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SKAKEL TOER 'N SUKSES 
A 

SE S.R.-VOORSITTER 
-·DIE werkUke waarde van die Skakeltoer bet daarin gele dat die P.U.-Studenteraadslede ult 

hoi omgewing gelig is en toe op 'n veel meer objektfewe wyse ons studentelewe kritfes 

kon beskou." So bet die Studenteraadsvoorsitter, mnr. Willie 

skakeltoer van die Studenteraad in 'n onderhoud ,;ese. 

Tydens die toer, wat van S. tot 10 Mei geduur bet is vier 

universiteite besoek. Bulle is u.o.v.s., Stellenbosch, Port 

Elizabeth en Rhodes. Op die toer is 2200 myl per kombi afgele. 

Die Studenteraadslede wat die toer meegemaak bet, is more. 

w: Coetzee, ~. de Klerk, I. ~ADder Walt, G. Coetzee, D. Laufs 
en mej. R. de Klerk. 'n Volledl&"e verslac van die 

Mnr. Coetzee het gese dat die skakeltoer sal op 'n eerskomen
groep op elke kampus baie de massavercaclerlnl' v.oorcele 
vriendellk ontvang is. Sake in word, bet mnr. Coetzee verklaar. 
verband met die studentelewe as 
geheel is bespreek. In elke ge
val bet albei Studenterade ge
weldig daarby ~ebaat, bet mnr. 
Coetzee gese. 

BEHOEFTE 

,Ult korrespondenslestukke 
voor die toer en alle 88.JJUl8pre
klngs bet die groot beboefte aan 
skakellng op lnter-Studenteraads
vlak telkens geblyk." 

Mn,r. Coetzee bet gese dat die 
P.U.-afvaardiging hom op be. 
kwame wyse van sy taak gekwyt 
bet en dat di•e toer beslis as 'n 
groot sukses beskou kan word. 

Vereniging vir 
Geskiedenis 

gestig 
'n Geskiedenisvereniglng Is 

aan die P .U. gestig. Sowat der
tig belangstellendes was teen
woordlg op die stigtlngsvergade
ring van die vereniglng, wat op 
Donderdag 11 Mel . plaasgevind 
bet. 

'n Lid van die bestuur bet aan 
ons verslaggewer gese dat die 
vereniging as dael bet om kon
tak tussen studente in die ge
skiedenis te bevorder en belang
stelling in die geskiedenls aan 
te wakker. Verder wll die vere
nlging bydra tot die opsporlng 
en instandhouding van dinge 
van hlstoriese belang. 

SWAK ,GEES" 
,Die ,sing-song, van verlede 

Dlnsdagaand getulg van 'n swak 
,gees", h~t mnr. Hans Erasmus, 
onder-dlrlgent van die P.U. In ''n 
onderhoud gese. Hy het die_swak 
opkoms by die ,sing-songs' be
treur. Minder as die helfte van 
die saal was gevul, hoewel dit 
die dag voor die rugbywedstryd 
teen P.O.K. was. Verder is die 
asplrant-dlrlgente nle die nodige 
geleentheld gegee om op t·a tree 
nic deur aanmerkings en gebrek 
aan reaksle van die kant van 
die aanwesiges. · 

,;Hoe gaan bulle so die upi
rant-dlrigente leer ken?" h-at 
rnnr. Erasmus gevra. Mnr. Eras
mus bet 'n beroep gedoen op 
die P.U.-studente om die ,.sing
songs" beter te ondersteun. 

MNR. W. J. COETZEE 
Foto: Fotokuns 

KOSHUISBESTUUR'DER 
OOR KOS 

PRAAT 

,Die spyskaartstelsel blfk bale geslaagd te wees. Die 

enigste klagtes wat eintlik nog oor die kos voorkom, bet te 

make met die voorbereiding daarvan," bet mnr. w. I. Coetzee, 
die P.U. se koshulabestuurder, in 'n onderhoud aan 'n verslag· 

gewer gese. 
Hy bet ook genoem dat by de Jaar 'n dameskosbuis sal 

verskillende veranderings aan 
die··.- spyskaart in die nabye toe
karns beoog. Die koshulse sal 
o.a. nou moontlik ook 'n volledi
ge koue ete in die mlddel van 
cie week kry. 

OMBUU.. 
,Blote wolhaarstorles!" was 

mnr. Coetzee se kommentaar op 
'n vraag of die prugte gegrond 
is dat Dawie Doep en Over de 
Voor se lnwoners volgende Jaar 
plekke sal moet omruU, wat kos
bulse betref, met Klawerbof en 
Oosterbof. 

KAFETERIA-STELSEL 
Verder bet mnr. Coetzee be

vestlg dat Huts Bus w~l volJen-

wees. Die dames en Jll&ll8 sal 
dan saam in die nuwe eetsaal 
wat ln aanbou is, kan eet. 
Moontllk sal die etes wat daarln 
aangebled sal word, maar be
sUs die oggendete, volrens die 
ka.feteria-steisel l'eskled. · 

Coetzee, oor die pas afgelope 

Belg besoek 
P.U. 

Prot. dr. Jan J. Bouckaert, 
rektor van die Unlversltelt van 
Gent (BelgliH sal op 24 Mel 1967 
'n kort besaek aan die P.U. vir 
C.H.O. bring. 

Hy kom op ultnodiglng van 
die Suid-Atrikaq,nse - Belgiese 
kultuu~rdrag onder besker
mlng van die Departement On,, 
derwys, Kuns en Wetenskap en 
sal die persoonlike gas van die 
rektor, prot. H. J. J. Bingle, 
wees. 

Hy sal tydens sy besoek die 
kampus beslgtig en ook aile an
det besl·enswaardighede. 

V .I.C.S. gestig 
'n Verenlglng vir Industriele 

Chemie-studente Is v-erlede Don
derdag aan die P.U. gestig. 'n 
Bestuurslid het aan 'n verslag
gewer gese dat die verenlglng 
ult sowat vyftlg lede bestaan. 
Die verenlging berus op 'n 
Christellk-nulonale grondslag en 
stel hom ten doel om die Indus
triele Chemiestudente s·e belange 
te bevorder, Industriele Chemie 
a!! vakrlgting in die nywerheld 
bekend te stel, en te skakel met 
soortgelyke verenlgings. 

Die Staatspresident bet Potchefstroom Vrydag besoek. Hy bet 

'n kort woord gelewer by die hoeksteenlegging van die nuwe 

P.O.K.-koshuis, Huis Nellie Swart. Dit was die Iaaste openbare 

optrede van mnr. Swart as Staatpresident. 

KONFLIK 
TEENOOR 

IN 
S.A., 

Foto: Fotokuns 

V.S.A.-BELEID 
Se \VORRALL 

,Die konflik tussen realisme aan die een kant en idealisme 

aan die ander kant word duldelik weerspieel in die v.s.A. se 
beleid teenoor Sold-Afrika.'' So bet dr. Dennis Worrall, Senior 

lektor in die Staatsleer aan die Universiteit van Sold-Afrika, 

oulangs in 'n referaat, gelewer tydens 'n gesamentlike seminaar 

van die Sentrum vir Intemasionale Politiek en die Afrika·Semi
naar, aan 'n groot gehoor gese. 

Hy bet gese dat die buitela.nd 
Be beleld in Amerlka grootliks 
In _die Verenicde Volke gevorm 
word. Die beleid wat dmerlka 

teenoor Suld-Afrlka bandhaa.f, is 
cebore ln die .)tryd van die koue 
oorlog. Veral sedert 1960 is die 
aandag op Suid-Afrika toege
spits. 

DIETSE 
WORD 

IM·MICRANTE 
AFCESKEEP 

BELA..lli'GEGROEPE 
Die hele Am' rikaanse buite

landse beleid word deur 'n tnse
wikkelde aantal taktore bepaal, 
bet dr. Worrall gese. Verskei·e 
belangegroepe, soos die staats
diens, die v.v.o.-atvaardiging, 
die Pentagon, die Arnerikaanse 
Kongres en die besigheidssektor 
speel almal 'n roi in die formu
lerlng van die beleid. Sommige 
In meerdere, ander in mindere 
mat-e, a.lhangende van omstan
dight:de en die mate van politie
kt: druk wat uitgeoefen word. 

