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bl u u, nen ons die lig. 

Nr.  
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• ~RET 
APTEEK 

Groot genoeg om a te bedien. 

Klein genoeg om o te ken. 

* " 
DIE STUDENTE-APTEEK 

Matie -Voorsitter Antwoord 
Verskuldig Op Teenstrydige 

Ul•tsprake· Die Wapadplaasindieuit- I 
- gawe van 18 Juuie 'n Bylaag Puk Is Terug 

waarin loopbane vir studente .._. __ _ 

uiteengesit word. Hou Die Paul Hoogendyk wat geduren
de die Aprilvakansie in 'Ji mo
torongeluk beseer is, is uit die 
hospitaal ontstaan en sit reeds 
sy studies in aile erns voort. President Daag Etienne 

De Villiers 
DIT KAN AANGEVOER WORD dat die koerantartikel verkeerde berigstelling was, maar dan vereis 

:fit tog seker 'n openbare regstelling indien dit so was", skryf die President van die Afrikaanse Studente
bond, mnr. Roelf Meyer, in 'n ope brief aan die Voorsitter van die Studenteraad van Stellenbosch, mnr. 
Etienne de Villiers, na aanleiding van 'n berig wat in 'n Engelse Sondagkoerant verskyn bet en sekere 
uitlatings wat mnr. de Villiers gemaak bet. 

Die berig het gehandel oor wat mnr. De Villiers gemaak 
'n verligte breakthrough" op het. 
Stellenbosch wat volgens die ,Tydens u Studenteraad se 
brief deur mnr. De Villiers on- besoek aan die U.O.V.S. op 
derskryf word. 26 Maart vanjaar, het u in 'n 

Disafl'iliasie ten goede. 

Verder lei mnr. Meyer uit 
die berig af dat mnr. De Villiers 
hierdie deurbraak toeskryf aan 
die disaffiliasie van Stellenboscb 
by die ASB in 1968. Hy skryf: 
, Volgens die berig beskou u dit 
dus ten goede dat Stellenbosch 
met die ASB gebreek het, want 
dit het Stellenbosch in staat 
gestel om onafbanklik te wees 
in sy denke. Dit het voorts die 
gevolg gehad dat o Studente
raad 'n pragmatiese bantering 
van sake bet omdat u dan nie 
gebind is deur enige bepaalde 
beginsels nie - sake word han
teer soos dit voorkom." 

Teenstrydig. 
Mnr. Meyer voer dan aan dat 

hierdie uitspraak, soos weer
gegee in die bepaalde berig, in 
stryd lyk met ander uitsprake 

vergadering (met die U.V. -S.R.) 
onder andere ge-meld dat u be
sef Stellenbosch is geisoleerd as 
gevolg van die disaffiliasie met 
die ASB en dat u ten gunste van 
beraffiliasie by die ASB is." 

Mnr. Meyer wys voorts daar
op dat mnr. De Villiers ten tyde 
van die heraffiliasiepoging ver
lede jaar in die mondstuk van die 
A.S.V.S. (Afrikaanse Studente
vereniging van Stellenbosch) ge
skryf het dat ,Die Studenteraad 
van 'n Afrikaanse Universiteit 
... nie slegs die reg en verant-
woordelikheid (het) om na buite 
deur affiliasie by die ASB uit-
drukking te gee aan die Christe
like-Nasionale beginsels waar
voor hy staan nie, ... " 

Duidelike kontras. 
,Daar le vir my 'n duidelike 

kontras tussen die uitsprake 
van u hierbo verwys en die ver-

Karnaval 
onder skoot 

DAAR WORD MET AFWAGTING uitgesien na die beskikbaar
stelling van die verslag oor die Karnaval wat eerskomende Dinsdag 
voor die Studenteraad moet dien. 

naval. · 

klaring teenoor die koerant: 
Ek sal dit waardeer indien u vir 
my hierdie oenskynlike twee teen
strydige standpunte kan ver
duidelik en opklaar" skryf by 
verder. 

Mm. Meyer wys verdcr daarop 
dat mnr. De Villiers skynbaar 
die grondslag van die ASB on
derskryf en wil dan weet hoe
kom daar in die~ berig 
staan dat Stelle~'Sch no~rag
maties kan opttee - dffi in 
stryd met die grondslag va die 
ASB. • 

•, 
' ... 

Wapaddop. 

Daar ha'jy ditl 

Sieker die basies skryf eksam
nen, sieker dis boekom dit so 

stil is. 

. " 

•' 

Na verneem word het hy geen 
ernstige letsels oorgehou nie. 

Kauring 
Die keuring van die revue wat 

vanjaar deur Thalia op die plan
ke gebring word, vind moreaand 
plaas. Intussen word daar nog 
heelwat gesk&af en afgerond om 
alles in finale gereedbeid te kry. 

,& ~ •• 

REGS TELLING. 

In Die Wapad van 7 Mei 
Die bedrag in Die Wapad 
van 7 Mei genoem as synde 
kontant ontvang deur die 
Aptekerstudente moet lees 
R96,00 in plaas van R9 600. 
Verskoning word gevra vir 
ongerief wat veroorsaak kon 
word. 
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Die Stu4enteraad het op sy 
Ju,ate "l(up.derio• 'n kommia11ie 
buwndo uit mpr, Kobua BQOY· 
~n• (Voar•ittlr van die Xama· 
valkomitee), K.oh"us vari- der 
Walt (Ondervoorsitter van die 
Studenteraad), Frans Kruger en 
Dawie Swanepoel aangestel om 
aandag aan sekere espekte van 
Kamaval te gee. Die bevindinge 
van hierdie kommissie sal in die 
Karnavalverslag opgeneem 
word. 

Vonkeie persone hot reeds 
un 1)11 Wapad moninp tn bier
die verband aelug, sodat die 
kommissie se bevindinge van 
groot waarde kan wees. 

Die foto is geneem tydens die R.,..wtekf........., wat op Potchefstroom phon Ia. Die J'ees Is dear 

Die sake waaroor uitsluit
sel gegee moet word is: deel
name van studente en die pub
liek aan karnavalaskeis, besoe
kende kunstenaars vir konserte, 
die tydsduur en tydstip van kar-

sowat twintig-duisend mense op die Olenpark bygewoon. Foto: Fotokuns. 
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Daar is werklik min dinge wat 
dieselfde weerklank vind as juis 
'n bouery. Alle soorte van bou
bedrywigbede. En die kampus 
getuig daarvan waar jy ookal 
gaan. Van die kosbuiskamer tot 
die biblioteek beweeg jy daar
deur of daarom. Van klaskamer 
tot klaskamer is jy bewus daar
van. Selfs tydens lesings kan 
jy kwalik daarvan losgeskeur 
word. 'n Gedruis en geswoeg van 
vroeg tot laat. 

