennisge
wing waarua in meegaande berig 
, ·crwys word. 

(Foto: Fotokuns) 

PROF S. J. DU PLESSIS 

gebrei dat 'n deel daarvan al in 
die ou h6ofgebou gehuisves moet 
word . Die nuwe Dept. van Ont
wikkeling is daar weens 'n te
kort aan ander huisvesting ook 
tydelik gestasioneer. Nadat bg. 
geboue 'voltooi is sal die huidige 
Plantkundegebou aan die Admi
nistrasie toegese word, terwyl die 
Fakulteit Regte dan die huidige 
Administrasie-gebou sal betrek. 

Verder word beplan dat die 
huidige Dierkunde-gebou omge
bou sal word vir die Depte. 
Aardryks- en Aardkunde wat al 
so uitgebrei bet dat dit nou 
nuwe doeltreffender toerusting 
en 'n groter ruimte dringend be
nodig . 

Daar word beoog om waar aie 
huidige Ekon£lmie en Aardryks
kunde geboue is 'n gemeenskap
. sentru.m vir die studente op w 
rig. Dit sal bale bydra tot die 
verbetering van die sg. studente
gees a.angesien dit die noodsaak
like toebebore sal bevat vir 
massa-ontspanning. 'n Tea.tersaal 
wat die integrale deel sal vorm 
van die sentrum, sal ook as stu
dentesaal dien. 

INGENIEURSWESE 
Nuwe geboue sal opgerig moet 

word vir die Ekonomiese Weten
skappe., Fisika en Chemie. Vol
gens prof Du Plessis kan die be
staande Industriele Chemie be
skou word as die begin van 'n 
Fakulteit in die Ingenieurswese. 

Mans- en Sportuitrusters 

U KOOP GRAAG 

VEKA 
daarom koop u by ons, die ENIGSTE VEKA-uitrusters 

in die dorp 

~ .. ,,_.,,_ ,,_ ,,_ ,, ... ,,_ ,,_,,_,,_ll_tt-••-tt_l)_ ll-ll_ lt_ ll- 11- tl- 11_ 1._,,_,,, 

I Dit is die snit wat tel. . . ~ 
I * Alba Broeke 

I, * Mentone Pakke 
- * Monatic Hemde 
I * Battersb y Hoede 
I * Gregory Sokkies 

I J. TOO SUTTlE 
i Volldige Mansuitrusters en 
i Sporthandeiaars 
1· Posbus 219 · Tel. 3411 -

'
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Op lnterkoshuiskonserte 
pryse toegeken 

word 

,.'n BEDRAG van: ongeveer RlOO sal aan die beste groep, en 'n wisselbeker aan die beste in
diwiduele koshuis gegee word, terwyl e.lke groep 'n subsidie van R25 sal ontvang wat 

al hul onkoste moet dek." Dit is volgens mnr. Nico v.d. Merwe, voorsitter van die A.B.K.K. 
die prys aan die wenners van die reeks inter-koshuiskonserte. 

Die konserte sal van die middel van April tot Junie op 
Vrydagaande gehou word. 'n Komitee, bestaande uit die Dag
bestuur van die A.B.K.K. en een verteenwoordiger van elke 
koshuis, sal die organisasie behartig. 

Elke groep ontvang die subsi
die waarmee bulle al hul onkos
te moet dek. Die A.B.K.K. sal al 
die propaganda doen. Paar word 
beoog dat 'n koshuls nle net 
eenmaal aan die reeks deelneem 
nie maar aan ten minste vier 
van die vyf konserte. Die reeks 
sal op 'n kunsfeesbasis ingerig 
word en 'n aantal persone is 
reeds voorgestel om die paneel 
van beoordelaars te vorm. Onder 
die beoordelaars tel mense soos 
mev. W. N . Coetzee, mnr. Arie 
van Namen, dlrigent van die 
Carmen Aureumkoon en mnr. 
Hennie Coetzee. 

:·········-· .. ·················· .. ····················· ... i i 

I Diskoteek i 
; E 

Die program by elke konsesrt 
Is so vasgestel dat die 'n eenbe
dryf, koorstukke, indiwiduele 
Items en 'n item na die eie keu
se vart elke koshuis sal bevat. 
Toegangsgelde by die konserte 
sal liSe per persoon en 25c per 
paar bedra. 