,Dulstere magte is aan die werk om die Afrikanervolk te 
ondergrawe en die aanpasbare Dietse immigrant uit die land 
te hou." Dit is die woorde van mnr. I. van de Graaf, stigters· 
lid van die Maatkskappy vir Europese Immigrasie en lid van die 
Dietse Federasie. 

Mnr. Van de Graaf bet 'n on- Rooms Katollek is? Dit word nle 
lanrae vercacierlnl' van J.V. Deo 
Gloria toepapreek oor lmmlcra
aie ln Suld-Afrlka. Dlt bet al re
beur clat aansoeke van lmmt

genoeru dat die Portugese en die 
Beige R.K. is nle, en dat die 
Italianers beslg is om 'n kerk op 

. te bou wat uit die dulstere mid-
&'raDte by die ambassades verwerp deleeue kom. T.-rwyl daar 'n 
wor~- en selfs as die appllkant klein klomple men::;e uit die Diet
aile kwallflk&sles vir die beroe
pe waarvan daar 'n .tekort ln 
Suid-Afrlk& Is, besit, bet mnr. 
Van de Graaf &'Me. 

MIDDELEEUSE 
Volgens mnr. Van de Graat Is 

die Vlaming die beste aanpas
bare Immigrant en statistleke 
toon dat 85 persent van die lm· 
migrante ult Vlaandere al na 
die drie Afrikaanae Kerke oor
gekom bet, terwyl die ander 
15 persent op die kerfstok Is van 
die Afrikaner se nii.latlgheid. 
.. Watter krag dra die aanklag 
dan dat die meeste Vlaminge 

se Iande kom, kom daar duiean
de uit die Mediterreense Iande." 

KOMMISSIE 
Die vergadering bet deel ultge

maak van 'n studie wat deur 'n 
kommlssle gemaak word aan
gaande lmmigrasie. Die kommls
&le, waarvan drie lede bier aan 
die P.U. studeer is op die Fede
rale Bondskongres van J.V.'s ge
kies wat tydens die Aprllvakan
sle te ICroonstad gehou is. Die 
kommlssle beoog om aUe J.V.'s 
in Afdeling Goeie Hoop by die 
studle-projek te betrek . 

GESKENKE 
POTTEBAKKER·Y 
JUWELE 
KOPERWARE 

OPMERKLIK 
Dit is opmerklik, het dr. Wor, 

ran gese, dat die idealistiese in 
die beleid hoofsaaklik ult kerk
llke en akademlese geledere kom, 
terwyl die realistiese aiening die 
is van die militere en besigheids
organisasies. 

Skaakklub slaan 
groot slag 

Die P.U.-£kaakklub het Sater
dagmiddag 13 Mei 'n groot slag 
geslaan toe bulle die sterk span 
van Tuks-buitemuurs naelskraap 
met 11-9, verslaan bet. 
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DIE WAPAD WOENSDAG 17 MEl 1967 

PAD I .~y•l hlOO~~.n~o ~·~ -mto Wb~! 
soos die Libanon" (Hosea 1~ 6b). 

Die lewendrnakende krag van God het ons opgewek tot 'n 
WOENSDAG 17 MEl 1967 nuwe lewe - en dit moet ons in ons lewe toon. Jlosea beskryf 

hierdie nuwe lewe met die beeld van die lelie en die Libanon. 

,,GEtiS" 
Die onlangse optrede van 

P.U.-studente by die ,sing
songs" het die aandag weer
eens gevestig op 'n verskynsel 
wat in die afgelope jare al 
duideliker na vore gekom het: 
die dekadensie van die alge
mene studentegees. 

In die jongste tyd was daar 
heelwat bespreking oor die 
,gees." Met die afskaffing 
van vreugdedag en van inly
wing bet krete opgegaan dat 
die Pukke geleenthede ont
neem word om die algemene 
studentegees tot uiting te 
bring. 

Hoe 'n mens ook al die af
skaffing van die twet: instel
linge wil bekyk, is baie duide
lik dat die algemene houding 
van die studente self in nie 
geringe mate daa.rtoe bygedra 
bet dat daar nie meer mee 
voortgegaan kon word nie. 

Die swak bYWoning van 
,sing-songs" wys daarop dat 
diP gebrek aan kanale van uit
lewing nie primer verantwoor
delik is vir die toestand nie. 
Daar is 'n skroef los met die 
Puk se ,gees''. 

Kommissies is aangewys om 

I 
na die verlore ,gees·" te soek. 
Wenke is aan die hand ge-· 
doen. Die kommissies en raad
gewers kon egter, wat bulle 
ook al geprobeer bet nie d~e 
fundamentelc fout herstel nie 
- die gesindheid van die stu
dente. 

Die gesindheid van baie stu
dente (hoewel glad nie almal 
nie) in die huidige tyd skyn 
te wees dat alles waar dit om 
gaan bulle eie plesiertjics be
vredig moet word. En die 
ongelukkige is juis dat die 
st.udent van vandag bevredig 
wll word deur oppervlakkige 
smakelose en platvloerse pret. 
Van ware studentepret is 
daar nie veel oor nie. 

Die houding skyn in l>ai:l 
opsigte iets algemeens te 
wees in die moderne samele
wing. Oral vind ons die mas
sagees met sY oppervlakkige 
massawaardes wat soek na 
oppervlakkige passiewe ant
spanning. 

Solank die oppervlakk1ge 
massagees op die Puk bly, so
lank sal die Puk se , gees" 
soek wees. 

SOSIAAL -AKADEMIES 
Met die -stigting van twee 

nuwe sosiaal-akademiese vere
nigings verlede week, kom die 
getal verenigings van hierdie 
aard nou reeds op dertien te 
staan. 

Die groei in aktiwiteit op 
sosiaal-akademiese gebied 
toon die groot belang van een
heid tussen die sosiale en die 
akademiese aan die universi
teit in die huidige tyd. In die 
verenigings word die studen
te van die onderskeie vakrig
tings no.uer byeengebring. Ook 
dien die verenigings daartoe 
om die belangstelling in die 
betrokke vakrigting aan te 
wakker. 

Hoewel die groot positiewe 
waarde van sodanige vereni
gings duidelik is, staan die 
bloei van sodanige verenigings 
tog nie heeltemal los van 'n 
onrusbarende tendens in die 
huidige tyd nie, nl. van spesi
alisasie. Vandag is die studie 
in elke vakgebied reeds so in
tensief dat daar eintlik heelte
mal in die rigting opgegaan 
word. Selfs op sosiale -vlak 
vmd skakeling hoofsaakiik 
plaa:::. met vakgenote. 

Dit is noodsaaklik dat die 
student nooit die bree pers
pektief in die wetenskap ver
loor nie. 'n Ware akademikus 
is in die wetenskap as geheel 

gdnteresseerd. Hoewel hy hom 
toespits op een gebied, wil hy 
tog graag op hoogte blY met 
die jongste ontwikkelinge by 
ander wetenskappe. 

Aan die P.U. is daar 'n 
groot gebrek aan geleentheid 
om ook van ander wetenskap
pe kennis op te doen. Om le
sings in ander rigtinge by te 
woon, is weens tydsgcbrek en 
weens die gevorderdheid in die 
betroltke wetenskap wat in 
lesing veronderstel word, nie 
'n baie doeltreffende metode 
nie. Interfakultere lesings 
vcrvul slegs op 'n baie beperk
te skaal in die behoefte. 

Dit is juis hier waar daar 
'n groot taak le vir die sosi
aal-akademiese veremgmgs. 
Die verenigings se aktiwiteite 
kan bygewoon word deur be
langstellendes van ander vak
rigtings. 'n Nog doeltreffender 
metode is dat die vercni~ngs 
onderling met mekaar skakel, 
gesamentlike byeenkomste hou 
en gesamentlike aksies loods, 
wat daarop gemik is om me
kaar bekend te stel. 