En ek hou daarvan. Dit smoor 
die dosent se stem tot agter
grondgeluid indien jy ver veeld 
raak; maar dit bou jou ook 
wakker as jy smiddae genoodsaak 
is om wakker te bly; en dit 
verander die aansig van 'n plek 
wat mooi is maar waaraan die 
daaglikse student gewoon ge
raak bet. 

D.ie vordering bring blydskap 
oor wat kan wees indien die no
dige materiele fasiliteite bestaan. 
Kalme ruimte vir laboratorium
werk, rookplek in die biblio
teek, genoeg slaapplek vir die 
mede studente en moontlik een 
dag ook genoegsame ruimte vir 
gesellige samesyn in 'n Iieflike 
studentesentrum. 

Die mistieke in ontwikkeling 
is ook nooit gemaklik af te maak 
nie. Die een gebou na die ander 
verrys as konkrete bewys daar
van dat die Puk nie versink bet 
in 'n ontkombare groef nie. 
En dit is mooi. 

En moontlik is dit ook sim
bool van die ontwikkeling op 
ander gebiede as net die mate
riele. Dan sou dit die lewcns-

krag van 'n unieke inrigting uit
wys. 

Die aantreklikbeid van n in
rigting wat nie weerstaan kan 
word nie. En dan is dit eers 
mooi. Dan word dit simbolies 
van die geesteskrag van dit wat 
ons ook maar as die eie aanvaar. 
Maar dit kan meer en beter wees. 
Dit kan wees die simboliek van 
dit wat ons wil uitdra en oop
gooi voor die massas. Dit waar
mee ons die pad oopveg en aile 
struikelblokke oorwin. 

Ook sou dit insluit die lewens
krag van 'n jong volk op die 
pad van die toekoms. Die pad 
wat ons bewandel. AI loop ons 
soms met die kierie. Die kierie 
van lang hare ('n sogenaamde 
,gebreide nek") of onelegante 
kleredrag, of een van die ander 
tekortkominge wat by geleent
heid aan ons uitgewys word. 

Dit is maar net die barste in 
die mure of die skewe fondasies 
wat die argitekte op gesag van 
argitekwees nader kwalifiscer as 
onvoldoende om die gebou waar
agtig sterk en mooi te maak. 

Die paadjie sal ek nog lank 
loop, en hierdie dinge sal ek 
nog baie bedink. Intussen bly 
die bouery 'n goeie afleiding vir 
die gedagtes en die oog. 

Baie van ons bet seker al 
bankrot gespeel soos die kon
trakteurs: omdat ons nie mooi 
besef bet waarmee ons besig 
gaan wees nie. Omdat ons die 
terrein nie met oorgawe onder
soek voordat ons begin met die 
bouery nie. 

REFLEKTOR. 

U bet volop keuse in ons groot verskeidenheid 

• HANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFTES 

• EN WAT U OOKAL VAN 'N BOEKHANDE
LAAR VERLANG 

PRO REGE-PERS BEPERK 
,die potcbefstroomse boekbandel" 

TOMSTRAAT - TEL. 3421 - POTCHEFSTROOM 

GOEIE KOS! 
FLINK& DIENS I 
u tevredenheld Is ons 
PLESIER! 

"BADJEPARK 
·PADKAFEE 
( Lanp die Johannesburg
fMC~ .... ). 
Beslt ook drankllsensie 

9ns onderneem ook bestellirlQS 
aarr koshutse tot bate fut 
In die neg na koshul~nga 
Tel. 6670 

·KOMM _JNISME 
BRING 

SPANNING 

S.R. Oorhandig 
Wapen 

Die studenteraad bet Vrydag 
tydens die Feesverrigtinge in 
Pretoria 'n wapen van die PU aan 
die administrateur van Trans
vaal, mnr. S. G. van Niekerk, 
oorhandig. - Druk Kop Onder 

Die Studenteraad het ook aan 
die optog wat die vlagdracr vanaf 
Waterkloof na die plein begelei 
bet, deelgeenet;n. Die optog was 
per voertuig en is gelei deur die 
RlO-vaandel. 

IN DIE DENKE van die Russiese kommunisme bestaan geen inter
nasionale situasie sonder enige spanqing nie, bet de. Jan du Plessis 
van die Randse Afrikaanse Universiteit tydens die derde simposium 
van die sentrum vir Internasionale Politiek verlede Woensdagaand 
aan die P.U. vir C.H.O. verklaar. Dr. duPlessis bet daarop gewys 
dat die Kommunisme totaal ander betekenisse aan westerse begrippe 
beg as wat die westerse moondhede en die westerling oor die algemeen 
daaronder sou verstaan. S.A.B. 

In die denke van die Russiese 
kommunisme bestaan geen in
ternasionale situasie sonder enige 
spanning nie, bet Dr. Jan du 
Plessis van die Randse Afri
kaanse Universiteit tydens die 
derde simposium van die sen
truro vir Internasionale Poli
tieke verlede W oensdagaand aan 
die P. U. vir C.H.O. verklaar. 
Dr. Du Plessis bet daarop ge
wys dat die Kommunisme totaal 
ander betekenisse aan westerse 
begrippe beg as wat die westerse 
moondbede en die westerling 
oor die algemeen daaronder sou 
verstaan. 

Die skep van 'n spanning
situasie in die internasionale 
politiek word deur die Kom
munisme ge-voer tot 'n kritieke 
toestand en daarop moet nood
we-ndig oorlog of revolusie volg. 
Die skepping van spanninge in 
die internasionale verhoudinge 
tussen verskillende state is 'n 
integrale dee! van die buite
landse politiek van die Kom
munisme. 

Dit is part en deel van die 
Russiese Kommunisme dat die 
ontwikkeling van die mens
heid gedryf en gestimuleer is 
deur konfliksituasies. Indien die 
spanningselement uit die Rus
siese Kommunisme weggeneem 
word, of verdwyn, verbrokkel 
belangrikste stimulant van die 
verbreiding van die Kommunis
tiese ideaal. Dr. Du Plessis bet 
voorts gese dat die Russiese 
Kommunisme onderskeid maak 
tussen revolusie en revolusie. 

In die Kommunistiese termino
logie bestaan daar twee soorte 
revolusies nl. progressiewe en 
negatiewe revolusies. Progres
siewe revolusies lei tot die ver
breding van die Komminisme 
en die skepping van 'n Kommu
nistiese staat in ander dele van 
die wereld. Revolusie is deur 
Cbroestjeff beskryf en gede
finieer as die mees menslike daad 
waardeur die mens sy menslik
beid aan andere betoon. 