Mnr. Flip Buys, konvenor van die ·Diskoteekkomitee word hier in 
sy domein betrap. (Foto: Fotokuns) 

VIR MODERNE VERLOOFRINGE: 

TRANSVALIA 
JUWELIERS 

STADSENTRUM, 
POTCHEFSTROOM. 

U bet volop 'keuse 1n ons g.root verskeidenheid 

Boeke 
. 

VIr Stu die en 
. 

VIr 

Ontspanning 

PRO REGE-P'E!RS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 Telefoon 5236j4944 

H/v. Tom- en Borcherdstraat 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 3431 

INSL .EEP! 
W AARHEEN ALMAL 

SLEEP 
Koshuisbestellings: 6039 

Carmen 
mik 

Aureum 
hoog 

Daar beers tans groat belang
stelling vir die 1966-gesigte 
Carmen Aureum koor. 'n Groot 
aan.tal studente met definitiewe 
talent bet hulle alreeds aange
meld vir stemtoese. Die koor 
van verlede jaar is heeltemal 
ontbind. Selfs die ou lede moes 
bulle aan keuring onderwerp. 

In 'n onderhoud met mnr. An
ton van Rensburg, voorsitter van 
die koorbestuur, het by gese dat 
bulle 'n goeie standaard moet 
stel gedagtig aan die welslae 
van die Stellenbosse Universi
teitskoQr. 

Meesterkonsert 
Musiekliefhebbers kan reeds 

11 Maart na die eerste meesters
konsert in 'n reeks van vyf, wat 
vanjaar in die Konserwatorium
saal aangebied word, gaan luis
ter. 

Die Kehr-trio sorg vir die eers
te aanbieding. Hierdie trio is in 
1948 gestig en sedertdien h e t 
hulle internasionale roem ver
werf met optredes by groat mu
siekfeeste, o.a. in Edinburgh 
Salzburg en Luzern. 

Die lede is prof. Gunter Kehr, 
viool ; Erich Sichermanru. alt
viool; Bernhard Braunholz, 
tjello; Hans Mohring wat saam 
met die trio optree word vandag 
as een van die beste jong fluit
spelers in die musiekwereld be
skou. 

Spieelbee/d 
Met amber •en oker 
kom ek in min woorde na jou 

op twee kante van my gesig 
spiee~ die lewe te1'ug 

die spel en leegheid van woorde 

kantel in my liefde om 
kantel, kantel teen die son 

die lig op my leed 
di~ antwoord wat nie weet. 

en flits flenters fa sette 
enklaves van nederige barette 

en kantel in my liefde om 
kantel, kantel teen die son. 

RODOT 
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In 'n vorige gesprek bet ek 
dit gehad ' oar die vrae wat 
rondwarrel random die etiese en 
estetiese waarde van 'n kuns
werk. In besonder dan Leroux 
se veelbesproke roman .,Die Der
de Oog". Ek wil verder boor in 
die rigting; maar vooraf waar
sku dat ware en finale uitsprake 
oor die kuns nie finaal formu
leerbaar is nie! Daarom is dit 
boogstens 'n paging tot sintese; 
'n soek na essensie en sin in 
die literatuur. 

HARTSTOG 

Elke mens bet 'n spesifieke 
wereldbeskoulng en as dit met 
'n hartstog aanv~r en beleef 
word, dan setel noodwendig (?) 

in die wese daarvan 'n sekere 
onverdraagsaamheid: In ons lo
kale situasie waar druk veral 
van kerklike kant tdtgeoefen 
word. kan dit maklik nelg tot 
'n star-konsekwente denke. As ons 
dio wereldiiteratuur in oenskou 
neem en beslult wat beboort tot 
,.ons" tradislonele beskouing, dan 
sal dlt 'n nietige, byna onsigbare 
deeltjie letterkunde in Afrikaans 
en Nederlands bedra. 