Op hlerdie manier kan die 
sosiaal-akademiese verenigings 
hydra aan die groot taak om 
aan die P .U.-student 'n breer 
perspektief en sterker akade
miese inslag te gee. 

,Wil by sy eie gelede suiwer en lewenskragtig hou, sal 
die A.S.B. op Stellenbosch gewillig moet wees om die ,fools 
paradise" wat by vir homself t.o.v. getalsterkte bewerk het, as 
sodanig te ontmasker en SY eie kudde bymekaar te roep -
ook al is dit net 'n handjievol. - Hoofartikel, die Matie. 

"We ask the administration to reconsider its decision and 
not to turn residences into anti-social profit-making concerns." 
- Hoofartikel, Varsity. 

,Hierdie hoofa·rtikel is geensins bedoel om maar weer een 
van die sovele .,welluidende" politieke sedepreke te wees nie. 
Inteendeel; van bulle is daar vandag heeltemal genoeg." -
Hoofartikel, die Pootjie. 

"So it is indeed a great pity that this year's Rag Com
mittee has seen it necessary to bribe the students to earn 
money for charity." - Hoofartikel, Rhodeo. 

In die eerste plek moet ons die subtiele skoonheid van die 
lelie vertoon. In Gods Woord word die lelie dikwels as beeld 
gebruik om skoonheid te simboliseer. 

Die ware Christen moet aan die skone gestalte van Chris
tus se verheerlikte liggaam gelykvormig word. Die soendood 
van Christus maak van ons glansende perels. Die skoonheid 
van die genade wat oDS in Christus ontvang, verdring die vuil 
vlekke van die sonde in ons harte. In die wedergebore hart 
moet die onaanskoulike, die sonde, plek maak vir die edele en 
die mooie. 

Hierdie innerlike skoonheid moet in ons woorde en dade 
weerspieel word. Soos die lelie sy hele omgewing verfraai met 
sy skoonheid, so moet ons ook die kampus met die edele en 
mooie van die wedergebore hart verfraai. Ons hele lewenswan
del moet die genade wat ons van God ontvang het, uitstraal. 

In die tweede plek moet ODS ook so vas staan soos die 
Libanon. Hosea vergelyk die uitlopers en die voet van hierdie 
magtige berge met boomwortels wat diep in die grond geves
tig is. 

As ons in God veranker is, sal ons nooit wankel of beswyk 
nie. God skenk aan ons die ~rag en genade om beginselvas te 
staan in 'n vyandige wereld ·sodat ons ook die wetenskap in 
,U Lig" kan beoefen. Hy gee aan ons die moed van 'n geloofs
held. 

Hierdie twee eienskappe vul mekaar aan en sluit mekaar 
nie uit nie. So dikwels het ons wei innerlike skoonheid, maar 
nie vaste beginsels nie. Aan die anderkant is ons soms 'n be
ginselvaste stryder wat hard en koud is in ons optrcde. Van so 
'n eensydigheid is daar in Gods Woord geen sprake nie. 

Deur IMy llens 
Die dae word kouer en die 

son word minder. En om alge
hele verysing te voorkom, dra 
die Pukdames die allerkleurig
st~ •an fleurigste win.terdragte. 
Rooi en rooi en rooi. Alles nuut 
en volgens die huidige mode
blaaie. 

KOKKEWIETERIGHEID 
Dit dan oor ons dames. En 

oor bulle jeugdige fleuri!,. 1eid. 
Mens bet net een naweek op 
Pretoria se unlversiteltskampus 
nodig om die spontane jonkheid 
van ons meisies waer met nuwe 
oe te betrag. Sander te veel ge
slgsver!, sander onvroulike 
,.vroulikheid;" maar tog met ge
noeg kokkewieterigheid. Hierdie 
is geen plek vir my om gedigte 
te skry! nie maar net: one mel
SICS op die P.U. is moo! meisies. 

NIE-BLANKES 
Die skakeltoer Is darem velllg 

tuls (Hulle het toe nle met 
fletse gegaan nle). Is die be
langrlkste oolt met l\nd8r stu
denterade bespreekf ?lt tat ons 
Afrlkaanse Unlversltelte nou 
baas moet maak om 'n gesament
llke grondslag te vlnd waarO@ 
diE> nle-blanke. kollegestudente 
ontmoet kan word. Gaan die Af
rikaner weer wag totdat die 
anderdenkende born voorge.sprlng 
het! Potcbefstroom behoort hler 
voor te loop. 

Dan die interkoshuiskonsert 
van Saterdagaand. Ek kan dit 
met reg 'n kunskonsert noam, 
a!geslen van daardie paging 
waar die woorde erens verlore 
geraak het. (Nietemin, dlt was 
darem grappig.) Dit was 'n mooi 
opbeffing uit die ,.platvloerse 
en aan bedroewandgrensende 
smaak!' 

DEBATSAANDE 
Maar van die kunskonsertjie 

wat ons deesdae bou moet ons 
met trae tree afstap n.a die on
geewenaarde debatteerkuns wat 
tans op die P .U. 'n Ciceromaanse 
era betree. Vir bierdi-a toegewy
heid moet ons die debatsbestuur 
bedank. (Hulle is verantwoorde
lik vir al die glorieryke debats
aande). 

Ons Staatspresldent se optrede 
'n paar bonderd tree van ons 
kampus bet byna onopgemerk 
verbygegaan. Waar Is die dae 
toe ons mekaa.r nog patrlotle.s 

met knopk.ierles sou bydam om 
'n sta.anplek te kry? 

REFLECTOR 

tJns 

lDl~9cJ,,~~ 
Natuurlik kan daar geen be

ginselbeswaar teen ingebring 
word nie, want drank is ook 'n 
gawe van God wat as gawe reg 
gebruik en reg geniet moet 
word. 

Ongelukkig is dit nie die valle 
verhaal nie. 
Dran.k kan oak Godonterend 
wees. 
Drank kan ook mansvernielend 
wees. 
Drank kan ook die jeug (en die 
bejaardes) vernietig. 

Dis egter nle ter sake nie -
dis algemene kennis. 

Die punt wat ek eintlik wil 
maak is drankgebrulk en stu
dente. 

Misbruik, meen ek, kom wei
nig voor in gelsoleerd·a gevalle. 
Dit vra dan ook .streng optrede. 
Gebruik van drank onder stu
dente kom meer algemeen voor 
- dis h ulle goeie reg binne die 
perke van die norm. 

En tog wil ek bier 'n kritiese 
aantekening maak. 

Dlt gaan nie om die verjaar
daggalukwensing, die geleent
heidsglasie, die bottel tafelwyn 
ens. nie. 

Dit gaan om die gewoonte om 
gereeld, somaar vir tydverdryf 
ol 'n bietjie ontspanning, gou af 
te ry en in 'n hotelkroeg of sit
kamer 'n glasie te klink. Een 
maal, somaar vir die snaaksheid 
daarvan weer 'n geleentheid ter
wiJJe van geselligbeid; miskien 
weer 'n slaggie om so 'n bietjie 
grootman t·a voel . . . ek sal 
nie nagte hieroor wakkerle nie! 
Dis bier en daar en dan en wan. 

Maar wanneer gereeldheid so 
toeneem dat dit lets van 'n 
lewenspatroon of naweekspa
troon word, raak dit onvanpas. 
AI sou alles ordelik toegaan en 
geen vergrypP. plaasvind nie. 

Onvanpas is die woord. 
WM. 
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NOG SOEK? 

MOENIE OORDRYF NIE, 
Se KOORAFRIGSTER 

Geagte Redakteur, - Na aanleiding van die artlkel deur p. H. 
R. in die vorige Wapad: ,,Lae peil r 1handhaaf op konsert,, 
wil ek graag die volgende feite onder die aandag van die 
skrywer en van die studente bring. 