Dr. Du Plessis se dat die be
staan van 'n spanningsituasie 
vir 'n onbepaalde tyd kan voort
duur so nder dat daar enige ver
andering in die bestaande posisie 
intree. In die prosesse van die 
realisering van state is dit die 
beleid van die Russiese Kom
munisme om sy mededingers die 
kop onder die water te drok en 
self bo uit te kom. Algemene en 
partikuliere spanningsituasies 
word deur die Russiese Kom
munisme op intemasionale ter
rein geskep vir die bevordering 
van die ideologiese motief van 
die Kommunisme. 

Dr. Du Plessis het op 'n baie 
interessante wyse verklaar dat 
die Russiese Kommunisme groot
liks gebruik maak van die be
grip vrede en ewigdurende vrede 
in die Brezneff doktrine wat as 
handleiding dien vir die buite
landse politiek van Rusland. 
Vrede beteken vir die Russiese 
Kommunisme slegs die afwesig
beid van militere konOik en niks 
meer nie. In 19?1 bet die Rus
siesestaat selfs 'n Wet op Vrede 

aanvaar waarin in baie mooi 
woorde die ideale van die vrede 
wat die Kommunisme bely, uit
eengesit word. Daarin word ver
klaar dat oorlospropaganda 'n 
misdaad teen die mensbeid is. 
Dr. Du Plessis bet aangetoon 
dat die verklaring van vrede
nie ooreenstem met die ver
klaring wat verskaf is ten pp
sigte van die deugde van die 
progressiewe revolusie nie. Vrede 
beteken vir die Kommunis die 
bestaan van 'n gespanne bou
ding op die vlakke van die in
ternasionale politiek terwyl 'n 
toestand van oorlog as die per
manente situasie vir die buidige 
bedeling, wys voor die bereiking 
van die wereldstaat, aanvaar 
word. Die politiek op internll
sionele vlak is die voortsetting 
van die oorlogstoestand. 

Terwyl die Russiese staat 
vrede verkondig is dit die party 
in Kommunistiese Russland wat 
verantwoordelik is vir die be
vordering van die direkte be
lange van die Kommunisme 
m.a.w. die skepping van direkte 
kontliksituasies. 

WORD 
GROTE.R 

Die Studenteraad het onlangs 
by die Sentraal Akademiese Be
stuur (S.A.B.) aanbeveel dat die 
aansoek van die admissiebond 
om affiliasie goedgekeur word. 

lereid om te 
Ruil 

SEUNTJIE (aan die bak
ker): .,My ma d daar 

was 'n vlieg in die rosyntjie
koek .wat sy gister bier 
gekoop het." 

Bakker: .,Gaan ~ vir jou 
ma sy moet die vlieg hier
na~ bring en ek sal vir 
haar 'n rosyntjie gee." 

Gehoor Betrek 
by. Vasvra 

DIE JAARLIKSE Inter-Kosbuisvasvra word op Vrydag 18 Junie 
in die Frans du Toitgebou (kamer 100) deur A.B.K.K. aangebied. 

Die jaarlikr.e Inter-Kosbuis- 1900 . 
vasvra word op Vrydag 18 
Junie in die Frans du Toit
gebou (kamer I 00) deur ABKK 
aangebied. 

Elke koshuis kan 'n span van 
drie lede inskryf om in die vyf 
afsonderlike afdelings mee te 
ding. Sodanige span mag eg
ter nie meer as een nagraadse 
student insluit nie. 

Die afdelings waarin mee
geding sal word is die volgende: 
Sport, geskiedenis, algemene ken
nis, musiek en polities-staat
kundige aangeleentheide. 

A1 die vrae sal handel oor ge
beure vanaf op die vroegste 

Die kompetisie sal op twee 
maniere plaasvind·: 'n blits
kompetisie waartydens die span 
wat die eerste kan antwoord die 
punte kry, en 'n beurtkompetisie 
waartydens elke span om die 
beurt geleentbeid kry om sy spe
sifieke vraag te antwoord. In die 
beurtkompetisie sal die geboor 
ook kans kry om dee] te nee,m 
Indien die betrokke span naam
lik nie kan antwoord nie, word 
die vraag aan die geboor gestel. 
Die korrekte antwoord sal aan 
die bepaalde koshuis waaruit 
die antwoorder afkomstig is, 
toegeken word. 

HALFJAARLIKSE EKSAMEN 
BEGIN 

. DIE FAKULTEIT Lettere en Wysbegeerte skryf van 7 tot t7 Junie 
'n balfjaarlikse eksamen waaruit die balfjaarpunt grotendeels bepaal 
sal word. In aile eerstejaarskursusse is reeds Mel orienteringstoetse 
afgele. In September sal 'n verdere toetsweek gereel word - die sal 
verpligtend wees vir eerste- en tweedejaarskursusse, maar opsioneel 
vir die derdejaars. 

Verlede jaar is in Mei en 
September toetse geskryf. Die 
verandering is blykbaar daarop 
gemik om die eerstejaars ge
woond te maak aan 'n boer 
akademiese standaard. Dit stel 
die seniors ook in staat om voor 
die eindeksamen 'n goeie jaar
punt op te bou. 

In die fakulteite Ekonomiese 

Wetenskappe en Regte word 
nie toetsweke bepaal nie. Toetse 
word in die loop van die jaar 
geskryf. Die fakulteit Natuur
wetenskappe bepaal toetsperio
des in die loop van die jaar, 
in Mei - Junie en Augustus -
September. In so 'n periodeword 
ses dae vir elke vak opsygesit 
waarin die toets in die betrokke 
vak geskryf word. 



ONS STEL BEKEND 

Prof. P. J~ 
Pretorius 

y V0()/l5TEL.liNG
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Die Hoof van die Departement ...--.......l.iil,;.o,.;;.;..__.~ 
Fisiologie aan die P.U., prof. 
P. J. Pretoriu~, is een van die 
grondleggers van die Hem odi
namika, die bestudering van die 
hartfunksie om 'n vroee diag
nose van hartsiektes te maak, in 
Suid-Afrika. 

Prof. Pretorius bet eers in 
Postmasburg skoolgegaan en la
ter aan die Hoerskool Help
mekaar in Johannesburg. Hy 
behaal daarna die grade B.Sc. 
en Hons. B.Sc. met onderskeiding 
aan die P.U. Sy doktorsgraad, 
getitel ,Experimental Investi
gations on ultra-low frequency 
acceleration Ballistocardiogra
phy" behaal by in 1962 aan die 
Vrije Universiteit, Amsterdam. 
Aangesien daar heelwat baan
brekerswerk in die proefskrif 
gedoen is, bet die publisering 
daarvan wereldwye aandag ge
niet. 