GROOTHEID 

En die grootheid van ons lite
ratuur setel nie in daardie groepie 
nie. Totius, Revius, Gezelle, (mis
kien?) .. om enkele name te noem 
word wei beskou as goeie kuns
tenaars., maar in vergelyking met 
Opperman, Van Wyk Louw,, Lei
poldt, is hulle, ja mens wil 
n1e wreed wees nie, soos nede
rige bossies in die wydheid van 
die Karoo. 

SELFBEDROG 

Maar om dieper te gaan. ,tot 
in die fyn groen van die senu
wee," as mens saam met Van 
Wyk Louw wil praat, dan Is die 
praktlese konsekwensles: hoe is 
dit moontllk om die dinge te 
waardeer In die literatuur wat 
voortkom ult 'n heel ander be
skouing, wat selfs radlkaal daar
teenoor staan? Om die bestaan 
van so lets te betwyfel sou self
bedrog wees. Ter stawlng: prof. 

G. Dekker -jubel ·oor Leipoldt se 
poesle; hy, as Calvlnis, toon die 
waarde en grootheid van die 
Dertigers in 'n tydperk toe die 
Afrikaanse krltiek bulle wou 
vergruls het. 

STU WING 

Hiervoor kan mens eksperi
menteel 'n paar verklarings 
soek: terwyl mens lees en ge
niet ( ?) esteties dan, en tyde
lik, · .,aanvaar" jy die vreemde 
stel aksiomas of idee van die 
digter of skrywer mits dit dan 
goed, groat en ryp aangebied 
word . M.a.w . dat jy die stuwing en 
spanning van die emosionele 
wydte en breedheid daarvan in 
selfs .,'n enkele versreel" kan 
voel ,.klop". Of miskien: toon ai
le groat kuns .,lets" van die le
we; en dan : 'n sekere .,waar-

Cee my 
a Ia Leipoldt 

Gee my, gee my 
aan die winter oor 
aan windverwaaide borne 
aan nagte sander jou -

laat ek slaap 
luid~onrustig slaap 
dromend in my woord 

skenk my sander gebede 
en bitter verdriet 
skenk of gee my net: 
vrede en wit senuwees 
dobberend op 'n woord. 

RODOT 

held," 'n soort mist~rie· yan die 
vreemdheid van die estetlka? 

KETTER 
Om verder te gaan: as die Ie

ser die Katolisisme. Eksistensia
Jisme, Kommunisme, ens. aan
tref as 'n weldeurdagte sis
teem wat trou · is aan die aard 
van die boek of misklen die 
skrywer, dan sal hy dlt as goeie 
selfs groat (!) letterkunde aan
vaar. En hiermee ketter ek nle; 
want dit is, glo ek, nie 'n 
verloening van jou God nie. Om 
'n eenvoudige voorbeeld .te noem: 
die Rooi leer is nie 'n swak 
leer omdat hy Kommunisties is 
nie! 

WAARHEID 
So algaande het ons beweeg na 

die vraag van waarheld In die 
fetterkunde . Nie alles wat ge
skryf word is waarheid nle. An

dersom: as alles in poesle en 
prosa waar moet wees., wat is 
dan die aard van die ,waar
heid"? Of neteliger: wat is 

ETIENNE LEROUX 

waarheid? Hieroor is daar seker 
nie onduidelikheid nie? Ek doen 
dit net om die ,waarheidswe
reld" in 'n roman of gedig te 
beklemtoon. As Christene met 'n 
spesifieke belydenis is daar vir 
ons maar net een waarheid: om 
alles te sien as tot eer van God 
geskape! 

LEU EN 
Hoe nou? Die taak ons opgele 

is om te onderskel. Nle om 'n be· 
lydenis te roep en onsseif te be
dreig nie. Die beswaar van ds. 
D. F. B. de Beer dat die boek 
etles en esteties at te keur Is, 
gaan dus nie op nie! Elke ver
haalelement is funksioneel aan
gewend en in wese is die boek 
trou aan sy aard. Wei staan die 
lewensbeskouing as 'n grooteske 
leuen: ,God is dood.'' Goddank 
egter dat ons wel die lig het oin 
deur dlt te sien. Soos Opperman 
se: ,Kuns Is boos . • • dit werk 
met duiwelse mlddele, maar d#e 
doel Is iets goddellks!" 

P.H.R. 