•n Koshulskoor (trouens enlge 
koshuisultvoering) is 'n kulturele 
aksie ultgevoer en afgerig deur 
amateurs met die minimum tyd 
tot bulle beskikking en onder 
uiters negatiewa omstandlghede. 
Toevallig rig ek self 'n koshuis· 
koQr at, en bet ek gevolglik te 
kampe ' met die volgende proble
me: A.g.v. aandklasse kan le:ie 
op die vroegste 9.30 nm. begin 
oefen. 

KOUD 
Die koshuis-sitkamer mag slegs 

'n halfuur lank gebruik word om
dat 'n kooroeilaning die studeren
de dames (bulle bet gedeeltelik 
my simpatie) hinder. Totlussaal 
Is elke aand beset, en ongeluk
kig Is die klavier 'tn die Hoof
gebousaal verkoop. Dle Kon8er
vatorium slult om 10.00 nm., en 
buitendlen . . . ·koud is die 
windjie en 11kraal . . • 

TRAGIES 
P.H.R., onder hierdie tragiese 

omstandighede bet die koshuls
kore besonder goed gave,ar! En 
betreffende u idealistlese Idee 
van ,.harde en onverbiddelike 

Die A.B.K.K. verdlen aile lot 
vir die ultbou van kultuur op 
die P.U., maar ek wU bulle 
waarsku: moet dit nle oordryl 
nfe, En u P .H. B., wU ek waar
sku: onslmpatleke krltiek (die 
teen .onsma.akllke &'f&Ppe ultge-
8lult) demp 'n cesonde Jefl8 en 
verflou die lnisla.tler van die 8tu· 
dentemassa.. 

LORENNE DU PLESSIS 

~· M. MABSIUILL 

DJE WAPAD .l 

Oop gesprek goed indien ge. 
motiveerd, si prof. De KlE k 

,QNS moet p1ek gee aan die oop gesprek wat reg gemotiv'eer is en die geslotenheid wat reg 
gemotiveer is. In die beklemtoning van albei hierdie instellinge Iii die ewewigtigheid en 

die waarheid!• 
So bet prof. W. l. de Klerk, hoof van die departement 

Etiek en Logika aan die P.U, onlangs op •n vergadering van 
Korps gese. Prof. De Klerk bet gepraat .oor ,In gesprek met 
die vraagteken r• 

met kerke met dieselfde bely
denls. In die politleke !ewe bet · 
prof. De Klerk die oop gasprek 
bepleit tussen blank en nie
blank In Suid-Afrika ter wille 

Prof. De Kli!rk het gese dat 
die Calvlnisme anti-ekstrimistles 
Is. Dlt handhaaf ewewig as 'n 
beklemtoning van twee teenge
stelde waarhede. Daar · is geen 
sprake van 'n ewewig tus8en 'n 
waarheid en 'n valsheid nie, bet 
hy ge8e. 

VEBSTABBING 
Prof. De Klerk bet openheiJ 

wat begrippe soos kompromisme 
neutrallsme en solldarlteit voor
opstel verwerp. Hy bet ook ge
slotenheid verwerp wat die eie 
standpunt hoogmoedig verhef, 
niks te doen wll he met 'n ander 

o~tandpunt nie 
bly vassteek. 
openbaar hom 
selfvertroue. 

en In verstaning 
Die geslotenheid 
In 'n gebrek aan 

GETUIENIS 
Die reate motlewe vir die oop 

psprek Ia dranc na be~rrlp van 
die pr.obleme van ons tyd, dranc 
na Beltkrltl.ek. verkennlng van 
nuwe wee en die roeplng om 
cetulenls van die ele standpunt 
te ,ee. 

NIE-BLANK 
Prof. De Klerk bet ge3~ dat 

dta oop gesprek nodig is in die 
kerklike !ewe in evangelisasie en 

van die beleid van parallelle ont
wikkelings asook tussen Afri
kaans- en Engelssprekendes. 
Ook moet met die volke van Af
rika in gesprek getree word ter 
wllle van begrip van llul proble· 
me en samewerking. 

Prof De Klerk bet die .oop ge
sprek In die studentelewe beplelt 
deur mlddel van ultwlsseling van 
geda.gte8 met die doel om die 
P.U. se sta.ndpunt ult te dra. Hy 
bet gese dat die inslg van die 
studente daa.rdeur verrulm word 
en die ei.J standpunt daardeur 
begrond word 

Geldenhuvs en Marshall 
debatteer 

,Ons moet die kromgetrekte, 
drelgende vraagteken met moed 
bestorm en In gebondenheld aan 
die waarheid die vraagtek'3n met 
albel ha.nde gryp om hom uit te 
rek tot 'n uitroepteken vir die 
waarheld van ons Christellke 
vlsle," bet prof. De Klerk ten 
slotte gese. 

Onder beskerming van die Stellenbosse debatsvereniging 
bet die presidente van Nnsas en die A.S . .B. onlangs vir die 
eerste keer In jare saam op die verhoog vir •n debat verskyn. 

Sewehonderd atudente het ge
hoor hoe mnr. Boy Geldoanhuyli,' 
president van die A.S.B., en mej. 
Margaret Marshall, Nu8as 8e pre-
8iden.te, bulle onderakele organi-
8Mies bespreek bet. 

AFRIKANER 

Mnr. Geldenhuys het in ant
woord op 'n vraag uit die ge
hoor of by en mej. Marshall nie 
wel letS in gemeen bet aangesien 
bulle albei Suid-Afrikan•er8 is nie, 
gese dat hy eerstens 'n Afrika· 
nl'r is en dat dit vir hom on
moontllk maak om eniglets in 
gemeen met mej. Marshall, wat 

· Engels8prekend Is, te he. 

NASIONAAL 

In haar toespr-k het meJ 
Mal'l!lhall o.a.. cese da.t 'n De
pam nle · die rec b~t om hom
self as 'n naslonale lf&'gaam te 
beekou aa aile a.fdeUnp van die 
atudentebevolklnc nle dle rec 
bet om da.arby a.an te lllult ole. 

UITNODIGING 
Alhoewel mu. ~ldenhuya 'n 

ultnodlglnc om Nuaaa ee Jaarllk
se kon,re. vanja.a.r by te woon 
van die ba.nd pwys bet, bet by 
homself bereld verklaar om la
ter weer teen meJ. Mal'l!lball In 
'n debat te staa.n te kom by die 
Unlvel'l!lltelt van K-pstad. 
e Die be8tuur van die debats
vereniging was verdeeld oor 
die vraag of die landsvlag 
b.r die vergadering vertoon moet 
word. Daar Is besluit om die 
vlag nle te vertoon nie. 

SANSPA/DIE MATIE ' 

MENINGS GE~VRA OOR 
HUISGODSDIE~NS 
IN KOSHUISE 

TYdens 'n onlangse meningsopname op die P.U.-ka.mpus 
bet uiteenlopende menings oor huisgodsdiens in die koshuis~ aan 
die lig gekom. ,Huisgodsdiens bet nou slegs •n gewoonte en 
gebruik by die meeste geword, want die Skriflesing word met 
spoed afgerammel en die sang is maar net 'n onderlangse ge· 
brom deur die manne.'' Dit is die mening van mnr. J. Fourie 
van Dawie du Plessis. W.a.t mnr. ~a.k Kruger van dieselfde 
koshuis pia, is ,,ons bid alma.l: ,dink aan bulle wat minder be
voorreg is•, en dan gooi ons die kos in die eetsale rond - Hoe 
rym dit?" 

MeJ. Susan Fourie van Oos
terhof meen dat die roetine van 
godsdlensoefening afbreuk doen 
aan sy doe!. Om die skietery 
saans ult vrye wll by te woon is 
In harmonie met die beglnsels 
van die P .U. en dit rym ook 
met ons eie Christelike norme. 
Daarom meen sy dat die ete 
saans nie verplig inoet wees nie. 

