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JAARGANG XXII 

Prof. M. C. Roode wat in 'n on
langse mot:rongeluk ernstig 
beseer is. Die jongste berigte 
meld dat hy nog in 'n ernstige 
toestand in •n hospitaal verkeer. 

(Foto: Fotokuns) 

In Memoriam 
Op Dinsdag, 25 April 1967, 

is mev. J. H. (Babs) Roode 
skielik deur 'n "motorongeluk 
uit die gemeenskap van Pot
chefstroom weggeruk. In die
selfde ongeluk het haar eg
genoot, prof. M. C. Roode, 
hoof van die departement mu,
siek en die musiekkonserva
torium, ernstige hoof- en 
borsbeserings opgedoen. 

Wyle mev. Roode ]Jet 'n 
aktiewe rol vervul in die 
maatskaplike lewe van Pot
chefstroom. Sy was o.a. 'n 
voormalige voorsitster van 
die P.U .-dameskring en het 
dikwels as gasvrou by die 
byeenkomste opgetree. Ook 
was sy 'n jarelange lid van 
die S.A. Vrouefederasie en 
was ten tye van haar afsterwe 
een van die ondervoorsitsters 
van die plaaslike tak. As lid 
van die Vrouefederasie het 
mev. Roode dikwels aan die 
spits gestaan van die spyse
niering van groot onthale ten 
bate van die vereniging. 

In talle ander verenigings 
soos die sustersvereniging van 
die N.G.-gemeente Potchef
stroom-Noord en die Vroue
landbou-unie het Mev. Roode 
haar plek volgestaan. Ook 
wa.s sy •n lid van die hospi
taalraad en het in die be
heerraad van die Hoerskool 
Gimnasium gedien. 

Mev. Roode was 'n bekwa
me en hartlike gasvrou en 
het talle onthale vir besoe
kende kunstenaars in haar 
huis aangebied. 

Dis met liefde en dankbaar
heid dat daar teruggekyk kan 
word op 'n mooi en nederige 
lewe. Mev. Roode bet haar
self nooit gespaar nie en was 
ten alle tye gewillig om te 
help waar daar hu.ljp nodig 
was. 

Haar skielike heengaan is 
vir Potchefstroom •n groot 
veriies en die innige meege
voei van baar groot vriende
kring gaan uit na baar eg
genoot en drie seuns. 

<Mej,) A. E. SNDIAN 

EN IlliTE 
ELEKTRIESE MPY. 

(Edms.) lpk. 
Von Wie11ighstraat 91, 

POTCHEFSTitOOM. 
Besoek ons vir elektriese 
benodigdhede, hardeware, 
viekvrye staal, porselein
ware en tafellinne van hoe 

gehalte. 
Amptelike Studentekoerant van die P.U. VIT C.H.O. Te'lefoon: 6213 
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~·······················································~ : Meningsopname onder studente : 
Historici wil 

CHRISTELIKE KARAKTER KAN 
NOG DETER UITGELEEF WORD 

• veren•g 
'n Byeenkoms met die oog op 

die stigting van 'n Hlstoriese 
Studentiverenlging word .op 
Donderdag 11 Mei om 1.30 
nm. in kamer 100 van die 
Frans du Toit-gebou gehou. 
Alle belangstellendes word 
daarbeen uitgenooi. 

DAAR bestaan heelwat ruimte vir verbetering in die uitlewing van die Christelike grondslag 
van die P.U. Dit is die mening van die meerderbeid van die P.U.-studente, soos afgelei 

word uit •n meningsopname wat onder 'n verteenwoordigende getal studente gedoen is. In die 
opname is gepoog om vas te stel wat die gemi ddelde student se siening oor die karakter 
van die P.U. is. 

,Die karakter van ons Universiteit is wei Cbristelik, maar 
in die uitlewing daarvan word die aweregse hooding dikwels 
aangetref dat mense wit he dat die universiteit bulle moet 
Cbristelik hou in plaas daarvan dat bulle die universiteit Cbris
telik bou." Dit is die mening van mnr. F. Fourie, 'n tweedejaar 
en inwoner van Heimat. 

,Die kleredrag en baarstyle 
van mans sowel a s dames is 

vinnig besig om die karakter 
van die P .U . te skaad. Onkiese 
taal wat op die kampus gebruik 
word, spot ook met ons .,Chris
telike karaktar", meen mnr. D . 
S. P . Stoltz, inwoner van die 
dorp en tokkelok . 

TRAGIES 
,Dit is tragies dat almal die 

C.H.O. in beginsel goedkeur, 
maar nie daarvolgens lewe nie," 
bet mnr. G. A. Groenewald, 'n 
inwoner van Over de Voor gese. 

Mnr. H annie Smit, tweedejaar 
B.Sc-student meen dat die ka
rakter, so~s dit tot uiting kom 
los van die P .U . se beginsels 
staan en dat verbetering hier 
uiters noodsaaklik is. 

DWEEP 
Ook die dames wie se rnening 

gevra is, bet deurgaans gese dat 

in die toepassing van die karak
ter daar verbetering behoort te 
korn. ,Die toepassirtg rnoet ver
beter. Daar moat nie met C.H.O. 
gedweep word nie, maar die be
behoudende karakter moet 
bewaar bly," het mej . A. M. 
Beukes, inwoner van Oosterhof 
gese. 

KLUG 
Daar was ook enkele studente 

wat •n ander mening oor die 
karakter van die P.U. gehad 
het . .,Die karakter van die P.U. 
bots met die tydsgees, en is dus 
onwenslik. Baie studente is in 
hul ouerhuise opgevoed onder 
ander normeaswatdieP.U. band
baaf. C.H.O. is dus 'n klug 
omdat die student se basis reeds 
i-1 sy ouerhuis anders gele is," 
het mnr. M. van der Westbui
zen, B.Comm-student en inwo
nei· van Over de Voor gese. 

Die Studenteraad se afvaardiging bet verlede Woensdag in 
die vroee oggendure van die kampus af vertrek op die eerste 
skof ' 'an die skakeltoer. 
~--.a-tt-11_1_11_0_11-ll_.l_tl-.l 

1 Prof. Ligthel m 1 ' . 
STU DENTE 

ONDERSOEK- KOMMISSIE 
DOEN VERKLARING 

Die sameroeper van die kommissie van ondersoek na die 
konstitusionele verbouding tussen die Studenteraad en die 
massa, mnr. J. A. Kruger, bet in 'n verklaring gese: . 

,Hiermee verklaar die kommissie van ondersoek na die 
konstitusionele verbouding tussen die Studenteraad en die mas
sa, dat daar positief gebo·u word aan 'n berwaardering van die 
Studentelewe en die struktuur van die georganiseerde studente
lewe. 

, Die kornmissie beoog geen re
volusionere voorstelle tot 'n V'ar
andering van die struktuur van 
die georganiseerde studentelewe 
nie, maar poog om die beginsels 
wat deur die grondleggers van 
die georganiseerde studentelewe 
neergoale is en tot vandag toe 
aanvaar en toegepas is , in pers
pektief te plaas. 

BEGINSELS 

,Die huidige samestelling van 
die studentelewe word .gemeet 
aan hierdie beginsels wat die 
toets van die tyd deurstaan bet. 

,Die kommissie poog om die 
struktuur van die studenbalewe 
s•• raak te vat, dat dit bo die 
uitbreiding van studentegetalle 
te staan kan kom. 

GESAGHEBBENDES 
,Ten einde sy taak na bebore 

te vervul, beoog. \lie kommissie 
om gesagbebbendes op studente
erf te nader om die kommissie 
in adviserende hoedanigheid by 
te staan. 

VERSOEK 

,Persone wat lets onder die 
aandag van die kommissie wil 
bring, word versoek om dit 
skriftelik aan die kommissie oor 
te dra. Dit kan geplaas word in 
die bussie van die kommissie by 
die Studenteraadskantoor. 

STAP UIT 

,Die kommissie beoog om &y 
onderSoek teen die einde van tfie 
semester afgehandel te he. Die 
verslag sal dan so spoedig 
moontlik daarna vrygestel word." 