JOUBERT 
ME~UBELS 

Kerkstraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE MEUBELS 

en alle 
HUISHOUDELIKE 

TOERUSTING 

Ons spesialiseer 
in die verskaffing van die 

Jongste 
Plaat-opnames 

Kom besigtig ons groat 
reeks. 
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Die Afrikaner en die itnmigra 
_Dit is gangbaar bekend dat die Suid-Afri kaanse regering besig is met 'n omvattende en 

g_roe1ende proses van immigrasie. Die motiveri ng hiervan is tweerlei: 

(1) Die blanke se getalle moet verg(oot word; d.w.s. 'n raskun- hande van die Afrikaner is nie, 
dige motivering wat saamhang met die beleid van afsonderlike sou 'n mens die persoon wat die 
ontwikkeling. ' situasie met 'n wiskundige for
(2) Die Suid-Afrikaanse ekonomie moet versterk word deur mule benader, moes gelykgee. 

I_ (RHO£][{( 
die invoering van tegnici en ander kundiges. Dus kan arbeids
kragte 'n ekonomiese motivering wee!' wat nie heeltemal Ios
staande is van (1) nie. 

Heimat het vlag 
1938 

Die ekonomiese en raskun,dige 
voltooi egter nie die gemeen
skapsfunksionering n.ie. Daar 
kern nog vee! by - onder andere 
die kultuur. 

LIEFDE 

'n Taal en .die draers daarvan 
is egter nie staties nie . Die di-
namiek van die etiese beginsel 
van liefde vir jou eie, die krag 
van die historiese stryd, en die 
geloofsbeginsel van bestemming 
maak die Afrikaner en sy taal 
kragtig-dinamies. AfTikaans is in 
in Afrika om te bly, en dit meet 
besef word. 

Die mans is vanjaar bekommerd 
dat die dames vwt die plaas van
jaar deur 'n onbillike en drukke 
program geteister word. Dit is die 
slotsom w'aartoe bulle geraak bet 
na diepe bespreking van die saak. 
Blykbaar versooraak die gewigtige 
program 'n natuurlike oorbaastig
beid by die dames wat tot oorsaak 
bet dat die juffles te ver deur 
bulle rokke klim tydens die klee
proses met dien gevolge dat die 
kniekoppe en wat dies meer sy, 
elle lank verby die some steek. 
Wat betreurenswaardig sou wees. 

KLAGTES 
Enkele £isioJ.ogies•georienteerde 

mans wat 'n buitemuurse studie· 
program voer betreffende die bou 
van die femur en tibia oftewel die 
skeenbeen en kuitbeen het geen 
klagtes in die verband nie. Maar 
skinderpraatjies wil he dat dit en
kelinge is wat belangstel in die al
gemene ligging, strukltuur en kon• 
toere van knopkniee en/ of knie
koppe, nie die massa nie. 

TEEKAN 
'n Sekere persoon met noue ver

bintenis aan die universiteit was 
nou die ander aand glo byna in 

Huis Ru:s het 
II 

11gees 
Huis Rus het geen probleem 

wat ,.gees" onder die inwoners 
betref nie, vo)gens mnr. Schalk 
v .d . Walt lid van die koshuis se 
huiskomitee. 

Twee van die slaapkamers 
word tans as gastekamers inge
rig met al die nodige geriewe 
om die gaste se verblyf in die 
koshuis so aangenaam moontlik 
te maak. Die inwoners het hul 
eie kafeteria waar hulle alle 
noodsaaklike artike)s kan kry. 

Wat die inwoners die meeste 
tevrede stel, is hul plaaslike koe
rant wat deur anonieme persone 
uitgegee word. Die koerantjie 
behandel alle aktuele probleme 
en word aan die hele Puk-massa 
te koop aangebied. Die verkopers 
het hul hande so vol dat hulle 
dit nie kan verstaan as daar nog 
mense is wat nog nie oor 'n ek
semplaar beskik nie. 

Haak-en-steek 
e1s moltrein 

Op 'n algemene koshuis-verga
dering van die Huis Haak-en
Steek is onlangs 'n baie belang
rike saak aangeroer. 