GESIN 
.,Huisgodsdians is 'n moo! tra

dlsie van die Afrikaner'' se mej. 
Kitty .van Heerden van Ons 
Huls. Sy hou ook daarvan dat 
die mans by die dameseetsale 
gaan skiet. In die verband se 
mej. Fourle dat dit 'n buislike 
atmosfeer skep. Ook mej. Rosa 
Pieterse van Oosterhof is dit 
eens dat die manne in die da
meskoshuise moet skiet. ,.Die 
god8diens neem 'n meer gewyde 

en waardige kleur aan, dit ver
sterk die gesinsindruk." 

SIELKUNDIG 
AI die mense is dit eens dat 

diP. skietery liewers aan die ein
ae van die ate moet geskied, aan-
gesien die mense hanger en on
geduldlg is, dan net wil eet. Mnr. 
Izak Bekker van J.v. Rooy se 
dat as daar na ete geskiet word 
dit ,,'n ware huisgodsdiens-atmos
f•aer" skep. Mnr. Bekker bet dit 
ook teen die opmerklngs wat 
soms in die manseetsale gemaak 
word as iemand opstaan om te 
skiet. 

Mej. Marianne Buys, Ooster
bof bet gese: ,,As 'n mens 
godsdlensoefenlnge van a.nder 
lnstansles aanhoor, Is jy dank
baar vir wa.t jy bier kry. Hler 
bly dlt by Gods-diens en is daa.r 
geen gedwepery nie." 

else" om die .,streng taak" 8e 
beloning te bring in die ,.gemoe
delike !ewe" vir my, P.H.R., 
was my drie jaar van graadstu
die alles behalwe gemoedelik! 
Trouens 'n akademiese inrigting 
stel die onverbiddelike eis dat 
akademie primer sal wees en 
kultuur en sport ondergeskik, 
maar geintegreer tot 'n gesonde 
balans. 

ou JAKKIE TREE AF u het volop keuse an ons groot verskeidenheid 

N og •n bekende figuur sal aanstons nle meer op die kam
pus te sien wees nie, soos so bate van die Puk se eksentrieke 
persoonlikhede bet ou Jakkie ook oou die aftree-ouderdom 
bereik. 

Kompleks se studente dink 
m·et llefde teruc aa.n die ou 
bruin man wat nou caan rua op 
8Y erfpla.as by Ma.chavle, en wat 
sy af-a.ande 80 cetrou qpKeofler 
bet om vir die ,kenners,. tee te 
ma.ak. Hy bet darem belowe om 
80 dan en w,.n vir sy buies te 
kom kuler. 

Ou Jakkie is mJnder bekend 
a<> Joko Lukas Rapulane, die 
klonkie wat vroeg In die eeu 
die J·awenSlifr bier Iewers aan
skou bet, eQ wat maar bier or
als tn die kombuise gewerk het 
voordat by In 1933 in jlie Kom
pleks-kombujs kom werk het. 

l{INNEBS 

tenspyte van ay kortaf manter 
van praat en vol lie!de vir 8Y 
medemens, vera! die inwoners 
van Kompleks. Mev. Du Bulsson, 
d1e huismoeder vertel dat sy op 
'n kear vir hom gese bet om 
minder melk vir die studente se 
tee te neem. Sy reaksie hierop 
was: ,Bly "til! Pie kinners moet 
drink!" 

BAAS BIMPIE 
Op 'n vraag aan ou Jakkie of 

hy van die studente gehou bet 
en watter bale stout was, bet 
hy geantwoord : .,Hom alma! ga
laaik! Hy's Baas Bimpie de 
Klerk, baas Vorster . . . (nog 'n 
rits ander) Was nle stout ni·a 

Hy ls 'n vrlendelike ouman, - sommar speel." 

Boeke Stu die • 
VIr 

. 
VIr en 

Ontspanning 

PRO REGE-P'E:RS BPK. 

,DIE POTCHEFSTROOMSE BOEKHANDEL" 

l:erkatraat 91-95 

H/v. Tom- en Borcherdatraat 

Telefoon 5236f4944 

Telefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 

.I 
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,,Ons Dorp'' word opgevof!r KUNSGESElSIE 
,QNS Dorp" - 'n vertaling van Thornton Wilder se bale bekende familiedrama ,Our Town" 

word vanaf 29 Mei tot 3 Junie 196'7 in die Totinssaal denr dle departement Spraakleer 
en Drama van die P. U. vir C. H. 0. opgevoer. . . . ,en uit die eerste modders na die sondeval deel - deur alle 

Die regie word bebartig deur Jacques Loots, vroeer beken
de omroeperj regisseur by die S.A.U.K. 

Die opvoering beloof om 'n nuwe teaterstyl aan Potcbef
stroom bekend te stel, die sogenoemde ,teater in dle ronde." 

Potch. 
Inrvteater 

I 
(EDMS.) BPK. 

,_ 
TEL. 5307 

FRIDAY, SATURDAY, 
MAY 19 and 20: 

First Se!Sion 

SECRET AGENT TIGER 
Second Session 

BEAU GESTE, 
MONITAY, TUESDAY, 

MAY 22 and 23: 
FRANK SINATRA 
DEBORAH KERR 

DEAN MARTIN 
NANCY SINATRA 

A Delightful Comedy . . . L&ced 
with & Big J igger of 
Sophistic&tion ! ! ! 

This is Something DIFFERENT and 
BETTER 

MARRIAGE ON THE, 
ROCKS 

In Technicolor . 
Warner Bros. 

WEDNESDAY, THURSDAY, 
MAY 24 and 25: 

STEVE COCHRAM 
HILDEGARDE NEFF 

In the G re&t &nd Thrilling 
Adventure Dr&m& ! l 

MOCAMBIQUE. 
Technioolor - Techniscope 

FRIDAY, SATURDAY, 
MAY 26 and 27: 

First Session 

MARRIAGE ON THE, 
ROCKS 

Second Session 

MOCAMBIQUE 

GRAND 
THEATRE 

Beligting, kostumerlng, grime
ring en byklanke verg besondere 
aandag veral ook geslen die feit 
dat die gehoor rondom en teen
aan die speelpunte plaasneem. 

SAMESWERING 

Tydens 'n onderhoud het mnr. 
Lbots hom soos volg oor die 
stuk uitgelaat: ,.Ons Dorp" is 
'n drama wat deur gavoelige 
eenvoud kontak soek met die 
diepste wese van ons mensllke 
bestaan. Dit is waarom dit 
ook met die gehoor wll kontak 
maak, waarom dit van die ge
hoor vra om saam te speel, so
do.t alma!, gehoor en spelers, 'n 
scort sameswering aangaan -en 
al die samesweerders weet dat 
bulle nie dta werkllkheid pro-

beer wees nie, maar saan. agter 
die werkllkheid gaan soek na 
die eintlike waarheid. 

VORM 
,,Met die wedersydse samewer

king as voorwaarde, het die 
dramaturg sy strak vorm en ver
hpoginkleding beplan: as daar 
werkllke samehorlghheld is, Is 
dekor oorbodlg, en die vorm ts 
die enlpte wat die pretensielo
se lnhoud sou toelaat. 

WARM 
Ons Dorp Is 'n bultengewone 

drama: warm. mensllk. Dlt 
maa.k ons deel van die tyd, dit 
laat ons bedroef oor ons ele 
verlore jeug; oor die kortston
dige geluk en lydlng wat ons 
weet ons kinders nie kan ont
vlug nle. Grawehoek Is nle 'n 
dorpie erens in die ,bundu" nle 
- dit is 'n werkllheld binne-ln 
die hart van die mens.'' 

opgawek, 
het.c~.t ons klein, onwys, 
terwyl ons skel of prys 
die onvoltooide groot gesprek." 

Hierdie woorde van D. J . Op
perman uit die gedig ,.Paddas" 
bet my vandag gebrlng by 'n 
paar gedagtes oor die kunste
naarskap. In die gedig val drie 
dinge ons op: (1) klein, onwys; 
(2) skel of prys ; (3) die onvol
tooide groot gesprek. 

OMGEKEERD 
In omgekeerde orde van ,.be

langrikheid" wil ek die, seker 
nie die enigste, kardinale sake 
by elka verantwoordelike woord
kunstenaar veronderstel en be
lig. By Opperman kulmineer dit, 
aan die einde van dieselfde ge
dig, en in sy oeuvre, tot die 
groot hoogtepunt : ,op Hom die 
groot hosannas." 