Papendorf lewer 
rede 

Prof. dr. M . C. Papendorf, 
nuwe professor in die departe
ment Plantkund•2, !ewer eersko
mende Vrydagaand om '7 00 nm 
sy inougurele rede in die Totlus
saal. 

Prof. Papendorf se rede sal 
handel oor .,Die Mikologie: per
spekUef en waardebepa!ing." 

REDAKSIELID 
GEMOLESTEER 

1 praat I 
' ! 

Die Ekonomiese Vereniging 
aan die P .U . hou vanaand sy 
derde byeenkoms van die jaar. 
Die vergadering begin om 7.30 
nm. in die lesingsaal van die 
Dierkundegoabou. 

Driehonderd studente van die Universiteit van Natal, Dur
ban, is twee weke gelede deur prof. 0. Horwood, hul prinsipaal 
geskors omdat bulle gedurende 'n maaltyd uit die eetsaal ~e
stap het in protes teen ,skokkende kos." 

'n Redaksielid van die Wapad 
het onlangs 'n noue ontkoming 
gehad, nadat hy in 'n vorige 
uitgawe kritiek uitgespreek bet 
teen die gewraakte grappe wat 
op die interkoshuiskonsert deur 
Dawie Doep-Noord aangebied is. 
Terwyl die redaksielid beslg was 
om laat in die aand te sit en 
werk, het hy onverwagte besoe
ker& gekry, wat hom op hard
handige wyse vir sy kritiek wou 
Iaat boet. Na 'n hewige woorde
wisseling is die saak ten slotte 
in der minne geskik. 

Daar word verneem dat ook 
in teologiese kringe beswaar ge
maak is teen die betrokke grap
pe. Uit ander oorde was daar 
egter 'n meer gunstige reaksie. 

Prof. S. P. Ligthelm, hoof van 
die Departement Indu.striele 
Cbemie, sal die vereniging toe
spreek o()r ,Die Ontwikkelings
moontlikhede van Potchef
stroom." Na prof. L1gthelm se 
toespraak sal o.a. ook •n rolprent 
vertoon word. 

OOP 
'n Lid van die Ekonomiese 

Vereniging se bestuur bet aan 
·n vers laggewer gese dat die ver
gaderings nie uitsluitlik bedoel is 
vir studente in die Fakulteit van 
Ekonomiese Wetenskappe nie, 
maar dat dit ooo is vir enigeen 

Hulle is almal manlike studen
ta van die koshuise Louis Botha 
eu Ernest Jansen. 

KLAGTES 
Die uitstappery is gerael om 

die aandag van owerhede te ves
tig op hul klagtes. Hul klagtes 
word net gelgnoreer. Die protes 
was die gevolg van verskeie bot
sings tussen studente en owerbe
de. 

Die opsigter van die twee 
manskosbuise het gese dat die 
studente nou weer aansoek sal 
moet doen as bulle gedurende die 
tweede semester in die koshuise 
wil tuisgaan. Ongeveer 15 stu
dente weier om weer aansoek te 
doen. Volgens bulle bet bulle 

kan hul nle daarom sommer ge-
skors word nie. 

r-·~-0-0-··-··-··-··-o-o-·---·--------.... 
I Agente vir: 
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ONS KARAKTER 
Daar was in die afgelope 

tyd, vera! ook met die groot 
toename in studentegetalle, 
heelwat kommer oor die hou
ding van die P.U.-studente 
teen die Christelike grondslag 
van ons universiteit. Daarom 
het Die Wapad dit nodig ge
vind om 'n meningsopname in 
die verband te doen. Hoewel 
die opname net as 'n steek
proef beskou moet word, was 
die resultaat daarvan tog baie 
bemoedigend. Dit lyk asof die 
meeste studente hulle heelte
mal met die grondslag van die 
P.U. vereenselwig. 

Uit die opname het ook be
sonder duidelik na vore gekom 
dat die meeste studente van 
mening is dat die uitlewing 
van die grondslag nie ten 
voile tot sy reg kom nie. Hier
by word natuurlik in die eers
te plek gedink aan die uitle
wing in die ailedaagse lewe 
van die studente. 

Dit is afkeurenswaardig 
dat daar mense is wat daar
voor uitkom dat hulle geen be-

ginsels het nie. Maar dit is 
seker nog erger dat daar men
se is wat meen dat beginsels 
iets is wat suiwer en onge
skonde bewaar moet word 
deur dit in 'n vertoonkas te 
sit, maar nie te gebruik nie. 

Beginsels wat nie gebruik 
word nie, is immers nutteloos-

Daarom is dit jammer as 
daar gepoog word om die 
P .U. se karakter te bewaar 
deur net die P.U. se beginsels 
angsvallig en met groot ywer 
te beskerm, maar nie dieselfde 
ywer aan die dag le as dit by 
die uitlewing daarvan kom nie. 

Dit is jui~'> so 'n houding wat 
aanleiding daa-rtoe gee dat 
studente wat nog minder vas 
in die uitlewing van hul be
ginsels staan, twyfel aan die 
egtheid van die Christelike be
ginsels. 

Ongelukkig is die dualiteit 
tussen beginsels en daaglikse 
lewe nie onbekend op die P.U. 
nie. Daar is moeilik iets te 
vind wat meer skade aan die 
karakter van die P .U. doen. 

KRITIEK 
Hoewel die onlangse onder

vinding van 'n lid van die Wa
padredaksie na kritiek in die 
Wapad seker nie in 'n ernstige 
lig opgevat moet word nfe, 
gee dit wei stof tot ernstige 
nadenke. 

Reeds 'n paar maal is in 
hoofartikels die saak van kri
tieklewering in Die Wapad 
aangeroer. Dit bly egter nog 
steeds 'n aktuele vraagstuk 
Vera! twee aspekte van die 
student se houding teenoor 
kritiek het onlangs weer dui
delik na vore gekom. 

In die eerste plek wil dit 
voorkom of kritiek in baie ge
vaile sterk persoonlik opge
vat word. .AI; daar kritiek ge
lees word, word daar dadelik 
gevra wie dit geskryf het. 
Daar word steeds gegis oor 
die sk·rywer van sekere ru
brieke in Die Wapad. Die hou
ding is begryplik in 'n klein 
gemeenskappie waar alma! in 
ons medestudente belangstel. 

'n Koerant, ook 'n studen
tekoerant mag egter nooit sy 
kritiek op persone betrek nie. 
Dit sou fataal wees as 'n koe
rant hom sou laat lei deur 
persoonlike griewe. Hoe moei
lik dit ·· ook al is in 'n klein 
gemeenskappie soos · hierdie, 
word daar tog ernstig gepoog 
om onpartydig en onpersoon~ 

lik te wees in kritieklewering. 
Daarom sou dit onjuis wees 
om kritiek persoonlik te inter
preteer. 

Die tweede kenmerk van die 
houding van die P.U.-student 
teenoor kritiek, is dat dit as 
'n ernstige gevaar vir die ka
raktE)r van die studentelewe 
gesien word. Daar word soms 
selfs gedink dat daar op sub
tiele wyse gepoog word om 
instellinge te ondergrawe. Die 
onsinnige denkbeeld is seker 
gevorm na aanleiding van in
sypeling van die kommunisme 
en ander ismes. 

Die Wapad beskou dit as sy 
plig om kritiek te !ewer waar 
dit vir hom nodig lYk, in sake 
wat die student aangaan. Dit 
is een van die vernaamste 
take van die koerant. Daarom 
kan daar ook nie net geswyg 
worl as daar iets minder aan
genaams voorkom nie. Die 
Wa_pad wil nie voorgee dat py 
aile wysheid in pag het en 
nooit 'n fout maak in sy kri
tieklewering nie. Aangesien 
dit in 'n gesonde gees gedoen 
word, is daar egtflr geen rede 
waarom dit nie op 'n gesonde 
manier beantwoord kan word 
nie. Dit kan gedoen word deur 
briewe of gesprekke met re
daksielede. 

!1 .......................................................... _______ ,, ................ - •••• - ................. _ .... , 
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En toe Hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, ver
tel Hy aan die genooides 'n gelykenis en se vir hulle: 

Wanneer jy deur iemand na 'n bruilof genooi is, moenie 
die voorste plekke inneem nie, ingeval daar nie miskien een 
wat waa·rdiger is as jy deur hom uitgenooi is nie, en hy wat 
jou en hom genooi het, kom en vir jou se: Maak plek vir 
hierdie man. En dan sal jy met skaamte die agterste plek 
begin innl:lem. 

· Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek 
in; sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou 
kan se: Vriend gaan hoer op! Dan sal jy eer be voor die wat 
saam met jou aan tafel is. · 

Want elkeen wat homself verhoog. sal verneder word, en 
wat homeself verneder, sal verhoog word. 

En Hy se ook vir die man wat hom genooi het: Wanneer 
jY 'n more- of middagete gee, moenie jou vriznde nooi, of jou 
broers of bloedverwante of rYk bure nie sodat bulle jou nie mis
kien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie. 

Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, 
kreupelzs en blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle 
niks bet om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word 
in die opstanding van die regverdiges. 
--------------------- --

ID®lYir IMiy 
Slende dat Kekkelkaatjioa syn 

kekkel verwurg Is en syn kaatjie 
kortgek.nip is, is ek by magte, 
o Puk-massa, om die volgende 
verklaring aan u uit te reik. Die 
einste persoon onder bespreking 
bet met twee kaartjies (kompli
menter) in sy sak nou die aand 
by die dam opgedaag toa daar 
so 'n musikale onderonsie gehou 
Is. Agteros kom ook in die kraal, 
en in hierdie geval was die ano
nieme persoon die bok wat voor
getrippel bet. Quo Vadis? 

BEDROEWEND 
Deesdae kan ek ook nie eers 

aldag meer reflec nie, praat nog 
van tor. Die onrusbarende toe
stand is teweeggebring deur 
(a) die bedroewende hoeveelhede 
voadsel wat aan hom voorgesit 
word in die koshuis. Middagete: 
stukkie (droe) wors, een (blou) 
eier en vier sny& brood. Ek 
smeek u, is dit voedsel vir 'n 
reflekterende siel en maag? 

ALWYS 
(b) En dit nadat ek een hele 
oggend moes deurbring onder 
die geklank van die alwyse mo
notoon van 'n paar na-graadse 
studentjies wat veronderstel is 
om my lampie met die olie van 
die kennis te vul. 

SLEEP 
(c) Maar de helft zijn nimmer 
vertelt. Dianswillige ek loop rond 
met rooi oe en 'n neus wat onop
houdelik traan. Dit is die direkte 
gevolg van nog 'n geheimpie ·wat 
ek in u midde laat : Reflector 
sleep! Ja, ten spyte van al my 
wanaangepaste sienings van sa
ke en die lewe in die algemeen 
het ek iemand gevind wat nou 
ook met vonkelende lense rond
dwaal. 

AKUUT 
In elk gaval, weens omstandig

hede buite my beheer was ek 
daartoe gedryf om 'n verkoue op 
te doen omdat, ten eerste, die 
winter my akuut voordoen in sy 
ysige gestalte. En daarop volg 
noodwendig ... nerens om saans 
been te gaan nle! 

RADELOOS 
Daar is 'n keuse tussen die 

volgende euwels: 'n helderverlig
te sleepbankie in die koue; 'n 
kafee of twee waarvan een 
slegs koua koffie bedien; die 
fliek (maar Reflector word nie 
die salaris van Kas v.d. B. be
taal om elke naweek te gaan 
fliek nle) ; die studentesaal waar 
daar soms musiek gespeel word 
of 'n half-was rolprent gedraai 
word; die sltkamer van die kos
hui::! waar veertig ander radelose 
paartjias vir mekaar sit en kyk. 

GEBREK 
Die PUk mag nou wei nog nie 

sy studente-sentrum he nie, :maar 
verskoon dlt die ontsoa.nnln,..,.ko-

brek aan ondernemingsgees en 
be planning? 

AFLOERDER 
Volgens gerugte Is daar 'n per

soon wat saans by die dameskos
huise afloerder speel. 'n Bale 
praktiese stap vir die Studente
raad sal wees om Hewer ten bate 
van so 'n onding 'n ska~altoer 
te reel. 

REFLECTOR 

N.S. Dit skyn of die begrip lang
naweek bale rekbaar is vir ons 
studente - maar ongelukklg Is 
die dosente se slening daarvan 
enger. 

tJns 

1af~9~J~,~~ 
REA!LISME 

Die P.U. se studentegees Is 
vrot - die studentegees dwars
deur die wereld is mank- ge
slaan. 

Die studente van die P.U. wil 
nie aan georganiseerde veren1-
glngslewe deelneem nie - so 
skrywe die mense van die 
V.S.A. en Europa ook. 

Die P.U. se studente is skyn
hellig. 'n Regte l<.lomp rugste
kers. Jy kan weinig vertrou -
so Is dit onder die dosente en in 
aile gemeenskappe. Die liefde Is 
besig om universeel te sterwe. 

Die P .U. word liberaal - ja, 
jou kerk word liberaal, jou 
volk word liberaal, jyself word 
liberaal. 

Die P .U. is gepak met k'arkis
me - daar is niks nuuts onder 
die son nle,: ons geskiedenis is 
gepak met kerkisme, ons onder
wys, politlek, samelewing is am
per uitgelewer aan kerkisme. 
Dit word 'n droewlge storie. 

Is 'n skeptisis bier aan die 
woord? Nee, 'n realis. 

Aile realisme en nugterheid 
dra 'n e~ament van pessimisme, 
want die ganse werklikheid is 
ontsier en word voortdurend be
dreig ineenstorting van idealisme. 

Maar aile realisme dra ook 'n 
element van blymoedige volhar
ding om te bly streef en te bly 
droom en te biy werk aan op
bouing en oorwinning. 

Aan die ander kant moet ona 
doelgerig maar met simpatieke 
begrip die probleme in ons eie 
samelewing pak. Ons moet ons 
tydsgees plaaslik aan die kuif· 
hare beetkry. 

Pit is realism•a : wees nie alte 
krities op die P.U. nie, wees 
nie alte pessimisties nie; wees 
nie alte idealisties nie. Wees 
nugter. Werk, waak, bid - en 
VPl"O"PUJO 
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WERKLIK so ERG? 1 

KRITIEK WAS BLATANT 
Se DAWIE DOEPERS 

Geagte Redakteur, - In die vorige uitgawe van die Wapad 
bet 'n artikel verskyn wat ons nie onder meer kan Iaat \'er
bygaan nie. Onder die opskrif ,~ae_ peil gehandha_a~ op kon
sert" oefen u kunsredakteur ons mstens hoogs onbdlik~, onge
vraagde en blatante kritiek uit op die konsert wat bate byval 
gevind het by die meeste st:udente. 

Dat dit die taak is van d1e 
kunsredakteur om kritiek te !e
wer op dia inter-kosbuiskonsert, 
kan ans lnsien, maar waarom 
verwag hy professionele stan
daarde van amateurs? Die doel 
van die konserte is immers om 
aan die studentemassa die ge
leentheid te stel om talent te 
antwikkel en om gesellig saam 
die konsert ta geniet. In die be
sander verwys ons bier na die 
siniese kritiek op Dawie Doap 
se item. 

INISIATIEF 
Daar moet in gedagte gehou 

word dat die item, alhoewel dit 
m.Isk.len nle 'n verband getoon 
het met die res van die konsert 
nie, Immers 'n eie keuse was, 
wat aan ons eie inisiatief oor
gelaat was, en dat die kriterla 
van beoordeling dus dienooreen
komstlglik ~tel moes word. 
D1e betrokke Item wat bestem
pel is as ,swak, aan bedroewend
grensende smaak," is deur die 
beoordelaars as die tweede bes
te Item van die aand beskau. Is 
dit nle 'n teken dat die norme 
van u ku.nsredakteur, om die 
minste te se, onrealisties is nle'r 

Om onder sulke omstandighe
dt: ons kashuis so onredelik aan 
te val, is sekerlik benede die 
peil van gesonde kunskritiek, 
en ans sal dit op prys stel as 
u kunsredakteur die saak in 
Die Wapad in die reine sal 
bring. Indien by dan wel sy 
persaanlik kritiek wi! uitspreek, 
kan by dit vee! aerder onder die 
hoof Kunsgeselsie daen. 