As stigterslid van die Vereni
ging vir Balistokardiografie en 
Hemodinamika in 1960 te W oud
schoten, Nederland, bet prof. 
Pretorius 'n aansienlike bydrae 
tot die ontwikkeling in die be
paalde vakgebied gelewer. Ver
dere kongresse van die Vereni
ging wat by bygewoon bet en 
waar by dikwels opgetree bet, 
is die kongres in Bonn in 1961 , 

Prof. P. J. Pretorius. 
Foto: Fotokuns. 

Brussels in 1962 en die Wereld
kongres in Amsterdam in 1968. 
In 'n publikasie van die Vereni
ging, , Ballistocardiography in 
Cardiovascular research", is 
groot dele van prof. Pretorius 
se navorsing opgeneem. 

Gedurende 1968 bet prof. 
Pretorius vir ses maande aan 
die Kardiovaskulere Navorsings
instituut van die Universiteit 
van Kalifornie navorsing in 
verband met die reguleringsme
ganisme van die bart, met be
trekking tot die kontrolering 
van fisiologiese prosesse, ge
doen. 

Prof. Pretorius is verder lid 
van die Suidelike Afrika Hart
vereniging, die Suid-Afrikaanse 
Vereniging van Fisici in Ge
neeskunde en Biologie en onder
voorsitter van die Fisiologiese 
en Biochemiese Vereniging van 
Suidelike Afrika. 

Uit prof. Pretorius se pen 
bet talle publikasies verskyn, 
veral in vaktydskrifte soos Acta 
Cardiologica en die S.A. Medical 
Journal. Hy sien groot moont
likbede vir fisioloe in die toekoms 
en met die oog op toepassing 
van fisiologiese beginsels in die 
praktyk is 'n nagraadse kursus 
in Bedryfsfisiologie in same
werking met die Kamer van Myn
wese ingestel. 

Die Studente van 
Afrika Bedrywig 

(DIREKTEUR B UITELANDSE STUDENTEBETREKKINGE 

VAN DIE A.S.B.) 

UGANDA: Breek met Stam
verbondenheid. 

Gedurende November ver
lede jaar bet die Uganda Makere 
Students Association (UMSA) 
besluit om weg te doen met aile 
stamverbondenhede. AUe or
ganisasies op die kampus wat 
enigsins dui op stamgebonde 
entiteite is ontbind, aangesien, 
so se hierdie organisasie, bierdie 
verenigings aUeen 'n negatiewe 
invloed op die eenheid wat die 
universiteit bied, uitoefen. 

UMSA is lid van NUSU 
(National Union of Students of 
Uganda). 

Die Kampalakampus is beskryf 
as 'n ,den and warehouse of 
tribal organisations" voordat tot 
hierdie stap oorgegaan is. 
NIGERIE: Nasiebou. 

NUNS (National Union of 
Nigerian Students) het 'n semi
naar gehou oor die probleme 
verbonde aan nasiebou in Ni
gerie, sowel as die rol wat stu
dente in bierdie verband kan 
speel. NUGS en NUSLS (Na
tional Union of Sierra Leon 
Students) bet ook die byeen
koms bygewoon. 
KENIA: Stamgrondslag speel 
rol. 

Die afgelope presidentsver
kiesing van SUNU (Students 
Union of Nairobi University) het 
tegelyk op 'n meer demokra
tiese sowel as skynbaar stam
grondslag plaasgevind. Daar 
word naarnlik berig dat dit 'n 
tradisie geword het dat een 
van die minderheidsstamme die 
president oplewer, aangesien die 
kandidate uit die groter stamme 
teen mekaar afgespeel word. 
John Teka, die nuutverkose 
president, is uit Kenya (en een 
van die kleiner stamme) af
komstig, is 26 jaar oud en stu
deer veeartsenykunde. · 

Die Sunday Post van Kampala 

berig dat die verkiesing geken
merk is deur 'n fantastiese pogiog 
om gehoor te word. Almal wou 
praat, sodanig, dat een van die 
sprekers een aand sonder 'n 
spreekbeurt moes buiswaarts 
keer. 

'n Verloorder het die sukses 
van Teka aan die ,stammetode" 
van verkiesing toegeskryf en 
Teka gevra om die teendeel deur 
sy optrede te bewys. 

GHANA: Steun Guarillll-oor
logvoering. 

Ondersoek word ingestel na 
die moontlikheid om die onder
skeie Ghanese tale: Twi, Ga, 
Hausa, Fanti en Dagomba ]ly 
die Universiteitskollege (aan aie 
kus) aan te hied. Tot dusver 
is dit slegs in laerskole en som
mige sekondere skole aange
bied. 

Op die Legon-kampus het die 
studenteraadsverkiesing ook de
mokratieser verloop in soveerre 
die President nie meer deur die 
verkose lede as kieskollege aan
gewys is nie, maar deur die mas
sa verkies is. 

Gedurende April bet die Na
tional Union of Ghana Students 
(NUGS) sy agste kongres ge
hou en onder meer gevra vir 
'n in tenser guerilla-oorlogvoering 
teen Suid-Afrika. Verder bet bul
le die Regering versoek om K wa
rne Kkrumah uit ballingskap 
na die land te laat terugkom 
om te help met die opbou van 
Ghana. Uit die aard van die 
saak bet die regering hierdie 
versoek as boogverraad bestem
pel! · 

Die studente bet ook aange
dring op 'n nasionalisering van 
private nywerhede, maar 'n los
making van kommunikasie
media van die toesig en bebeer 
van die regering. 

Geskiedenisvereniging Besoek R.A.U. 
DIE lllSTORIESE VERENIGING van RAU bet 'n uitnodiging tot 
die Geskiedenisvereniging van die Puk gerig om op Maaodag 24 Mei 
hul kampus te besoek om die bespreking van ,Die Verstedeliking 
Van Die Afrikaner" by te woon. 

Die nege studente bet die og
gend om nege uur na RA U ver
trek en by hul aankoms is bulle 
op die ou kampus rondgeneem 
en die terrein van die beoogde 
nuwe kampus is ook besoek. 

Na afloop van die besprekings 

het die studente 'n toer deur 
n Lekkergoedfabriek meegemaak 

Die studente bet na Potchef
stroom terug gekeer na 'n suk
sesvolle dag, en hoop om binne
kort 'n soortgelyke uitnodiging 
aan die studente van RAU te 
rig. 
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S.R.-AFVAARDIGING BY 
TSWANAFEES 

'N DRIEMAN afvaardiging van die Studenteraad bet die Repub
Hekfeesvierings van die Tswanafolk Vrydag in Mafeking bygewoon. 
Dawie Swanepoel (SR), Alwyn Kraamwinkel (SR) en Faan Coetzee 
bet die fees bygewoon wat deur sowat 15 000 Tswanas van oor die 
Transvaal bygewoon is. 