NOOD 
Aan die onvoltoolde groot ge

l!lprek neem die kunstenaar van 

Te'l. 3621 - 140 X.erk Street, 
POTCHEFSTROOM. 

Met gespanne aandag luister die gemeente wanneer Org Rocco en Emmie Webb in die buwe
lik bevestig word - 'n gedeelte uit dle toneelstnk ,Ons Dorp." 

WED . 17, THURS. 18, FRI . 19, 
SAT. 20 

African Consolid&ted Films 
Presents 

Emil Nofal's gre&t adventure 

WILD SEASON 
GERT VAN DEN BERG 

MARIE DU TOIT 
JANIS REINHARDT 
ANTHONY THOMAS 

In Eastm&n Colour and 
Wide Screen . 

SATURDAY MORNING at 9.45 a .m . 

SUMMER MAGIC 
HAYLEY MILLS 

BURL IVES 

MON . 22, TUES. 23 
W&rner B ros. Presents 

BIG DEAL AT DODGE 
CITY 

HENRY FONDA 
JOANNE WOODWARD 

WED . 24, THURS. 26 
Metro-Goldwyn-Mayer Presents 

BRIDGE ON THE 
RIVER KWAI 

WILLIAM HOLDEN 
ALEC GUINESS 

INSLEEP! 

r······,~~;·-· .. 9-;i;~;;·-1 
I in skoak I 

Die P .U.-skaakklub bet Pote 
Vrydagaand 12 Mel vernletigend 
verslaan met 58-28. 

In 'n onderhoud met mnr. Mac 
van der Merwe van die Skaak
klub, hat by gese: Pote kan mis
kien Rugby speel, maar bulle is 
nle slimmer as ons nie! " 

Meesterkonsert 
Die volgende meesterkonsert 

sal Saterdag 20 Mel In die kon
servatorlumsaal plaasvind. Sarie 
Lampracht (alt), Pieter de Vii
Hers (klavier). en Kees Peterse 
(altviool), tree saam op Jn 'n 
bultengewone aantrekllke pro
gram, waarin die drie kunste
naars om die beurt en as sollste 
en in ensemble optree. 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP 

Koahuiabestellings: 6039 

ALLE VERWACTINCE OP 

OORTREF 
Die inter-kosbuiskonsert yan Saterdag 13 Mel in die 

Totiussaal bet aile verwagtinge oortref. Met een stout sprong 
vorentoe is 'u moeilik bereikbare standaard gestel. In 'n kon
sert w.at uitsluitlik uit sang bestftan bet, kan dit amper 'n 
sangfees genoem word. Dlt wil vir my voorkom asof hierin 
groot moontllkhede opgesluit le. 

Die hele konsert was fyner, 
mooier - selfs die gedrag van 
di·a toeskouers! 'n Afgerondheid 
ea goeie smaak bet deurentyd 
getret. Daar was niks wanklan
kigs in die aanbieding nie, be
halwe miskien vir die eenbedryf 
wat plek-plek deur minder goeie 
spel onat aangedoen bet. Niete
min het dit groot byval gevind 
deur die verrassend·a en effens 
ironiese ontknoping Renske 
Sinla het oortuig met baar speel
vernuf. 

BESONDER 

Ek kan nle reg aan al die 
deelnemers laat geslded nie, 
maar kunstenaars wat 'n beson
dere indruk gemaak bet, is : 
Pierre Joubert wat ongeerg, 
amper nonsjalant, 'n oaie en oor
spronklike vertolking gegee bet 
van ,Wien du St!ldt meiner 
Traume"; Amanda Joubert met 
Flotow se ,.M'Appari" die 
dame bet beindruk met baar 
ontspanne verhoogspersoonlik-

held en geoefende ligte sopraan
stem; Pieta Badenhorst met 
Beethoven se ,.Die Himmel rUb
men.,, 

HOOGTEPUNT 

'n Koor onder Ieiding van La
renne du Plessis het aan die 
einde vir 'n gepaste en groot 
boogtepunt gesorg. Bekende lie
derc soos ,Wine, Women and 
Song, Mowe du fliegst in die 
Heimat e.a . is op 'n vars-nuwe 
wyse aangebied. Mej. Du Plessis 
Vjjrdien 'n spesiale woord van 
vermelding vir haar werk 
hierdie koor vergelyk goed mat 
die bestes. Trouens op die Puk 
II; dit 'n nuwe geluid. 'n Mens 
lllOet net noolt te bewus wee~ 

vail die gehoor nle ? 
Kortom: die hele konsert was 

·~ pulk aanbiedlng, gebalan
!iOOrd en alles het vlot vllrloop. 
Dis net jammer daar was so 
mln mense!? 

P :H .R. 

eeue _ _- tot vandag. Die nood en 
stryd van elke tydperk verander, 
wissel In die roering na die on
atwendbare elnde. Kragtens dle 
kultuur opdrag van die mens 
moet by die aarde kultiveer, her
skep in die wurggreep van die 
sonde. En uit die verga.nkllke 
van elke ding lets du1li'Siiam, lets 
tydioos tot stand bring. 

KONSEKWENSIES 
Dit toon vir my iets van die 

werklike roapingsbewuste kuns
tenaar voor God. Hieraan neem 
d•e groot geeste in die tyd deel. 
In hierdie visie bet die kuns 
dan ook 'n besondere funksie. 
Ruk by, in sy volle konsekwen
sies van ontsetting, ontroering, 
pyn, ontstellende visie op di·a 
werklikheid ens., die mens uit 
diE' klein selfgerigte bestaan, uit 
die materi4He dinge, en maak 
hom attent op die ewige geeste
like wae.rdes. In groot kuns vind 
alles 'n n·aerslag wat die mens 
roer: boosheid en goedbeid! Die 
onvoltooide groot gesprek Is 'n 
,.toesang" en ,.teesang", ''n bitter 
kosbare taak ; 'n soektog na die 
nood van ons tyd. 

SKEL 
Nou is dit ook so dat elke 

groot kunswerk ,.skel" of ,.prys". 
Ek wil my nie skuldig maak 
aan die psigologisme nie. Maar 
wie gaan die aard van die ,.lied" 
ol ,klag" bepaal? Vir die kuns
tenaar kan ons nie norme neerle 
n ie. Soos Opperman se : hy 
,.skep na die wil, maar tog na 
aangevoeld·a wet." Nou wil ek 
nic beweer dat alles in die kuns
werk maar klakkeloos kan deur 
gaan nie Lewensfasette in die 
kuns en die kuns self mag nie 
verabsoluteer word nie! Tog bly 
die waarheid bier 'n vraagteken : 
H• maklik kan dit verval In mo
raliserende prekles ; veral deur 
diegene wat van die problema- • 
tiek van die kunswerk niks weet 
nie. Want die kunswerk is nie 
batogend nie, maar beeldend 
kragtens die besondere wetma
tighede deur die skeppende ver
bealding van die kunstenaar. 

DOODSONDE 
,,Klein, onwys" word hlerdle 

groot onvoltoolde gesprek ge
voer, nederig en eerllk. By die 
gr.oot kunstenaar vind ons 'n 
sterk religleuse besef, soos by 
Opperman, en dan Is dit nederlg. 
Groot kuns omvat die hele sug
tende skepping letterllk alles 
kan betrek word,-volledlge Ute
rere kritiek, om saam met P.D. 
van der Walt te praat, sal van 
die hel·e omvang van die Uterere 
kunswerk rekenskap gee! Een
sydlgheld is •n ,doodsonde," al
les moet in 'n sulwer ewewig 
verkeer! 

P .H.R. 