Verder sal ons dit waardeer 
indien u sal toesien dat daar in 
die toekoms meer objektiewe 
beriggewing geplaas sal word, 
en dat dia misplaaste op1me 
van 'n enkeling nie sodanige 
prominensia geniet as wat hier 
die geval was nie. 

DIE DAWIE DOEP-
NOORDERS 

(Op die kunsbladsy word resen
sies in die vorm van berigte 
aangebied. Die kunsredakteur 
beskou die resensie nie as on
geregverdig nle. Hy is van me
ning dat swak smaak en ge
sindheid JUIS getlpeer is deur 
die gehalte van die grappe wat 
vertel is. Daarom kan hy u. 
argument nie volg nie. - Bed.) 

NIKS WAS FOUT MET 
DAMGESELLIGH El D 

Geagte Redakteur: Na aanleiding van Kekkel~aatjiP ~e 
Skinderhoekie in Die Wapad van Woensdag 22 April 1967 IS 

ek van mening dat daar 'n skryende tekort aan kennis b~ hom/ 
haar bestaan ten opsigte van gebeure aan die Puk. 

Elkeen, dink ek, kan sy/ haar aand voor die koshuise afspeel 
verjaardagparty aanbied soos by na sleeptyd nie! 
wil . en .. die dam is tog immers 'n Skynbaar is die inligting ver
publleke ontspanningsoord en kry van 'n persoon wat in die 
wat daar gedoen word bet m.i . dwaal wandel en nie tot die 
niks met die C.H .O. van die kern van die saak deurgedring 
P.U. te doen nie. bet nie. 

KOMBERSE Aile persone wat die gesellig-
Ook van die komberse waarvan heid bygawoon het, het dit vry

gepraat word slen ek die grand willig gedoen en kan getuig dat 
glad nie in nie. Die aand was daar niks gedoert is wat stry 
weer een van daardie aande toe met ons Christelike beginsels 
dit gereen het en wat sou ons nie. Hiermee wil ons vriendelik 
met komberse in die reen.maak? dog dringend u versoek, wie u 

Hoekom word daar 'n bohaai ookal is, om in die toekoms wa
gemaak van wat buite die grense r <! ,gerugte' ' te versprei. 

...ll.t _ -rt TT -~'hou.... An TnA.R.k 
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Kultuurleierskursus kan 
tot groter projekte 

lei 

,DIE kultuurleierskursus wat tydens di~ Iangnaweek op die P.U. aangebied is, was die voor
loper van 'n soortgelyke kursus wat volg.ende jaar op 'n meer uitgebrei~e vlak sal 

plaasvind. Vir die doel was dit 'n groot sukses."So bet more. Zacbie Coetzee en Fanus van der 
Westbuizen, organiseerders van die l<ursus, na afloop daarvan aan ons verslaggewer gese. 

Die referate, wat toegespits was op spesifieke kultuuras- tersaspek moet die laier bewoe 
pekte is gel ewer deur: Proff. B. Duvenage, Abel Coetze.e, H. laal wees met sy mense in bulle 
Coetzee, more. D. A. S. Herbst, H. J. v. S. Shoeman, N. van der swakhede." 
Merwe, Z. Coetzee, P. G. Snyman, P. H· Roodt en mej. E· A.S.B. 

Botha... Mnr. D.A.S. Herbst van die 
Be ide proff. Duvenage en gese die Afrikanervolk se voort- Transvaler 

Abel Coetzee bet gewaarsku teen bestaan sal daarvan afbang of 
die gevaar van sekularisme in die 
Afrlkanergaledere. Die verbou
ding tussen kerk en kultuur so
wei as die rol wat die kerk bv. 
teenoor die moderne letterkunde 
moet inneem, is breedvoerig deur 
prof. Duvenage uiteengesit. Hy 
bet aangetoon hoe 'n kultuur wat 
verkerklik word 'n tipiese volks
kerk veroorsaak. Dan gaan die 
kerk nie net in die volk in nie, 
maar ook op dia volk. 
Kerk en kultuur moet bestaan in 
besef van die verbondenheid aan 
God. Daar is geen absolute skei
ding tussen kerk en kultuur nie, 
maar die verskeie terreine moet 
wei eerbiedig word. 

BEGINSELS 
Prof. Abel Coetzee van Wits bet 

Dr. P. Meyer, voorsitter van 
die beheerraad van die SA UK, 
wat die P. U. se tak van die 
A.S.B. toegespreek bet. 

(Foto: De Zee) 

godsdiens weer in ere herstel 
sal word. Hy bet gese dat gra
ter kennis van meer vreemde 
tale noodsaaklik is, anders word 
alles van buite naderhand deur 
'n Engelse bril besien. Die hand-
hawing van 
van kardinale 
bet hy gese: 

ons beginsels is 
belang. Verdar 

,.U, as denkende 
mense, kan maar net saam met 
my die hoof skud as ons sien 
hoe dat daar beginsels ingeboet 
word om a an internasionale 
sport dee! te neem." 

LEIERSKAP 
Prof. H. Coetzee se referaat 

bet gehandel oor leierskap. Hy 
bet die Ieier besien uit die oog
punt van profeat, koning en 
priester. ,.Die Ieier se profetiese 
aspek maak dikwels van hom 'n 
eensame wese. As gevolg van sy 
visie, sy vergesigte kom hy dik
wels in botsing met sy mense 
wat aan die tradisionele vashou. 
S:y koningsaspek vereis van die 
Ieier om gesag te handhaaf 
sonder kompromisme. Sy pries-

lkeys verklaar 
U.D.I. 

Die Studenteraad van die 
Kaapstadse Universiteit het sy 
eie eensydige verklaring van on
afhanklikheid uitgareik. 

Hierdie stap volg op 'n tyd
perk van beroering op die kam
pus oor die nuwa grondwet van 
die S.R. wat integrasie op die 
kampus verbled. 

SANSPA 

A.S.B. VIER VYFTIGJARIGE 
BESTAAN 

Die plaaslike tak van die Afrikaanse Studentebond bet op 
Woensdag 26 April sy vyftigjarige bestaan . gevier. By die 
geleentheid bet dr. Piet Meyer, voorsitter van die beheerraad 
van die S.A.U .K., die tak toegespreek. 

Dr. Meyer, wat in 1933 'n lei- isolasie 'n betreklike een is. 
dende rol gespeel het toe die Mense leef oral daarin. Die we
A.S.B . van Nusas weggabreek bet, reid sal een van wanbegrip bly 
het in 5 y toespraak o.a. gese dat en hy sal in die koue oorlog bly, 
dit futiel is om aan die student bet dr. Meyer gese. 
voor te skryf hoe hy moet dink. Die herdenkingsvergadering is 
Dlt misken dit wat eie is aan o.a. bygewoon deur proff. L. J. 
die student het by gese. du Plessis en F. J. Labuscbagne, 

ISOLASIE wat in 1917 stigterslede van die 
In antwoord op 'n vraag bet 

dr. Meyer gese dat die begrip 
tak was. 

teen 
elke 

die 
bos 

het 
neiging 
of klip 

li:;; en kommunis te 
skop. 

gewaarsku 
om agter 
'n libera
gaan uit-

,.Laat ons eerder besin oor na
sionaal-protesta.ntisme. Ons moet 
ook minder praat en meer werk. 
Werk vir kennis an kry dit om 
t?. lewe. Kennis eis besinniifi:'. 
Besinning eis begronding. Waak 
daarteen om 'n nuwe organisa
sie te wil stig vir elke vermeen
de of egte kwaal; benut die ou 
organisasies. Bou die A.S.B. uit. 
Gebruik dit as die kleinnood 
wat dit vir die Afrikaanse stu-
dent moet wees." 

Regsvereniging 
huldig 

prof. Du Plessis 
Om belangstelling in die Pu

bliekreg aan te moedig word 'n 
aantal gassprekers genooi om 
voor die Reg5vereniging van 
hierdie Universiteit oor gekeur
de onderwerpe te praat. As blyk 
van erkenning vir die werk van 
prof. L. J.du Plessis is besluit 
dat hierdie lesings bekend sal 
staan as die L. J . du Plessis
Voordragreeks en sal later on
der hierdie titel gepubliseer 
word. 