Die mees algemene klag was 
dat die trein lawaai en fluit, ver
a! wanneer daar geslaap word. 
Lede van die vergadering het 
,.redelik" opstanding en warm 
oor die saak geword. 'n Keeler 
windjie het weer begin waai na
dat die voorsit~er onderneem het 
om 'n geskrif aan die Minister 
van Vervoer te rig. 

Hierin sal hy die minister be
vee! orp of die spoorlyn te verle 
of 'n moltrein-stelsel in werking 
tl! stel. Daar is verder gedreig 
dat indien daar nie binne agtien 
maande dra:;;ties opgetree word 
nie, sabotasie gepleeg sou word. 

Met komplimente van 

AJAX 
(E~ms.) Bpk. 
BOEKE 

SKRYFBEHOEFTES 

lets meer as 'n woordellk'e stryd 
gewikkel met 'n ander persoon om 
die teekan van die Dawie-Doepers. 
lets te doen gebad met die muni
sipale verkiesings of iets in die 
trant, maar sulke sake is buiten
dien tog maar Grieks vir my. 

DOO;!FPOT 
'n Besondere sappige stukkie uit 

Klawerhof het my oortjie~ bereik. 
Dan verneem ek ook dat min of 
m eer dieselfde skokkende gebeure 
in Om; Huis plaasgevind het maar 
dit kern voor asof die hele saak in 
die doofpot gedompel is. Miskien 
is ook maar beter so . want ander~ 
sou hierdie bladsy van Die Wapad 
dalki ook gekonfiskeer gewezs het 
soos vroer vanjaar in 'n ander ge
val gebeur het. 

PRESTIGE 
Dit is goed dat daar nog inrig

tings is wat die laakbare gewoonte 
of mode navolg om •.;portmanne en 
vro.ue met reuse-geldbeurse te lok 
om sodoende die inrigting(s) se 
prestige op sportgebied te verhoog 
nie. Dis immers tog geld wat beter 
aangewend kon gewees het vir be· 
hoeftige en verdienstelike ·rtudente. 
~k se maar net. The rest is si 
lence .. 

Met al my liefde, 
KEKKELKAATJIE 

van 
Die oudste vlag op die P.U. het 

iz, 1938 vir die eerste keer op die 
dak van Heimat gewapper. Dit 
word tans as argiefstuk in Rei
mat bewaar. 

Verlede jaar is besluit dat 'n 
replika van die ou vlag gemaak 
sal word, en die werk is deur 
Rennie de Villiers gedoen . Hier
die nuwe vlag is amptelik op 
20 Februarie vanjaar, om 12.00 
middernag gehys, na afloop van 
die eerste koshuisvergadering 
van die jaar. By hierdie geleent
heid het die ou~here en eerste
jaars hartlik saam die Volkslied 
gesing. 

Die gat in die een kant van 
die kop is veroorsaak deur 'n 
py! uit die boog van 'n Gatlan
der, toe in 1945 'n geveg tussen 

. die twee koshuise uitgebreek 
het. In hierdie geveg het Gat~ 

land die aftog geblaas, en het 
Heimat sy vlag behou. 

Tot op hede kon geen koshuis 
nog daarin slaag om die vlag 
by Heimat tc steel nie. Die ou 
vlag sowel as die nuwe is onder 
streng toesig van ongeveer 10 
polisiemanne wat reeds 
1938 daar wagstaan. 

sedert 

Helmat se vlag word elke oggend gehys om met sonsondergang 
weer gestryk te word. Die vlag is 'n replika van die oorspronkllke 

koshuisvlag. 
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DIE BULT 
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BE'iNVILOED 
Dit bring ons by die vraag hoe 

die immigrasie die Afrikaner 
be'invloed? Dit is heeltemal be
kend dat die immigrante bulle 
nie by die Af'rikaner-kultuur
groep skaar nie. 

Die belangrikste redes hier
voor is miskien die volgende: 
() Die immigrant stel meer be
lang in geld en 'n gemaklike !e
we - dit is hoekom hulle hier 
is, en dan ook aie geldbesitters 
van die land is. 
(2) die immigrant se lewens- en 
wereldbeskouing verskil van die 
van die Afrikaner. 