Fransman praat 
oor Parys 

Op Maandag 22 Mel om 7.30 
nm. sal mnr. Guy Leo algemene 
afgevaardigde van die Alliance 
Francaise, die Franse weraldkul
tuurveregining, die Cercle Fran
caise en ander belangstellendes 
toespreek in die Sielkunde-gebou 
kamer 132. Mnr. Leo se Iesing 
sal handel oor ,.Die daaglikse 
lewe in Parys vanaf 1880 tot 
1914. Die lesing sal toegelig word 
met skyfi'as, Jiedere en tekste 
uit die genoemde periode. 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 
BOEKE 

SKRYFBEHOEn'ES 

' 
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AFGEV AARDIGDE 
Na 'n boogs immorele onder

houd met die S.R.-voorsitter 

van die Tarentaalse Universlteit 

mnr. Hekkies Soetzee, kan die 

Voetpad hoogs sensasioneel aan 

sy vier lesers (ja, ons bet nog 

een bygekry) meedeel dat die 

T.U. ni•a 'n waarnemer na die 

kongres van Nusans sal stuur 

nie. .,Ons Is bevrees vir radikale 

indoktrinasie en duistere aanval

le op ons verteenwoordiger," bet 

mnr. Soetzee gese, en ·bygevoeg: 

,.Ons verneem mej. Maggie 

Maarskalk is glo 'n tier met 
haar mond." 

KUNSMISTIG 

Die Voetpad se sportverslag

gewer berig ontmoedigend dat 

ten spyte van kunsmistige mid

dels om die T.U. se rugbykrag 

oo te skulf, bulle jammerlik in 

dil' ~t<?f bly le bet teen die boer

skool-oorkant-die-straat (beter 

bekend as die Voete). Mnr. Plet 

Kalant bet aan Die Voetpad gase 

dat by vol vertroue is dat sy 

span volgande keer met 5-13-5 

teen die Voete sal triomf-eer. 

DIE WAPAD 5 

Dink die Afrikaner nog? 
Dit word soms beweer dat die Afrikaner nie kan dink nie. ,Bulle kan nie vir bulleself 

dink nie,'' word gese. 

Kom ons laat hierdie stelling daar. en let eers op die per
sone wat dit se. Eerstens is daar 'n groep wat dink dat 'n 
mens net kan dink as jy soos bulle dink. Hierdie vyande van 
die Christendom, die Westerse beskawing, demokrasie en behou
dende van die Afrikaner is vir ons meer as bekend. Hierdie 
mense verteenwoordig ook meer as een filosofiese rigting. 

'n Ander groep, wie se bedoe
lings reg Is, kritiseer die Afri
kaner omdat by soms te lui is 
om sy denke in te span. Die 
gamaksugtige Iewe wat ons lei, 
maak bierdie standpunt wei 
waar. Pit, sonder om te veral
gemeen. Daagliks ervaar ons dit 
op ons universiteite. Studente is 
genelg om denkvry voort te 
gaan. Hiervoor kan moeilik ver
skonlngs gevind word. 

'n Mens wat 'n onderwer;> met 

r-ie; denke kan beheer, b ~l 'n 
voorsprong bo 'n mens wat <lit 
met sy gebeue meedra. Die 
denker dien as 'n waardevolle 
beskermheer van 'n saak, want 
dlt is by wat probleme o>n gc· 
varz kan voorsien en kan be
kamp. Vir bierdie doe! is denke 
noodsaaklik e~ moet dit gei{QP.s
ter word; soos spier-potensiall
tiet deur oefening ontgin wor<l, 
so ook denkpotensialiteit. 

Die vraag is nou : hoe kan 

denkvermoe vermeerder word'? 
'n Mens moet nie net op IJele
senbeid konsentrear nie, want 
deur net te lees word nooit ge
leer om self te dink nie. L et:s 
moet 'n doe! dien. Die gel P.csd ·~ 

feite moet self oordink w<'rcl. 
Lees, versamel feite , sorte ~ r (;11 

bedink dan self. 

Gesprekke kan ook grootliks 
bydra tot die prlkkeling van 
denke. Studente, met gemeen
slcapllke belangstelllngs, be
hoort in gespreksgemeenskappe 
by mekaar te kom en die onder
werp van belangstelling te oor
dink. Laasgenoemde vra slegs 
lnlslatief. 

J . M. T. LABUSCHAGN~~ 

at bet Tosca, Stella, 
Piet Plessis, Jan Kemp, 
Amalia en Sci entia 
in gemeen met 
Kommissarisstraat, 
Johannesburg? 

AbD~~ 

••mi!·A -i•'i' ••~ 
...... I!IIIIIJ 'iilll ~- ~~~ 

~;::.~;;~;;,: .-~I~ 
Volkskas is op al hierdie plekke. Met meer as 400 
kantore in die Republiek en Suid-Wes, bring die 
bank sy kwaliteitsdienslewering tot op u drumpel 
- hetsy grootstad of kleindorpie. 
Inheems soos die Afrikanerbees, maar met meer as 
200 agente en korrespondente in die buiteland, 
lewer Volkskas landswye sowel as 'n wereldwye 
bankdiens van die hoogste gehalte. Die bank is 
ingerig om elke denkbare geldtransaksie te hanteer 
vir boer en korporasie, nyweraar en handelaar, 

belegger en salarisman - se]fs van Stampriet m 
Suidwes tot op enige plek op die aardbol. 
Die mees moderne rekenoutomaat word tans in 
gebruik geneem om 'n puik bankdiens vir die bank 
se groeiende aantal kliente in hierdie moderne tye 
te verseker. 

VOLKSKAS 
BEPERK (GEREGISTREERDE HANDELSBANK) 

HOOFKANTOOR: PRETORIA 

Volkskas staan vir ftink, volledige bankdienste YZ~ 
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Begeesterde Pote klop 
die Pukke 

DIE Pote bet verlede Woensdag vir een van die grootste verrassings in die Wes-Transvaalse 
rugbyliga gesorg toe bulle die Pukke met 8--6 geklop bet. 
Die wedstryd bet deurent.vd baie spannend verloop en daar was aanv.anklik min te kies 

tussen dle twee spanne. 

Die eerste punte is aangeteken deur Louw Geyser, heel
agter van Pote, toe by met 'n pragtige skepskop geslaag bet. 
Telling: 3-0. 

Landloopspanne 

presteer In die wedstryd teen Rhodes verled~ 
1 
jaar bet die Pukke gewys 

waartoe bulle in staat was. ,Wat is non met ons eerstespan 
verkeerd ?", word in die berig oor die wedstryd teen Pote gevra. 

Die Pukke het geantwoord met 
'n drie deur Iibert Joubert na
dat die agterlyn moo! na links 
beweeg het. Jammer dat hulle 
agterlyn nie meer die bal na 
die vleuels laat loop het nie. 
Martin Grundlingh kon dioa drie 
nie vervyf nie. Telling: 3- 3. 

CESPREKSCEMEENSKAP 
VIR SPORT GESTIC Die Universiteit het daarnP 'n 

strafskop voor die Pote se pale 
gekry en Grundllngh het dit 
oorgeskop. Die Pukke h t va'3gc
skop en die geringe voorspro!'ri 
bE'hou. Pit was ook die rustyd
telling. 

Deur die inisiatief van mnr. J. M. T. Labuschagne (Swart 
Lappies) is verlede jaar 'n Sportgespreksgemeenskap deur 
ongeveer vyftien P.U.-studente gestig met die doel om sport
beoefening deur gesprek in diepte te ontleed. Daar word beoog 
om die kennis so verkry later te versprei en toe te pas en om 
sodoende die indiwiduele en gemeenskapsfunksies, wat uiting 
vind in sport, te dien. Die gemeenskappe wat gedien wil word, 
is die universiteit en die breere gemeenskap. 

VERWOED 
Nadat die spanne omgedreal 

het. het die Pote verwoed aan
geval en met huna ligte voorspe
lcr!l op die bal geboer. 

Sportgespreksgemeenskap het 
ook 'n inisieringsfunksie nl. om 
tz help toesien dat die idee van 
intellek t uele deurgronding ook 
uitgedra word na ander gemeen
skapsaktiwiteite waardeur lang
termyn en standhoudende res ul
tate verkry kan word . Dit kom 
cl.us daarop neer dat die sport
gespreksgemeenskap hom meer 
bepaal by die psigiese a spek van 
sport waardeur sport meer be
paald d·zur denke gedien word; 
deur te beplan, ondersoek , deur 
te rig en te dien. 