Prof. J. H. (Hennie) Coetzee, 
hoof van die Departement Vol
kekunde, bet as gasspreker op
getree tydens die gelentheid. 

Leuse bekend. 

Kaptein Mangope, Hoofraads
lid van die Tswanagebiedsower
heid, bet tydens sy rede die leuse 
van die Tswanavolk bekend
gemaak: Verenig en arbei dat 
dit mag reen. Die naam van die 
Tswanagebied is ook bekend
gemaak. Die komrnissie wat 
daarmee belas was het 'n kom
petisie uitgeskryf wat egter nie 
gelei het tot die naam wat uit
eindelik aanvaar is nie. Die 
naam is Boputatswana: Plek 
wat die Tswana bymekaar bring. 

Eie Universiteit. 

Hy bet voorts bekendgemaak 
dat die bydraes van die Tswana 
vir 'n eie universiteit op Rl7 514, 
58 staan. Daarna bet hy ook 
aan die Kommissaris-Generaal 
van die Tswana, dr. Kloppers, 
'n bedrag van R2 831,55 oor
handig as bydrae tot die be
stryding van terrorisme. Ver
dere bydraes is ook beloof. 

Prof. Coetzee bet in sy toe
spraak daarop gewys dat die 
Afrikaner die pad van verne- · 
dering en oorbeersing self ge
loop bet en dit ken. Die Afri
kaner wil daarom die Tswana
volk help om die pad na self
regering te loop. Dit is egter 
nie 'n pad wat in een dag af
gele kan word nie. 

Hoofraadslid Mangope het 
hierby aangesluit en gese dat die 
Tswana sien dat die Afrikaner 

* 

ook op ekonomiese gebied saam
staan en sy eie handelsbanke en 
bougenootskap het. Hy wil 
dan he dat die Tswana dit as 
voorbeeld gebruik en mekaar 
ook ondersteun. Hulle moet 
,verenig en arbei sodat dit mag 
reen." 

Mnr. A. P. Goosens, senior 
lektor in Farmaseutika aan die 
Potcbefstroomse Universiteit at 
aan die begin van Julie vanjaar 
na Engeland vertrek vir verdere 
studie. Mnr. Goossens sal van 
Julie tot Desember by die de
partement Farmasie van die 
Chelsea College of Science and 
Technology aan die University of 
London navorsing doen in ver
band met die toepassing van 
modene analitiese tegnieke van 
geneesmiddels. 

HillS 
en 

TlJIN 
TEL. 4641 

U NAASTE WINKEL AAN DIE UNIVERSITEIT 

ONS SPESIALISEER IN STUDENTEBEHOEFTES 
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Doen die 
J.__ ___ Q_ .... ----:-~-_D_ genoeg ter uitvoering van 

Die Afrikaanse Studente 
en die Kleurli11ge 

Tydens die hoogtepunt van die Republi~kfees in K~p~tad 
bet die geagte Eerste Minister by herhali~g ~te rol van dte Jeug 
in die land se vooruitgang en teenslae dutdehk gestel._ Daar rus 
naamlik 'n plig op die jongmens van vandag om le~end1g b~tro:'<ke 
te raak by die dinge wat die land as geheel raak. N~e aileen ~ dma
miese belangstelling nie, maar ook 'n daadwerkhk~ bele~mg en 
bydrae tot verdere ontplooiing van dit wat nog op uJtrafeh_ng wag. 
En ook 'n sterk stem ten opsigte van dit. wat reeds on_trafel 1s,. maar 
nog nie getooi is in die regte kleure me: reformaste van dte be-

staande. d l"kh ·d Hierdie plig verg egter o?k ?ie nodige verantwoor e 1 e1 van 
optrede en die eros van ~esu;mmg. En dat. daar aspekte _van ons 
lewensbestaan is wat na besmnmg vra staan me. te betw~fel me. Se~er 
die aktueelste vraagstuk is die toekoms van dte Kleurhngbevolku~g 
van hierdie Republiek. Die afsonder~ike tuislan<!_e ~et saa~ met d~e 
Blankes feesgevier, so-ook die Kleurlinge. Tog le dte ve~sk_tl daann 
dat die Bantoegroepe bly kon wees _met di~ w~te dat m_1skien ree~s 
met die volgende herdenking bulle m vrohkhe1d kan dm~ aan dte 
dag toe selfregering ook bulle erfdeel geword het. En d~e Kleur
linge weet nie of en wanneer bulle in welke vorm ookal d1t sal kan 
herdenk nie. · Af ·k · 

Die de bat is aan die gang; 'n de bat waarop d1e n aanse Jeug 
hom voorberei sodat by in alle eros daaraa~ kan deeloeem. ~Y 
kan hom allermins daarvan distansieer, want d_tt sal hy wees ~at d1e 
pad vorentoe sal moet loop. En by kan hon:t me loop as hy me weet 
waarbeen daardie pad lei nie. En as by d1e pad self help ~ou sal 
by met die nodige selfvertroue dit kan afle in die bes moontltke tyd. 
En so gerieflik moontlik vir aile betrokke partye. 

Die voorbereiding op die komende ASB-kongres moet dan ook 
net as die beginpunt van deelnan:te aan hierdie vraagstuk beskou 
word. En dit kan 'n grootse begm wees. 

Maar dan moet daar nou reeds weggedoen word met vooroor
dele en wanbeelde, versinsels en retoriek. Dan moet daar so go_u 
as moontlik fundamenteel gedink word om be~der en skerp d1e 
probleemstelling te omlyn en die rigting uit te stJppel. O~bevange 
moet die debat in openlike eerlikheid vasgevat word. En dte naaste
liefde en geregtigheid moet in Sy Lig gesoek word. Wantons sal ook 
verantwoording moet doen oor wat ons met oos naaste onder voog
dyskap gedoen bet. 

WAPADRE.DAKSIE. 
Hoofredakteur 

Redakteurs/trieses: 

Sport 
Kuns 
Koshuise 
Politiek 
Sosiaal 
Akademies 
Studenteraadsaangeleentbede 
Foto's 
Sirkulasie 
Spotprente 

Faan Coetzee Tel. 4868 

Johann du Pisani 2129 
Retba Coetzee 2071 
Trudie van der Merwe 3214 

Ria Ferreira 2119 
Gerrit Pienaar .6370 
Nicolette van der Walt 2069 
Ben van der Walt 7088 
Paul Kruger (Kasteel) 
Andre Schutte 

Die redaksie word geplaas vir die geri_ef van persone wat met 
die redaksie in verbinding wil tree met d1e oog op nuusverskaf
fing of bydraes van welke aard ookal. Pers_one wat nog belangst~l 
om mee te help in die aktiwiteite van D1e Wapad kan met d1e 
Hoofredakteur in verbing tree. 