Prof. Du Plessis was tussen 
die jare 1933 en 1961 verbonde 
aan die P.U. vir C.H.O. As veel
sydige en vermaarde akademi
kus was hy in die fakulteit Let
tere en Wysbegeerte in beson
der betrakka by die dosering 
van Regsvakke en Staatsleer, 
boewel dit bekend is dat prof. 
Du Plessis in die vroeer jare 
haas enige vak aan die universi
teit kon doseer. 

Op Dinsdag 16 Mei om 7.30 
nm. tree prof dr. M. Wiechers 
van die Universiteit van Suid
Afrika as eerste gasspreker in 
d1e voordragreeks op in Lesing
saal nr. 100 van die Frans du 
Toit-gebou op met 'n lesing 
Die administratiefregtelike 
houding. 

oor: 
ver-

Prof. Du Plessis sal ook teen
woordig wees. Studente, perso
neellede en ander gaste word 
vriendelik daarheen uitgenooi. 
Tee sal na die lesing aangebied 
word. 

Van die Studenteraadstafel 
ASPU-KONFERENSIE 

Op 'n jongsgeboue Studente
raadsvergadering is die verslag 
van die onlangs geboue Aspu
konferensie deur die Wapad-af
vaardiging voorgebou vir goed
keuring. Daar is ook met dank 
e>.l waardering kennis geneem 
van die feit dat Die Wapad goed 
gevaar het in die Iandswye kom
petlsie tussen studentekoerante. 
Die verslag van die Wapad
afvaardiging is algemeen aan
vaar. 

PUKKIES 
'n Brief Is van 'n vooraan

staande inwoner van Vereeniging 
ontvang waarin gekla is dat 
P.U. studente, waarskynlik eers-

l 
tejaars probeer bet om Pukki~s 
in Indierwinkels te verkoop. D•e 
Studenteraad bet met spyt ken-

nis geneem van die voorval en 
daar is besluit om op 'n vol
gende massavergadering die saak 
ter kennisname voor te le. 

NUSAS 
'n Uitnodiging is van die 

Nusas-boofbestuur ontvang om 
'n aantal waarnemers te stuur 
na die jaarlikse kongres wat van 
3 tot 10 Julie geou word. As 
gevolg van die P.U. se beleid bet 
die Studenteraad besluit om nie 
hierdie uitnodiging 11a aanvaar 
nie. 

ALABAMA-TOERGESELSKAP 
Die Student~raad bet die Ala

bama Studentegeselskap se toer
groep wat gedurende die winter
vakansie na die Suidkus gaan, 
goedgekeur. Onder die groep is 
een skolier. Aangesien dit egter 
reeds in die verlede gebeur het 

dat 'n skolier die Alabama-toer 
meemaak en aangesien die be
trokke skolier feitlik onmisbaar 
i3 met die oog op die sukses 
van die toer, bet die Studente
raad besluit om hom toe te laat 
om die toer mee te maak. Die 
saak sal ook so aan dia Raad 
van die Universitelt gestel word. 

ALKOHOLISME 
'n Aansoek dat die P.U.-massa 

deur 'n gesaghebbende op die ge
bied van Alkoholisme toege
spreek word oor die betrokke on
derwerp, is na die Sielkunde
vereniglng verwys. Die Studen
teraad het besluit dat hy die 
saak to~n volle steun, maar dat 
dit nie spesifiek op sy terrein 
val nie en dat die saak moontlik 
met vrug deur die Sielkunde-
vereniging georganiseer kan 
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Nico van der Herwe bedank 
as A.B.I.K.-voorsitter 

MNR. Nico van der Merwe wat meer as twee jaar voorsitter was van die A.B.K.K. bet 
besluit om te bedank. In September 1964 net mnr. Van der Merwe voorsitter g.eword van 

die A·B.K.K- en is dieselfde jaar ook op die St udenteraad verkies. In 1965 is by in dieselfde 
boedanighede berkies, maar in Mei 1966 bedank by as lid van die Studenteraad om sy volle 
gewig by die werksaambede van die A.B.K.K. in te gooi. 

Onder die entoesiastiese Ieiding van mnr. Van der Merwe 
het die A.B.K.K. g,egroei van 'n betreklike onbelangrike faktor 
in die studentelewe tot een van die mees aktiewe en bedrywige 
liggame op die P.U., 'n liggaam wat met min geld maar hop,e 
geesdrif baie tot stand bring. 

Daar bet eintlik ' n totale om- dende funksie bet die klem dus 
mekeer in die hele werksaamhe
de van dia A.B.K.K. gekom in 
die dienstermyn van mnr. Van 
der Merwe. Vir meeste van die 
veranderinge was by direk of 
indirek verantw.oordelik. o.a. die 
stigting van twee onderliggame 
die Volkssanggroep en die Uni
versiteltskoor. Daa,t' is 'n begin 
gemaak in die samesnoering 
\'an al die onderliggame van die 
A.B.K.K. Verder is begin met 
daadwarklike pogings om iets 
positlefs tot stand te bring waar
van die intar-koshuiskonserte 
getuig. Van 'n bloot samebin-

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 
BOEKE 

SKRYFBEHOEFTES 

verskuif tot 'n aktiewe werk
saamheid binne die geledere van 
qie A.B.K.K. 

VERSTOMMEND 
Desantralisasie speel vandag 

'n belangrike rol, sodoende word 
die massa betrek en die resul
tate is verstommend. Die pasaf
gelope Kultuurlelerskursus ge
tuig daarvan. 

!DEALE 
In 'n onderhoud met mnr. 

Van der Merwe bet hy gese dat 
by a.an die einde gekom het 
van 'n tydperk van diens aan 
die P.U. ,,Ek bet bale ldea.le 
verwesenlik sien word. Die 
grootste daarvan is seker die 
stlgting van die Skakelkomltee 
wat hom ten doel stel om die 
Kunskulturele belange a.an die 
P.U. te bevorder. Nuwe bloed 
kan voortbou op wat stand ge
bring Is en van die A.B.K.K. 
die veren1ging maak," het mnr. 
V'an der Merwl) gese. 

u het volop keuse 1n ons groot verskeidenheid 

Studie Boeke • 
VIr vir en 

Ontspanning 

PRO REGE-PE.RS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

Kerkstraat 91-95 

Hjv. Tom- en Borcherdstraat 

Telefoon 5236/4944 

Telefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 

AANKONDIGING 

PAN COETZEE 
0 

UNIEWINKELS 

JAMMER 
,Dit is jammer dat die ower

hede so min vir die kunskulture
le bedrywighede aan die P.U. 
doen. Vir sport word bale geld 
bewillig, maar ons word oor die 
hoof gesien. Ek glo nie dis 'n 
gesonde balans nie. In die Ska
kelkomitee bet ek sterk daarop 
gestaan; 'n mens hoop maar net 
dat as die Skakelkomitee moont-
111< uitloop op 'n kuns-kulturele 
stigting, dit beter sal gaan," 
bet mnr. Van der Merwe in 
antwoord op 'n vraag gese. 

Mnr. Nico van der Merwe is 
verlede ja.ar vir sy reuse a.an
deel in die ultbouing van die 
A.B.K.K. op gepaste wyse ver
eer toe hy die A.B.K.K. se ere
pennJng ontvanJ:" bet. 

Skaakkampioene 
Die P.U.-Skaakklub bet sopas 

'n suksesvolle kampioenskap af

gehandel. Die skaakkampioen is 
Hans Vahrmeyer met Nic Vre
ken tweede op die lys. Blackie 

van Wyk, wat nog skaars 'n 
jaar lank skaak speel, hat goed 

presteer deur die vyfde plek te 
behaal. 