ENGELS 
(3) Die immigrant wantrou in 
die toekoms van die Afrikaanse 
taal. Indien 'n mens in aanmer
king sou neem dat Engels 'n 
wereld-taal is en dat die belang
rike ekonomiese !ewe nie in die 

Duur klappie 
'n Student wat in Brisbane 'n 

vroulike geregsdienaar speels op 
die agterstewe geklap het, het 
voor die hof skuldig gepleit op 
aanklag van ,.ernstige aanran
ding." 

Die student. Leonard Baitz, 21, 
i ;: beboet met 25 Australiese dol-. 
Iars (R20). 

OORBRUG 

'n Verdere vraag is: hoe kan 
dit alles oorbrug word? Aan
varende dat die regering se be
leid onveranderd sal bly, kan dit 
soos volg gedoen word: 
(1) Die Afrikaner moet meer po
sitief teenoor die immigrant 
wees. Hy meet betrek word en 
nie afgestoot word nie. Die Afri
kaner moet nle nou In eksklusi
witeit verval nie, maar moet 
positief arbei en uitdra. Dlt 
bring mee dat die probleme van 
aanpassing bestudeer en ver
staan word. 

KINDERS 

(2) Die Afrikaner meet sy aan-
dee! in die landsekonomie steeds 
vergroot en daarmee sal sy taal 
ook 'n regmatige plek verkry. 

(3) Die plig van Afrikaner is 
die uitbreiding van die volk. Pit 
is 'n Godsbevel - kinders meet 
nie as 'n las gesien word nie. 

Terwyl die immigrasie-skema 
nog in die beginstadium iso, 
meet die Afrikaner nou positief 
optree om · sodoende ons land, 
volk, . tradisie en kultuur te be

· hou. 
R. H. DICK 

""'""-·~---
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Krieketspelers presteer 
Die Puk se eerste span het die hef in die hande gehad in sy wedstryd teen Witrand na· 

dat bulle in die eerste beurt 154 lopies ' 'ir die verlies van 9 paaltjies aang-eteken bet en -daar· 
na Witrand 2 paaltjies vir 33 lopies laat kan tel bet. 

Die PukkE> het baie stadig gekolf nadat Lappies Labuschag
ne met die tweede bal van die dag skoongeboul is. Kort daarna 
was die telling 8 lopies vir die verlies van 3 paaltjies toe 
Christo van der Walt en Fanie du Plessis ook pawiljoen toe 

Is en bet daarln geslaag om die 
sterk span van Dorp op· die eers
te beurt met 5 paaltjies te klqp. 
Dorp bet 90 loples op die telbord 

moes stap- Daarna hE>t die kolwers stadig maar seker die gehad toe die laaste mans moes 
oorhand begin kry, maar met hul telling op 24 moes Anton stap. 
Weiman ook stap toe hy ongelukkig uitgehardloop is. Met die Kompleks het egter hard te
Puk se telling op 65 vir 5 moes Eugene Kruger stap met sy ruggeslaan en met die einde 
tel!ing op 34. van die dag se spel het bulle 92 

Na teetyd is Jan Kruger ook afrigter, word daar nou reeds 
uit met sy telling op 31, aange
teken in meer as 2 uur. 'n 
Pragbeurt deur Alan McLoed, 46 
en Dawid van der Merwe, 22 lo
pies. het die Puk se totaal op 
154 vir 9 te staan gebring, en is 
die beurt gesluit verklaar. 

gebou aan 'n span wat aan die 
einde van die jaar aan die Inter
universitere toernooi gaan d-eel
neem. 

Kompleks het Saterdag weer 
gewys dat bulle 'n moeilike span 

lopies vir die verlies van 5 paal
tjies op die telbord gehad. Hier
van het Nick Vreken 34 en J . 
Dreyer 24 lopies aangeteken. 
Dirk La.ufs van Komp.leks bet 
weereens uitgeblink deur 4 paal· 
tjies vir 23 lopies in te oes. 

Die krieketspan van Over de Voor wat tans so goed presteer In die 
koshuls-Uga. (Die kapteln van die span, P. van Ryneveid, verskyn 

nle op die toto nie). 

Toe Witrand begin kolf het 
het Jannie Nel vinnig deurge
bredt en twee paaltjies laat spat 
op 'n blad wat toe hondmak was. 
Aan die einde van die dag se 
spel wat oor 2 Saterdae beslis 
word, het Witrand 33 lopies vir 
die verlies van 2 paaltjies op die 
telbord gehad. 