U kan gerus u bande versool by •.. 

60LBENWEST 
BETBEABEBS 

'N VOLLEDIGE BANDEDIENS ONDER EEN DAK 

Groot voorraad 

* NUWE en VERSOOLDE bande 

Versoling nou ook verkrygbaar in die 

* GOODYEAR G 800 Joopvlak 

* Nuutste toestel vir WIELSPORING ea 
-BALANSERING 

LOMBARDSTRAA T 37- POTCHEFSTROOM 

(Skakel 3297 vir betroubare diens en Jaagste pryse) 

die beleid van veelvolkige 
ontwikkelingP 

Dit is die oortuiging van die 
ko~missie dat die ontwikkelings 
program aangepak moet word 
in die gees van 'n geloofsdaad 
. . . " So lui die slotaanhaling 
uit 'n verslag van bykans sewen
tien jaar gelede w_aarin die O?t 
wikkeling van d1e bantoetms
lande op 'n wetenskaplike wyse 
ondersoek is en wat die beleid 
van veelvolkige ontwikkeling as 
'n moontlikheid aanvaar het. 

Dit is teen die agtergrond van 
hierdie stelling, die buidige om
standighede binne en buite die 
bantoetuislande die doel waar
na gestrewe word en dit wat be
reik is waaraan die Afrikaanse 
student se dade getoets moet 
word om te bepaal of bulle ge
noeg doen om die beleid uit te 
voer. 

In die deurvoering van die 
beleid van veelvolkige ontwikke
ling wil die skrywer die volgende 
aspekte beklemtoon : Daar moet 
'n aantal onafhanklike soewerei
ne state binne die grense van die 
Repu bliek geskep word vir elke 
bantoevolksgroep. Daardie ge
biede moet nie aileen polities on
afhanklik wees nie, maar ook op 
ekonomiese gebied moet dit aan 
bulle inwoners en ook 'n groot 
dee! van die bantoe bevolking 
wat bulle tans in die bianke ste
delike en platelandse gebiede 
bevind, 'n menswaardige be
staan bied . 

GROOT VORDERING. 
Op politieke gebied was daar 

in tuislande die afgc.>lope dekade 
skouspelagtige vordering. Die 
instelling van 'n aantal gebieds
owerhede; die ontwikkeling van 
sommige gebiede tot op 'n punt 
waar voile onafhanklikheid byna 
'n werklikheid is; die aanvaar
ding van die beleid deur sekere 
bantoeleiers en sekere dele van 
die bevolking dui op die posi
tiewe resultate wat in die ver
band bereik is. 

Aan die anderkant skilder 
die ekonomiese toestande van 
die gebiede 'n minder gunstige 
prentjie. Groot gedeeltes van 
die gebiede is nog onderont
wikkel in die ware sin van die 
woord. Jare van verwaarlosing 
en ook die gebrekkige mensema
teriaal van daardie gebiede ver
binder dat dit sodanig ontwikkel 
dat dit in staat is om groot ge
talle bantoes te absorbeer wat 
buite die bantoegebiede woon. 

VINNIGER EKONOMIESE 
ONTWIKKELING. 

Dat 'n mens waardering het 
vir wat bereik is, moet dadelik 
beklemtoon word, en dat die 
tallose probleme waarmee die 
persone moet worstel wat met 
die ekonomiese ontwikkeling in 
daardie gebiede gemoeid is, word 
steeds in gedagte gehou . 'n 
Feit is egter dat op die gebied 
van die ekonomiese ontwikke
ling die tuislande nog 'n lang 
pad bet om te loop. Dit sal so 
moet ontwikkel dat dit groter 
getalle bantoes kan buisves. 
Sonder ekonomiese onafhank
likbeid sal politieke onafhank
likheid van die gebeide nie ons 
probleme oplos nie. 

STEDELIKE BANTOE. 
Hierdie aspek vestig dadelik 

die aandag op die ontstellende 
groot bantoebevolkings wat bin
ne blanke gebiede in die stede 

Dawie Swanepoel, verteen
woordiger van die Polities-Na
siona/e Bestuur op die Studente
raad, is verantwoordelik vir hier
die week se bydrae. 

en op die platteland saamgetrek 
is. Hierdie bantoes word beskou 
as tydelike inwoners van daardie 
gebied, en bulle bet geen aan
spraak op politieke regte in die 
blanke gebied nie. Hulle is 
slegs daar om bulle arbeid te 
verkoop en kan aileen aanspraak 
maak op politieke regte in die 
(vir bulle dikwels vreemde) ban
toetuislande. 

GELOOFSDAAD. 

Neem hierby die drukkende 
(vir die bantoe) maatreels soos 
werkreservering, toestromings
bebeer, trekarbeid ens. en dit 
is duidelik dat hier nie net 'n 
hoogs onbevredigende toestand 
beers nie, maar ook 'n poten
sieel gevaarlike een. Hitrdie be
perkende maatreels moet of 
weggeneem word of die groot
ste gedeelte van daardie bantoe
bevolking in blanke gebiede moet 
binne die afsienbare tyd binne 
die bantoetuislande gevestig 
word. En daarvoor is 'n feno
menale ekonomiese ontwikke
ling van daardie gebiede nodig, 
iets wat aangepak moet word in 
die gees van 'n geloofsdaad. 

TYDELIK. 
Die buidige toestand is dus 

nie een wat met 'n ietwat traak
my-nie-agtige houding te ver
soen is nie. Gebeure in Afrika 
en ook binne die grense van ons 
land leer vir ons dat hierdie op
set nie nog driehonderd jaar 
kan voortbestaan nie. Maar 
veel belangriker, wanneer ons 
die bestaande aan die Skrif
beginsels van naasteliefde en ge
regtigheid toets, mag ons die 
huidige alleenlik as 'n tydelike 
maatreel beskou. 

Op 'n vraag of die Afrikaanse 

student m hierdie situasie ge
noeg doen is die antwoord 'n 
belanglik maklike en onomwon
de ,nee". 

LOUHEID. 
Dit is onbillik en onwenslik 

om die Afrikaanse student altyd 
met sy Engelstalige student te 
vergelyk. Maar die vuur en die 
geesdrif waarmee die Engel
stalige studente hut standpunte 
of altans ('n deel daarvan) 
tydig en ontydig aan andere op
dring in bulle handel en wandel, 
in bulle studentekoerante, in die 
strate van ons stede, dan is die 
loubeid, onkunde en selfs 'n 
gees van pessimisme waarmee 
die Afrikaanse student die be
leid, waarvoor by elke keer stem, 
benader, teleurstellend en ont
moedigend vir die toekoms. 