Skaakspan klop 
Goudstad 

Die skaakspan van die P.U. 
bet op Vrydag 28 April die span 
van die Goudstadse Onderwys
kollege met 32-2 geklop. Ten 
spyte daarvan dat die P .U .-span 
deur 'n verkeersophoping op 
weg na Johannesburg meer as 
twee uur vertraag is, was dit 
'n suksesvolle aand, volgens die 
voorsitter van dia klub, mnr. 
Mac van der Merwe. 
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KUNSGESELSIE 
In die huidige literere situasie 

bet ons weer te doen, soos· te 
dikwels in ons literere geskiede
nis, _met die boekverbrander, die 
hartstogtelike Brandaan, die 
groot moraliserende predikers -
wat uit hoofde van hul lang en 
, diep" letterkundige ondervin
ding ons volk wil waarsku teen 
sogenaamd•a onrusbarende ten
densies in die nuwere poesie en 
prosa. 

'n Klasieke voorbeeld van die 
akute siekte. van ~perkte den
ke vind ons In die persoon van 
dr. P . C. Schoonees. Sy ,waten
skaplike" literere metode lyk vir 
my baanbrekerswerk te wees in 
die hand van mense wat gebuk 
gaan onder die onmag om te 
verstaan. Sake word nou bulte 
verband aangehaal en siedaar: 
verskriklik! Verdoemende getuie
nis. Ons volk gaan ten gronde! 

Dr. Schoonees los die probleme 
op. Die gewone man op straat 
vel 'n oordeel. Dit trek soos 'n 
kreet deur die land. Ons moet 
'!1 verenigde front vorm en die 
mense onder ons uitroei. Dit kla 
teR hemele : ,,skande, skande, 
roei uit, weg met die sedebeder
wers! ! " Ek wonder of party 
mense wat aansien bet en geglo 
word nugter en eerlik - waten
skaplik - die volle konsekwen
sies van bulle ultsprake deur
dink? 

Maar dit ma.ak die bestaande 
posl.sle en verhouding nog meer 
duister en verward. Alles word 
gekenmerk deur verdagma.kery 
en agterdog. Wa.t vir my die 
meeste afkeurenswaardig is, is 
die tegnlek wat deur wetenskap
like mense gebrulk word. Is ons 
maar 'n dom en geestellke onvol
wasse ou volkie wat rondhard
loop met modderballetjies en 
gooi wa.ar ons kan? Elke wapen 
wat die Weisse en bulle ,bree
ders" gebrulk Is vir my van die 
laagste wat besta.an! Verdagma
kery en wanindrukke is so mak
llk om te gebrulk. Dis amper so 

lets soos die stories van 'n kind 
in die laerskool! 

Gelukkig is dit ook so dat 
waar stryd iS, Is daar lewe. Maar 
dan moet die ,spel'' volgens die 
,reels" van die spel gespeel word. 
In hierdie geharwar word mense 
gedwing om 'n standpunt In te 
neem wat met dia hoek-lnjaery
tegniek, miskien, veel anders sou 
gewees het. Geen werklike sui
werheid kan op hierdie wyse be
reik word nie. 

Daarom, seker, dat groot en 
intelektueel volwasse mense soos 
prof. dr. N . P. van Wyk Louw 
na aanhoudende misverstand 
hom terugtrek -an rustig voort
gaan met die maak van poesie 
wat, soos ook die res van sy 
oeuvra getuig van die grootste is 
wat 'n taai kan besit. Gelukklg 
ook dat prof. dr. P. D. van der 
Walt vanuit 'n Christellke visie 
voortgaan om hoflik, met 'n 
glimlag, suiwer en verantwoorde
lik in koerante en tydskrifte 'n 
Christelike Iiteratuurbeskouing 
daar te stel wat by my wete, 
uniek is in die Diatse letterkun
de. 

Die geestelike gesprek, prinsi
pieel verantwoord, is vir 'n volk 
so noodsaaklik en onontbeerlik 
as eet en slaap. Maar dis 'n 
verantwoordelike en kosbare 
taak. Vir sekere mense iS daar 
nie plek nie - dis bulle wat 
eensydig en dwalenda ' n volk 
se geestelike peil verongeluk -
dit laat verkrummel tot lets be
lagliks. 

KONTEKS 
,Ware" en ,finale" ultsprake 

bet ek nog a.ltyd verpes. Daar is 
net een Boek wat .op wa.aragtig
heid kan a.anspraak maak, wat 
unlverseel vir alle eue geld, wat 
tydiO()s is. Maar Uterere konven
sles kom en gaan en kunsbeskou
inge - (Us relatlef en voorlopig. 
In die konteks van gebe~nisse 
is dlt lets .om te ontbou, want 
deesdae word die man en nJe die 
bal gespeel nie! 

P.H.R. 

GRAAG KONDIG ONS AAN OAT DIE 
WELBEKENDE FIRMA, PAN COETZEE, 
NOU ONDER BESTUUR IS VAN 
UNIEWINKELS, DIE MODERNE WINKEL, 
MET MODERNE DINGE 

Nico van der Merwe wat bedank bet as voorsitter van A.B.K·K. poseer bier (in die mlddel) 
tydens die pas afgelope kultuurleierskursus saam met: (v.l.n.r.) Fanus v.d. Westbuizen, Z. 
Coetzee, Jan-At Kruger en prof. Abel Coetzee van Wits. 

VIR MODERNE MENSE. 

INSLEEP! 
WAARHEEN ALMAL 

SLEEP 
K:oshuisbestellings: 6039 

DIE BULT 
DAMES 

HAARKAPPERSALON 

ons spesialiseer ... 
Tomstraat 86A 

Telefoon 5537 

(Foto: Fotokuns) 

LITERA TUUR BESPREEK 
Prof. P. D. van der Walt, boogleraar in die Afrikaanse 

en N ederlandse letterkunde bet Dinsdagaand 25 April voor 
die Vereniging vir Taal en Lettere opgetree met 'n voorlesing: 
,Moontlike Eksistensialistiese trekke in die moderne Afrikaan
se kunsprosa." 

Prof. Van der Walt het o.a. 
gewys op moderne manifestasies 
i!l die prosa; hoe dlt vandag 
moeilik is vir die gewone leser 
om toegang tot 'n boek te kry 
vanwee die geweldige ommeke
ring In die hele romanstruktuur 
en die swaar en dikwels moeili
ke denklaag. 

bespreking bet dit duidelik ge
blyk dat van die ouere geslag 'n 
gevaar sien in die moderne pro
S!l van dia sestigerjare ; dat li-
terere konvensies BOOS dit vroeer 
gehandhaaf is, nie noodwendig 
behoue hoef te bly nie; dat die 
moderne prosa geweldige else 
aan die leser stel - wat altyd 

In 'n interessante en warme studen~ sal moet blv. 
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Puk by Oxford en £ambridge Verlore? 

riCDT Kosbuisdeure wat om 11 nm. sluit, voorgeskrewe kleredrag tydens eksamen en studente
bewakers of ,proctors" wat die strate patrolleer op soek na student.> wat 'n misstap begaan 
- dit is nie die beeld van 'n eng gPslote Afriltaanse universiteit nie, maar die van Brittanje se 
twee bekendste universiteite - Oxford en Cambridge. 

Soos op die ander lewensterreine van die Britte is daar 
ook 'n groot aantal teenstrydighede in die universiteitslewe 
wat vir die besoeker vreemd voorkom. 

OXford is oud - so oud as wat verskiilende ,staircases" gegroe
'n insteiJing van 'n 1,000 jaar kan peer elk met sy eie ,scout" wat 
wees. Dit is egter nie net die na die studente omsien en die 
geboue nie - die leefwyse, tra- kamers skoon maak. 
disies en gebruike is net s o oud DRANK 
en maak van die inrigting 'n Die eetsaal is 'n lang tradisiebe-
eiesoortige uitsonderlike plek. laaide saal met lang houttafels 

BIKINI eu Ieuninglose banke. Kosbare 
Daarom is dit nweilik om te sw~ar silwarpotte word gebruik 

se of die enkele langhaar-bikini• wat deur die eeue heen geskenk 
rok-agnostiese gees tiperend van is. Blanke bediendes bedien flink 
die universitelt is, en of dit net en word op huile vanne nader 
die tekens, soos op ander plekke geroep vir drankbesteiJings. 
in die wereld, Is dat ook die Elkeen gryp op sy eie mooi 
moderne leefwyse im afbrekende manier genoeg kos sodat die 
losbandigheid aan die gryse mu- ongelukkige Germistonman mis
re van Oxford begin knaag. kien niks kry nie - hoewel dit 

OXford is nie een un'iversiteit soms moontlik is om weer te 
nia, maar 30 klein universitei- b-astel. 
tjies (kolleges) elk met sy eie 
biblioteek, rektor, Jesings ens. In 
een van die .grou geboue is 'n 
sentrale liggaam wat die eind
eksamens aanbied, grade toeken 
en administrat'iewe werk 1n di•a 
bree doen. 