AFRIGTER~ HOU KURSUS 
. 'n Puik rugbyafrigtingskursus sal op die 27ste Maart op 

d1e P.U. se velde plaasvind vir rugbyafrigters aan aile Iaer
en hoerskole en van aile klubs in Wes-Transvaal. 

Die Sportlnstltuut ·en al die 
sportklubs aan die Unlversiteit is 
bale dankbaar dat die Senaat 'n 
ekstra sportperlode op Donder
dae na 5 uur op die iesrooster 
ingerulm bet. Ek hoop die stu
dcnte gaan bierdle toegewlng 
vanaf die kant van die akademie 
ten voile benut. 

As gevolg van die groot te· 
kort aan sportvelde en sale vir 
binnenshuise sport sal die 
sportmanne en sportvroue ver
plig wees om van elke moontlike 
geleentheid gebruik te maak om 
te oefen. 

TEKORT 

Die tennisspelers, om maar 'n 
voorbeeld te noem kry nie vol
doende oefening as gevolg van 
die tekort aan bane nie daaroll_!, 
doen ek 'n beroep op al die spe
lers om ook saans te speel. Die 
bane is elke aand vanaf 6.30 -
7.30 nm en Vrydae en Saterdag
aande vanaf 7.30-10 nm. beskik
baar. Is dit dan nie vee! aange
namer om op maanligaande in 
die buitelug te verkeer as om in 
'n bedompige, gerookte atmos
feer van 'n bioskoop te sit nie? 

DISSIPLINEER 

As elke speler homsel! dissipll
neer (in die sportwereld is dit 
'n belangrike woord) en sorg 
dat hy aan die begin van hierdie 
belangrike sportjaar volkome 
flks word, sal die sportprestasies 
nie uitgeslult word nie. 

Tennis maak 

opgang 
Op die tenniskamploenskappe 

van die Suid-Afrikaanse universi
teite in November en Desember 
verlede jaar het die P .U. mans 
'ln dames oor die algemeen beter 
gevaar as in die vorige jare 
en die uitslag is in talle gevalle 
eers in die derde stelle beslis. 

Volgens die uitslae mag dit 
miskien voorkom asof ons span
ne nle so goed gevaar het nie, 
maar dan moet onthou word 
dat universiteite soos Bloemfon
tein en Port Elizabeth bv. glad 
nie damesspanne na Wits ge
stuur het nie. 

In die lig moet ons die tennis 
spanno geluk _wens eli . verwag 
ons bale van vanjaar. se byeen
koms in Kaapstad. 

(Foto: De Zee 

Die groot wagwoord is en bly 
nog altyd: ,Fiksheid". Wat is 
fiksheid? Die wetenskaplikes het 
baie geleerde definisies, maar 
Generaal Klopper som dit as 
volg op: ,Fiksheid is soos 'n 
perd wat jy te enigertyd kan op
saal en ry." 

BASIESE FIKSHEID 

Sportprestasies verlang vandag 
geweldige hoe eise dat geen spier 
in -die liggaam nagelaat mag 
word nie. Gedurende hierdie tyd
perk moet meer klem op _Jton-1 
disionerlng van die liggaam val. 
Dit behels die volgende : 
(a) Die algemene ontwikkeling 
van aile spiere tot krag, spoed, 
stamina en behendlgheid. 
(b) Die vehogi~g van die wils• 
krag met vreugde aan oefening, 
deelname, 1(1retasie en die alle
daagse !ewe. 
(c) Die bevorderlng van gesond
heid. 

Die Pukke het ook reeds die 
selsoen afgereken met 

die Weermag en 
Onder Ieiding van 

Cass, Engeise beroeps-

Jannie Nel wat tal\8 'n kursus in 
B.Sc. volg aan die universiteit en 
vir die Puk se rugbyspan sal kan 
uitdraf vanjaar. Hy is 'n voor
matige student van die Universi
teit van Pretoria en het sy kleu
re vir die universiteit asook vir 
die span van Noord-Transvaal 
verwerf. 