Kortom, die Afrikaanse stu
dent moet meer in die stryd werp 
om sy standpunt te bevorder en 
te laat seevier ; sy landgenote 
en medestudente te oortuig dat 
in veelvolkige ontwikkeling die 
formule vir vreedsame naas
bestaan in die RSA te vinde is. 

TEMIN DEBAT. 

Aansluitend hierby besit die 
Afrikaanse student 'n skynbare 
onvermoe om politieke beleid te 
beinvloed en selfs te vorm. In 
die ontplooiing van die beleid 
is daar talJe knelpunte en vraag
stukke wat van kardinale be
lang is. Daar word egter selde 
oor aspekte soos konsolidasie 
van die tuislande; die tydstip 
van onafbanklikwording; die 
tempo van ontwikkeling; die 
plek van die Kleurlinge en die 
lndiers in die beleid van veel
volkige ontwikkeling; groter ge
bruikmaking van blanke kapi
taal in die tuislande; werk
reservering en in samehang daar
mee die nypende arbiedstekort 
in blanke gebiede; die toekoms 
van die stedelike bantoebevol
king en onderwys, gedebatteer. 

Hierdie is aspekte van die be-

Vervolg op bladsy 7. 

~-~~-~~~-p..-c~,_..,_..,_ - _D_II_II_~-~~-~ 

llit bit Woorb 

God} die Vader 
Ps. 103:13: ,Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so onferm 
die Here hom oor die war Hom vrees." 

Die ge/owige. her geen gebrek aan ouerliefde nie. AI sou jy van 
jou aardse ouers somryds maar 'n gebrekkige ontferming ont~ang, 
is God vir elkeen van Sy gelowiger die vo/kome Vader. Sy ontjer
ming is waaragrig. Hy waak oor f/iegene wat Hom vrees met 'n on
bevlekre /iefde en mededoe. 

Ons aardse vaderskap is maar 'n jloue afskaduwing van Sy Va
derskap. Toe die mens homself in die sondedood gewerp het en daar 
nie een aardse vader was wat kon uitred 'lie, toe was dit ons Hemelse 
Vader war tot hulp gekom her. 

Hy was nie verplig daartoe nie, tog het Hy dit gedoen. Wat 
geen aardse vader ko n doen nie, het Hy gedoen: , Wat a/ jou on
geregt ighede vergewe, wat a/ jou krankhede genees, wat jou /ewe 
verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barm
hartighede, wat jou sie/ versadig met die goeie, sodat jou jeug weer 
nuut word soos die van 'n arend." 

Waar jou aardse vader baiemaal iets wil doen vir sy kind, maar 
nie kan nie, of kan maar nie wi/ nie, roon dit die gebrekkigheid van 
die aardse vaderskap. God wil Hom ontferm oor die wat hom vrees 
en Hy kan dit ook doen. 

D.L. 
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HANDBOEKEKSAMEN: 

Groot lnskrywing 
-Min Slaag 

'N LAE PERSENTASIE eertsejaarstudente kon vanjaar daarin 
slaag om die bandboekeksamen deur te kom. Slegs 248 (49,3 %) 
van die 578 studente wat geskryf bet, bet die vraestel geslaag. 

Hoewel 'n damestudent, mej . 
M. J. Kruger van Kulu, die beste 
presteer bet, bet die dames oor 
die algemeen in die vraestel klei
getrap. 

MEERMANS 

Die mans het deur die bank 
'n boer slaag as druipsyfer, met 
uitsondering van Ons Huis. Die 
dameskoshuise, aan die ander
kant, het 'n boer druip as slaag
persentasie. In die geval van 
Karlien en Heide is die druip
persentasie ontsettend hoog. In 
Karlien bet 70% gedruip teen
oor die 30% wat geslaag bet. 
In Heide slaag 26,3% terwyl 
73,7% druip. 

HEIMAT PRESTEER. 

As koshuis bet Heimat oor 
die algemeen die beste presteer. 
Hulle bet 'n 100% inskrywing 
en 'n gemiddelde slaagsyfer van 
67,9% gehad. 

Uitspan het tweede gekom. 
Daar was ook 'n 100% inskry
wing, en 'n gemiddelde van 

55%. Vyf ander (groter) kos
huise betook 'n 100% inskry
wing gehad. HuUe is: Over de 
Voor, Liberalia, Makouvlei, 
Thaba Jab en Kulu. 

SENIORS. 
Vyf-en-Tagtig seniors bet van

jaar die handboekeksamen aan
gedurf waarvan 57 % geslaag het. 
Dertien dorpstudente bet ook 
geskryf. Slegs sewe kon die 
vraestel slaag. 

Volgens mnr. Botter Botha 
was daar verskeie humoristiese 
antwoorde. Op 'n vraag wat 
die verhouding tussen die Sport
instituut en die Sentrale Sport 
Bestuur is, was die antwoord: 
Die Sportinstituut slaan die ki
taar en die SSB dans. 'n Ander 
vraag was: Hoe word die S.R. 
saamgestel? Die antwoord was: 

Die Staatspresident benoem 
ses. 

Die Rektor ses 
Die Gereformeerde Kerk drie 

en die 
Raad van die Universiteit 

drie. 

BY VOORKEUR 

BY VOORKEUR 

u llet volo' kease Ia qas aroot nnkeid~id 
eHANDBOEKE 

• SKRYFBEHOEFrES 

• EN WAT U OOK.AL VAN 'N BOEKHANDE
LAAR VERLANG 

PRO REBE-PERS BEPERK 
,,die potcbefstroomse boekhudel" 

TOMSTRAAT - TEL 3421 - POTCHEllSTROOM 

DIE WAPAD, VR:YJ>AG, .. JUNIE 1971 I 

FLORNA GROOTSTE 
DOlT 

'N LAGGENDE-SINGENDE KLOMP studente bet Maanclagaand, 
a '• aweek .. ...,.e, op die kampas uagekom - volgens balle een 
Ta • ,aroo11te -llotaicoere wat daar 1101 oolt Ia die geskiedeals _, .. "- . ' 

Die Flomagroep geaiet 'n wel
verdiende rus na die bestygl.ng 
van die Kransberge en die plan
ting van 'n vlag. Sien berig el
ders. Foto: Ben van der Walt. 

ASB
Afvaardiginl 
loedgakaur 

Onder Ieiding van die toer
ouers, mnr. en mev. Frikkie 
Coetzee, bet die sowat 47 stu
dente Vrydagmiddag om twee
uur van die kampus vertrek 
na Renckenspas, nagenoeg der
tig myl van Thabazimbi. Met 
bulle aankoms het die mans 'n 
kampvuur gemaak. waama bulle 
mekaar beter leer ken het. Die 
nag bet almal onder die blote 
hemet geslaap. Hoewel fasilitei
te 'n bietjie skaars was, het di t 
geensins aan die gees afbreuk 
gedoen nie. 