REFERATE 
Die volgende r efera te is tot 

dusver deur die vereniging uit
gewerk : Die s ielkunde in sport, 
die rol van bewegingsleer. in 
sport, die wiskunde en fislka 
van sport, sosiologie en s-port, 
fi s iologie van sport, die nood
s aaklikheid van 'n goele kardlo
r espira toriese fiksheld vir 'n 
goeie uithouvermoe en sportad
m in istras ie. 

PUBLIKASIE 
Die g roepie sportentoesiast e, 

waarvan die lede uitgesoek is 
en wa t persone soos oom Piet 
Malan en Hans van Zyl insluit, 
vergader tweaweekliks en be
spreek dan allerlei sake van be
la ng i.v.m . sport ook in die al
gemeen . Hulle beoog om in die 
t oekoms deur middel van Die 
W a pa d en andersins meer 11a 
buite te werk deur hul bevin
dings te laat publiseer. 

Stoeiklub vaar 

goed 
Di·z Puk se stoelklub het verle

d~ Vrydagaand daarin geslaag 
om die van die Pretoriase Nor
m aalkollege met 6 g;evegte teen
oor 3 die loef af te steek. 

Die uitslae was soos volg : mld
delgewig : Jan Pretorius, Wollie 
Wolrna rans en J . Boshoff wen 
b ulle gevegte met 'n val ·alk. Ben 
van Zyl het twee gevegte onder
s keidelik met 'n val gewen. 

Liggewig C . Kruger het met 
punte gewen, te rwyl veergewig 
J. Booysen sy twee g evegte elk 
met 'n val v zrloor het. Kapok
gewig A. Oelofse se teenstander 
h et hom m et 'n val geklop. 

Daar was 'n redelike aantal 
toeskouers teenwoordig wat die 
stoei geniet het en die nodige 
a a nmoedigin g verskaf het. 

Die Wapad word gedruk deur 
Enslins, Potchefstroom. Ultp
wers: Die Studenteraad P.U. vir 
C.H.O. 

MNR. J. M. T. LABUSCHAGNE 

Die Geeltruie het 'n seker 
kans om punte aan te teken in 
dlol water gegooi toe bulle voor 
Pote se pale 'n strafskop gekry 
het en Jan Schutte 'n k•Jrtskop· 
pte gelos het wat weer op nlk, 
uitg·aloop bet nie. 

SKITTER END 
Die spel het van die een kant 

van die veld na die ander vt~r· 

skuif en in die doodsnikke va:-~ 

die wedstryd b~t Kearn '1y van 
Pote vir hom 'n pad oopgebeur 
en oorgeval vir 'n baie mo.-.i 
dne Die vervyfskop is sltitte
rend deur Geyser oorgekllt!!. Die 
eindfluitjie hat kort daarna ge-

PUKKE VERLOOR 
WEER 

Die span van Rustenburg bet Saterdag daarin geslaag 
om die Universiteit met 6-3 te klop. Die wedstryd bet deuren
tyd baie spannend verloop, maar nie een van die spanne bet 
die nodige deurdringingsvermoe getoon nie. 

Dit lyk asof die Puk net groot 
rugbyname bet, maar nle 'n 
wenspan wat as 'n eenheid 
saamspeel nie. Die bal word nog 

. steeds staan-staan in die agter
lyn ontvang en die voorspeiers 
speel nog nle met vuur nle. 

ENIGSTE PUNTE 
Die Geeltruie se enigste punte 

is aangeteken deur Kobus Ven
ter. Die drie kon nie vervyf 
word nie. Rustenburg bet twee 
keer agt·ar die studente se doel
Iyn gaan kuier, maar hul kon 
ook nie die driee v~rvyf nie. 

Die tweede span het goed ge
speel, maar later verslap. Hulle 
het gelykop gespeel met 6 pun
tc elk. Vir die Universiteit het 

Gawie Yssel en Dollie de Ia 
Port elk 'n drie gedruk terwyl 
Rustenburg geslaag het met 'n 
drie en 'n strafskop. 

Frlk Swart, senter van die 
Puk, het skltterend gespeel en 
verdien beslis 'n kans in die 
eerstespan. 

VERLOOR 
Dawie Doep en Over de Voor 

het albei verloor. Die 019B span 
bet vir 'n verrassing gesorg toe 
hulle byna die sterk span van 
Sasolburg, m •adehouers van die 
beker, geklop het. Hulle het met 
8--6 verloor. Die 0.19A span bet 
met 3 elk gelykop gespeel 
teen die sterk en swaar span 
van Strathvaal. 

AANKONDIGING 

PAN COETZEE 

UNIEWINKELS 

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

blaas en die Pukke moes as ver
loorders van die veld afstap. 

WELVERDIEND 
Dlt was voorwaa.r 'n weh•er

dlt"nde oorwinnlng deur 'n be
Jref'.Sterde span wat deur!faans 
gespeel het om te wen. Daarcn
t;( en bet die Unlverslteit sonder 
plan gespeel t:n Is daa.r dll,wf'ls 
doeUoos geskop. Hlervour was 
die losskakel, Theron, verant
w.oordellk. 

Die senter~ het ole bulle spoed 
gebruik ' nle·· en Koos du Plooy 
bet twee belaglike skepskoppc 
met 'n volle agterlyn langs hom 
probeer. Op heelagter het Mar
tin Grundlingh sy besta wed
stryd tot sover vanjaar gas)>ecl. 

BELANGRII{HEID 

Onder dle voorspelers was dlt 
net witkop Theuns Kruger en 
Deon Malan wat huUe sout wt•rd 
was. Dit lyk asot die ander nle 
die bela:~crlkheid van die wed
stryd besef het nle. 

LEIDING 
Daar is erens 'n groot skroef 

los. Mlsklen Is dit die spalers se 
houdini' teenoor die spel? Dit 
bet vir my voorgekom of daar 
nle die nodlge Ieiding Is nie -
of Is daa.r dalk fout met die af
rondin&" en afrigtfng? Miskien 
sal 'n mens hierdie vrae in die 
komende wedstryde kan beant
woord. 

C.J .S. 

-··. ·- -·-· 

Twee landioapspanne van die 
P.U. het Saterdag 29 April aan 
die Pretorla-Hartebeespoortdam 
( -+- 23 myl) aflos deelgeneem, en 
bale goed gevaar. Verskele van 
die beste landloopspanne van 
N-TvL het ook deelgeneem o.a. 
Normaal, Tukkles, Weermag, 
Pollsle en Proteaklub. 

REKORD 
Die P .U. se A-span met L. 

van Wyk, G. Muldnar, G. van 
Eck, C. Hatting, L . Snyman en 
F . Heystek was eerste, Protea 
tweede en Weermag derde. Die 
B-span was agste. L . van Wyk 
en G. Muldner het die vinnigste 
tye oor hul afstande afgele. L. 
van Wyk het ·•n rekord van C. 
Minaar laat spat. 

INTERKOSHUIS 
Die interkoshuislandloop het 

Woensdagmiddag 26 April op die 
Oude Molen-terrein plaasgevind. 
Die individuele wenner was G. 
van Eck van Pote wat saam met 
'u paar ander Pote-atlete op uit· 
nodiging deelgeneem bet, terwyl 
Chris Hattingh van die Univer~J· 

t~:it. tweede was, F . Heystek 
en W . van Zyl derde - laas· 
genoemde twee ook van d ie Uni· 
vusiteit . Die spankompetisie is 
gewen deur Dorp, met komple4:s 
tweede · en Dawie Doep Noc.rd 
<ierde t~rwyl Dawie Doep-Sud 
die v ierde plek verower bet. Di< 
a!etan d was vier myl. 

-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-1 
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Tomstraat 92 Telefoon 5032 
POTCHEFSTROOM 
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