(Foto: De Zee 

KRIEKETKOORS PAK DIE 
P.U.-DAMES 

Die dames aan die Puk het besluit om hul eie krieketklub 

te stig. A I k I . 
Die krieketgees het n9U ook t etie is a Ill 

sterk onder die dames posgevat 
en hul aangespoor tot hul eerste 
krieketoefening op Woensdag 28 

Februarie (kort na die Springbok
ke se oorwinning die vorige dag) . 

Janet Wissing bet met die 
blink gedagte by Klawerhof gaan 
aanklop en gesorg vir tien dames 
om die ys te breek. Onder Iei
ding van die kaptein van die 
P .U.-krieketspan, Dawie van der 
Merwe en gewil!iges soos Piet 
Mulder is aan die geesdriftiges 
die basiese beginsels van die spel 
verduidelik. 

VASBESLOTE 
Die nuwelinge is vasbeslote om 

aan te hou en die klub uit te 
bou tot iets groots. Hoe lyk dit 
dames? 

Die Wapad word gedruk deur 

EnslinJJ, Potchefstroom. Ultge

·~ers: Die Studenteraad P .U. vu 

C.H.O. 

voile gang 
POTCHEFSTROOM - Die Puk 
se klinkende oorwinn ing oor Pot
chefstroomdorp, die Landboukol
lege, Carletonville en Lichten
burg gekombineerd op Donder
dag 16 Februarie was die tweede 
van 'n reeks ligabyeenkomste 
wat aan die atletiekliefhebber 
bale beloof. 

So vind op Saterdag 4 Maart 
die Wes-Transvaalse kampioen
skappe op die Bill Swart-Ovaal 
plaas waar die Puk-atlete seer 
sekerlik weer 'n leidende rol sal 
speel. Verde r sal ons atlete op 
Dinsdag 14 Maart die Weermag 
aandurf. 

POTE 
En dan: die byeenkoms teen 

Pote"? Op Dinsdag 21 Maart sal 
die vasberade spanne van Puk 
en Pote opnuut kragte- meet en 
die gevoelens sal weer boog loop. 

Dit geskied op aanbeveling van 
die Suid-Afrikaanse Rugbyraad 
en in samewerking met die Wes
Transvaalse Rugby-Unie en die 
Departement van Sport en Ont
spanning en word aangebied 
deur die Sportinstituut van die 
Potchefstroomse Universiteit. 'n 
Paneel van bekende Springbokke 
sal kursus waarneem. 

Na afloop van die kursus sal 
eksamenvraestelle aan aile kur
susgangers oorhandig word wat 
tuis uitgewerk moet word. Op 
hierdie wyse kan die afrigter
sertifikaat van die Suid-Afri
kaanse Rugbyraad verwerf word. 

Daarnaas word ook 'n groot 
afrigtingskursus vanaf Dinsdag 
tot Vrydag 31 Maart, gehou waar
na die eerstespanne van aile sko-
19 in Wes-Transvaal en omgewing 
soos die Noprd-Vrystaat en die 
res van Transvaal•, sal uitgenooi 
word. 

Weer sal beroemde oud-
Springbokke die afrigting waar-

neem wat veral op die praktiese 
toegespits sal word. Alle fasette 
van die spel, soos posisionele 
spel, span-spel ens. sal behan· 
del word. 

By albei kursusse sal mnr. Piet 
Malan as hooforganiseerder op· 
tree. Mnr. Piet Malan is Sater· 
dag 25 Februarie as voorsitter 
van die Wes-Transvaa!se Rugby· 
keurkomitee gekies. Baie geluk 
Oom Piet! 

Koshuisliga vir 
dameshokkie 

Die dameshokklespan beoog 'n 
weeklikse koshuisllga in sy jaar· 
program. Volgens opname il 
daar heelwat dames in die kos· 
huise wat graag hokkle wn 
speel, maar aangesien on11 net 
een bokkieveld bet, kan op die 
meeste . twee spanne vir llgawed· 
.stryde ingeskryf word. Deur dk 
koshuisliga sal die dames wat 
nlc die spa~ baal nie, ook I» 
trek kan word. 
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- Ons hou alles aan wat dames benodig -

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

tot jassies en sokkies. 
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