STRENG 
Elke kollege Is min of meer 

bekend vlr sy besondere eien
skapp~ - bv. Baliol as die tu,iste 
van Brittanje se intelligensia en 
St. Andrews vir sport. Toelating 
is bale streng en die vermoede Is 
dat prins Charles nie vir Trinity 
sou slaag nle. 

Trinity is een van die kolleges 
met 'n godsdienstige naam (die 
ander Jesus en Christ) wat uit 
die middeleeue dateer. Die kol
lege is alles in 'n vierkant ge
bou met die (lee) kat•adraal as 

DAMES 

Dames moet teen llnm. uit die 
koilege wee&., 'n Pond of twee sal 
'n ,scout" m iskien oortuig of 
sy werk kart kos. Sommige sien 
dit in n ander lig en by ge
Ieentheid het een ewe droog ge
se: ,,Two coffees, I presum•a 
sir?" 

Koshuisvergaderings en verkie
sings is weens eeu-oue tradisies 
lang uitgerekte afferes. 'n Grnot 
aantal ,offices" moet gevul word , 
w.o. die van die ,tortoise keep
er" omdat daar in die 13de eeu 
een was en die pos nooit ge
skrap is nie. (In 'n ander kollege 
mag nie honde aangehou word 
nie, daarom is die ,warden" se 
groot St. Bernardhond amptelik 
'n kat!) 

Togas moet na aile lesings ge-
sent111.1m. Die woonafdeling is om dra word en wissel in lengte en 

luuksheid nam!lte die student se 
status en stand. 

Eksamens word in volle akade
miese mondering afgele, met wit 
stywa boordjie en strikdas wat 
.geknoop word. ,It's just not 
done" om in Oxford 'n aanknip
strikdas te dra. 

BIER 

As probleme tydens die eksa
men ondervind word, kan koue 
bier en kaas op n silwerskink
bord gevra word - op voorwaar
d~ dat die student hom verbind 
om 'n aantal jare aan die boog
skietklub te behoort en gereeld 
te oefen. 

Verlede jaar het 'n student 
na 'n uitstekende akademiese 
loopbaan die hele eksamen deur
gesit sonder om 'n woord ta 
skryf. 

Die tradisie word sedert die 
middeleeue uitgevoer omdat die 
stamvader tydens 'n eksamen 
verontreg is! 

SWART DAS 

Dames skryf eksamen in 'n 
witbloesie, met swart das, swart 
rok, swart kouse en swart skoe
ne . Geen bevestiging kon gekry 
word dat dit die rade is vir 

' skaars 20 persent damesstudente 
aan Oxford nie. 

Aile Oxford- en Cambridge
studente kan vier jaar na hulle 
BA-graad na die universiteit te
rugkom, deur hulle ,scout" uit
geken word, ses pond betaal, 'n 
toga by hom kry en 'n M.A.
graad in die konvokasiesaal 
gaan haal. 

A. S. DE BEER 

deur CUPIDO 

Dagse . al my slepers. Ag nee 
wat hoekom is die manne op die 
Puk so onaktief? Onthou: ,Daar 
1~ 'n lang winter voor wat som
mer baie koud gaan weas!" AI 
oplossing wat ek vir juiJe het 
is om so spoedig moontlik te be
gin s leep. As 'n man se hart 
eers warm klop sal hyself ook 
glad nie meer koud kry nie. 

Theo Breedt het besluit om 
vir Annetjie Hendricks aan te 
keer en die gevolg is dat sy 'n 
'n spoggerige diamant ryker 
geword het .Hartlik geluk julie 
twee. 

OULIK 

Helena Bekker het glo 'n ander 
blaadjie omgeslaan en daarom 
trap Coetie Coetzee, Klawerhof 
se drumpel stukkend. Hannie 
van der Walt se oe flikker dees
dae aanhoudend. Die rade hier
voor is voor die hand liggend. 
Johan Sander het dan al klaar 
'n TX-registrasie-nommer. 

Jammer dat Poen Coetzee eers 
nadat Carene Snyman van die 
Puk af weg is moes agterkom 
hoe oulik sy is. Gelukkig is 
Gimmies darem nie var nie. 
Fanie Coetzee het weer besluit 
dat 'n Volkekunde-toer so reg 
na 'n man se hart is. Vra maar 
vir Kitty van Heerden of sy 
met hom saamstem? 

Het iemand dalk gese dat bul
le nie van volkspele hou nie? 
Is dit dan nie daar waar Johan 
Schutte en Breggie Engelbrecht 
sulke groot ,maats" geraak bet 

nie. Ansie Beukes het weer be
sluit dat sy baia van 'n intertee 
hou. Vandaar natuurlik die Van 
Wyk de Vries, ne Ansie! 

Jan BJorn van Pote het be
sluit dat Puk heelwat talent 
het. Ek neem hom nle kwallk 
r.ie . Marita Vermaak is dan ao 
'n gawe nooientjie. 

ENERS 
Emmie Corbett is deesdae ne

rens te sien nie. Is Ockie van 
der Schyff dalk die oorsaak 
hiervoor? Derius Erasmus se 
keuse het glo op Minnie Steyn 
geval maar ek wonder of by 
aldag self die verskil tussen 
Minni'a en Irene kan sien. Aa 
mens so eners lyk kan dit 'n 
man dalk maklik in die verwar
ring bring. Christo Schulenburg 
spaar deesdae knaend geld vir 
petrol om vir Yda Ferreira te 
kan gaan kuier. 

WINTER 

Dit lyk vir my of die 
de kloinpie darem nie 

volgen
hierdie 

winter sal koud kry nie. 
Johan Markgraaf en Annalles 

Eusar, Tinie du Plessis en Hei
lie van Rooy, Ben van Jaars
vt:ld en Renette Grobler, Louis 
Snyman en Eugene Nel en Ger
rie Snyman en Sandra Coetzer. 

:N'ou ja manne ek hoop julle 
sal in die voigende week meer 
aktief raak en my laat weet van 
eniga verdere verwikkelinge. 
Lekker sleep tot volgende keer. 

CUPIDO 

Paradise Restaurant 
Die kalee op Die Bult • • • 

hied 'n warm skuilpleklcie in die lcoudste w interwind 

Tomstraat 86 
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o,, RET IKEYS KLOP PUK N A 
crsE&.s TAAI WEDSTRYit 

Vandag w il ek so ' n bietjie 
oor die !keys gescls. 

Eerstens was dit vir die P uk
ke 'n wonderlike voorreg om 
verlede week, Dinsdag, om 8.30 
met Viscount vlug nr. 381 van 
die Suid-Afrikaanse lugdiens, 
vanaf Jan Smuts na Kaapstad 
te vlieg. 'n Aangename verras
sing het die span te beurt ge· 
val toe ons baie vriendelik in 
ons eie taal deur 'n klompie 
gasvry rugbymanne ontmoet is, 
n l. Mike Botha, die sekretaris; 
Olaf Hennig, slotvoorspeler en 
v rocer van Tukkies asook Guss 
Enderstein, die 'kapteln afkom
stig van Saldanhabaai (ek won
der of hy kan Engels praat) . 
Met hierdie guile ontvangs wat 
die span te beurt geval het, het 
alma! dadelik tuis gevoel. 

SWIERIG 
'n Verdere aangename onder

vinding was dat ons in dieselfde 
swierige Hotel Cecil g ebly h et 
w&ar die Aus traliese krieketspan 
gehuisves was. Luukse kamers 
met dik matte, eie badkamers en 
stortbaddens, privaat telefone 
en radio's was o.a . die geriewe 
waarin ons ons tuis gemaak het. 

Wat die wedstryd betref : Die 
Pukke het bulle knap gedra en 
met eer uit die stryd getree. 
Jamm er dat die Kaapse toestan
de soos die suidooste wind en 'n 
g ladde veld die manne geknie
halter h et . 

Ek wil nie oor H . 0 . praat 
nil'. Hy il! 'n pragtige, mooi ge
boude, swartkopkerel wat enig
iemand s2 hart steel. Hy trek 
Saterdagmiddae duisende mense 
na N uweland en dit sluit glo 
baie ou dames in. Alma! wil net 
vir H. 0. sien . 'n Nederige be
skeie jong man hierdie! 

KORT 

Ek wil so 'n ietsie se oor die 
!keys. Hulle is nie swaar of 
lank nie. Hulle lyk soos die 
Franse rugbyspan - kart en 
stewig. Kom ons neem 'n blaad
jic uit hulle oefenmetodes? 
Hierdie span oefen elke dag 
(Sondae ingesluit en L.W. dit 
keur ek a f) . As 'n s peler een 
oefening mis dan verloor hy sy 
plek in die eerste span. Die 
ocfendae word afgewissel met 
oefeninge in die gimnastieksaal , 
berg-ult hardloop, korfbal , los
en vaste oefeninge. Alles word 
g adoen ter bevordering van 
krag, stamina, spoed en 
digheid. 

OPGEDREUN 

vaar-

Die Pukke se voorspelers h et 
hulle in die skrums en lynsta-

nP. g oed opgedr eun, maar kom 
ons n eem ' n les u it bulle ban
tering van d ie bal, losspel en 
hoe h ulle m ekaar ondersteun. 

Jf. 0. DE VILLIERS 

Ek onthou nog hoe Koos du 
Plooy vir H .O. agter die pale 
plattrek en hy d 2ur 'n medespe· 
ler ondersteun word wat die bal 
op sy beurt veilig uitklits. 

DANK 
Ons dank aan die Transvaalse 

Rugby-unie wat hierdie inter
universitere rugbyliga borg en 
vir die aangename t\vee dae wat 
ons deur bulle toedoen in 
Kaapstad kon deurbring. 

Ikeys dring deor na volgende ronde 
DIE sterk span van die Pukke moes Iaas Woensdag die knie voor die Ikeys op Nuweland 

buig. Die Ikeys bet die onaantreklike wedstryd met 11 - 3 gewen. 
Die wedstrYd bet nie die verwagte stude~te-rugby gelewer nie. Beide spanne was verant

woordelik vir menigte foote van allerlei aard. Die grootste gedeelte was saai, .dooierig en 
vervelend. 

Koos du Plooy bet in die agtiende rninuut met 'n pragtige gmg van die Pukke dring nie. 
strafskop van vyf-en-vyftig tree geslaag en die Pukke laat Net voor rustyd het Pe Vllliers 
voor loop. Die spanne bet mekaar daarna goed vasgepen en 
eers in die dertigste minuut bet Henry de Villiers, heelagter 
van die lkeys, vir 'n stukkie opwinding gesorg toe by van 
twintig tree van sy eie doellyn 'n beweging begin bet. 

Hy het gevorder tot op die 
Pukke se kwartlyn waar 'n los
skrum gevorm is. Die ! keys se 
a g terlyn was baie moo1 m po
s isie en bulle het die beweging 
met 'n dri,a deur vleuel Lund, 
a fgerond. D e Villiers het vervyf. 
D ie t elling: 5 - 3. 

De Villiers bet daarna 'n skep-
skop probeer maar dit was net 
verby die regoppaal. Daarna bet 
hy nog 'n strafs kop van sowat 
dcr t ig t ree verbrou. 

Die !keys h et op hie rdie s ta
dium met vuur g espeel, maar 
kon ni 2 deur die hegte verdedi-

NETBALSPELERS BEGIN 
GEESDRIFTIG 

Die P.U.-netbalklub wat eers vanjaar offisieel gestig is, is 
st adigaan besig om sy bestaan t e regverdig. In._ wedstryde wat 
'n rukkie gelede op Stratbvaal beslis is, moes die eerste span 
in 'n spannende strYd met 27-28 net-net die spit afbyt, t erwyl 
die tweede span met 'n oorwinning kon spog en die derde span 
gelykop uit die stryd getree bet. 

Die saak i.v.m. die s tigt ing 
van die klub is reeds ve r lede 
ja&r geopper maar dia gees
driftiges kon <lit eers vanjaar 
onder die bekwame Ieid ing van 
Rosalie de K lerk <leurvoer . 

Die k lub spog reeds met hul 
eerste netbalspan, 'n afr igter en 
25 speler s. D ie geesdrif vlam 
glo hoog op en hulle koester 
groat p lanne vir die toekoms. 

nog 'n skopkans gekry en bier
die keer geen tout gemaak nie: 
8-3. 

TELEURSTELILEND 
ln die tweede helfte het die 

spel nie die verwagte oplewing 
getoon n ie en albei spanne het 
tel aurstellend vertoon. 

Daar was egter een opflikke
r ing. MeL 'n paar verdedigers 
voor hom het De Villiers op een 
of ander onverklaarbare manter 
deur bulle gehardloop en langs 
die pale v ir 'n drie oorgegaan 
wat hy nie kon vervyf nie. 

ONAFGEROND 
'n Mens kry die indruk da t 

beide s pa nne onafgerond was. 
Die Ikeys se 1osskake1 Dovey, 
b et te skuins geha rdloop en sy 
s kopjpe was nie s ekuur en goed 
geplaas nle. 

Pot chefstroom se probleem was 
dat D ennis d e Klerk en Frans 
Theron t e vee! · geskop het . As 
bulle die ba l meer laat loop h et, 
kon die Puk se v innige a gterlyn 
m iskien punte a angeteken b et. 

SROPPE 
Op healagter was die s tryd 

ta a ml ik gelykop. Die Pukke h et 
genoeg van die bal gesien, maa r 
kon blykbaa r n ie vee! u itrig 
daarmee nie. 

Om · saam te vat k a n 'n m en s 
si\ dat d ie I keys misk ien b eter 
gebruik gemaak bet van hulle 
k a nse. Die wedstryd kon net so
w ei in die guns van die Pukke 
gee indig h et . 

POTE GEKLOP 
Die eer s te damehokkiespan 

bet onlangs daarin geslaag om 
die eers t e span van Pate op bul 
eic veld die loef af t e s teek. 
D it wa s 'n spannende w edstryd 
waarin albei spanne g<Jed ver
toon b et . Die punta is eers na 
rus tyd a a ngeteken . Die eindtel· 
ling was 2-1. 

So lyk die P .U.K. se eerste rugbyspan wat verlede week per vliegtuig na n.aapstad vertrek 
bet saam met mnr. P iet Malan om teen die Ik eys t e speel in die eerste rondte van die 
inter-universitere rugby-liga. (Foto: De Zee) 

Die Wapad word gedruk deur 
Ensllns, P.otchefstroom. Uitge
wers: Die Studenteraad P.U. vir 
C.H.O. 

T AFELTENNISMANNE 
KLOP KLERKSDORP 
Dit blyk dat die tafeltennisklub aan die P·U. steeds van 

krag tot krag gaan. Die eerste groot triomf was die ope
kampioenskap~e wat op 18 de Maart plaasgevind bet en waar
voor bul ongeveer 40 inskrywings ontvang bet. 

Wern er Schultz, W es-Tra ns
vaal se nommer een speler , h et 
die kampioenskappe gebui t, wat 
d ie aansien van die P.U.-klub 
in Wes-Transvaalse 
hoog laat s t yg b et . 

LELIK 

k r inge baie 

In die liga wat pas begin h et, 
h et d ie P ukke T elkom va n 
Kler ksdo rp lelik op hul neus 
laat kyk , die eer s tespan m et 'n 
te lling van 9-1 en d ie tw eed e
spa n m et 7-3. Ui tb li nkars in d ie 
eers tespan was Piet er van d er 
W a lt, en B en Schut te asook 
L eon Theron in d ie tweede spa n. 

V:an 17 tot 22 Julie sal die 
Inter - unlversitere tafeltennisli
ga bier plaasvlnd en die Pukke 
is reeds hard bes lg om hul 

~-----·- ·-·-·-·-----~ 
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