Gewapen met 'n lemoen en 
'n appel het die toerlede die vol
gende oggend Kransberg uit
geklim. Bo-op die berg is daar 
'n ,vlag" (lemoensakkie) gehys 
as simbool van 'n .,vrugtevolle" 
naweek. Na middagete by 'n 
bergrivier is die terugtog aan
gepalc. Die dag is afgesluit met 
•n kampkonsert om die kampvuur 
Aan sangtalent bet dit ook nie 
ontb~k nie, dit bet gewissel 

DIE 

van samesang . tot vertolkings 
van verskeie operas. 

Sondagoggend bet elke toer
lid sy eie rigting ingeslaan. Na 
'n heerlike middagete, om van 
die ,poeding" nie te praat nie, 
het elkeen die rustigheid waar
deer. Die aand bet Kobus van 
der Walt 'n diens gehou. 

Maandagoggend is met kos 
in die bed begin. Die ontbyt 
bet bestaan uit beskuit, koffie en 
'n gekookte eier ..:__ en koue wa
ter vir diegene wat nie kon wak
ker word nie! 

Die tienjarige bestaan van 
die Republiek is ook deeglik 
deur die toerlede gevier. Die 
kransbewoners is ook na die 
geleentheid uitgenooi waar mnr. 
At Coetzee as ,gasspreker" oP.. 
getree bet. Die ,Magaliesbergse 
Komman<Jo" bet ook aan die 
feesvieringe deelgeneem. 

Die dag was egter gou om en 
na •n koppi~ lekker koffie is die 
terugtog na Potchefstroom aan 
gepak. 

Die Studenteraad bet sy af
vaardiging na die komende 
ASB-kongres in Pretoria aan
gewys. 

Die afvaardiging bestaan uit 
mnre. Kobus Boo~ns, Dawie 
Swanepoel, Botter Botba, Nico 
Ligthelm, Kobus• van · der Walt, 
Alwyn Kraamwinkel en Leo 
van Schaik. 

INSLEEP RESTAURANT 

Die Ieier van die afvaardiging 
moet nog aangewys word. 

WAARHEEN ALMA~ SLEEP 

,Dollies-maar kom eers 
saam met my Volkskas 
toe'' 

Nie 'n sleg plek nie, Volksku. 
As jou sleep daardie nuwe flick 
moet sien, en jou fondse is 
skraps, vat haar saam Volkskas 
toe. Lekker stoele vir haar om 
op te sit terwyl jy geldsake ac· 
sels. 

Buiiendien, as sy Jou tipe veer 
is, moet sy 'n Vol~'kas~m~isi' 
wees. Miskien j~ sy jou jiUJllller. 
Mi~tcien tre~ sy QOk ;cJ. ~Q 
be~~~~ vir ll,ar~lf. . 

VOLKSKAS 
aeperkB 

Waar studente deurkom 
met geldsake 
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Teken van 
Smart Magte 

, TEKENS EN SIMBOLE word deur die bele wereld gebruik om 
bepaalde geestesstrominge weer tt gee. 'o ,Nuwe" 'maar tog ou 
bekeode teken bet egter in bierdie tyd sy verskyoiDg gemaak om deur 
tieners, studente en selfs ekooomiese iost~lllogs gebruik te word om 
die gedagte van -,wereldvrede" te propageer. Die bekende vredes
tekeo verskyo ooual op popfeeste, kamavalle eo die plakkate van 
bevrydingsorgaoisasies eo jeugbewegiogs", lui 'o verklariog wat 
deur Colamus oitgereik is. 

Die verslag toon die ontwikke
ling van die vredesteken aan 
vanaf sy ontstaan in ongeveer 
67 n.C. Die teken, 'n gehroke 
kruis met sy dwarshalk laag na 
onder en af gebuig, is volgens 
oorlewering deur keiser Nero 
ontwerp om die apostel Petrus 
onderstebo aan te kruisig en bet 
die simbool geword van die an& 
Christelike mag. 

Deur die geskiedenis is die 
simhool telkens gehruik in die 
stryd teen die Christene deur 
keiser Titus en verskeie ander. 

Onderwater
Bestuur Bekies 
Te midde van groot belang

stelling is die eerste bestuur 
van die nuutgestigde Onder
waterklub verlede week gekies. 
Die hestuur bestaan uit: J. H. 
Preller (afrigter en voorsitter), 
Jesica Knoetze (sekretaresse) en 
Fanie Leach (penningmeester). 

Die kluh beoog om gedurende 
die wintermaande aandag aan 
die teorie te gee en hou elke 
Woensdagaand van 7.30 - 8.30 
nm. in die Dierkundegebou hy
eenkomstes waartydens lesings 
gege sal word. 

Daar hestaan 'n soortgelyke 
kluh in Potchefstroom. 

Met die oplewiog van die kultus 
van die Duiwelaaobiders g~ 
durende die Middeleeue word dit 
die ooderskeidingstekeo van die 
,swart magte." Gedurende die 
Russiese Revolusie is die teken 
aangehring op kerkdeure van 
kerke wat deur die Kommuniste 
gesluit is. 

,Lord Bertrand Russell, so 
word vertel, bet bierdie teken 
so ontwerp om deur linkse en 
pro-kommunistiese jeugorgani
sasies gebruik te word om te 
hetoog teen die oorlog in Viet
nam, ontwapeniog van die Wes
te, Suid-Afrika, ens., onder die 
dekmantel van vrede. Die sim
bool bet ook 'n godsdienstige 
betekenis verkry as simhool van 
die Hippiekultus. Wanneer die 
simbool van die anti-Chris dus 
oral verskyn, selfs op ons kam
pus, is dit die verkondiging van 
die hoodskap van die magte wat 
die kruis van Jesus Christus daad 
werklik wil verander in die ge
broke kruis van die anti-Chris
ten, Nero", luidens die verslag. 

e Die teken wat ter sprake is is 
natuurlik die een waarna in 
vorige briewe aan Die Wapad 
verwys is. In die vo/gende uit
gawe sal die kommentaar vtm 
die Karnava/komitee oor hier
die aange/eentheid gepubliseer 
word- Redakteur. 

FOTO VAN DIE 
WEEK 

UITNODIGIIII 
Die Wapad nooi aile foto

grawe om deel te neem aan 
'n fotowedstryd. In elke uit
gawe van Die Wapad sal die 
beste foto uit die inskrywings 
van die vorige week gepub
liseer word. In die laaste 
uitgawe sal die beste oit die 
gepubliseerde foto's weer g~ 
publiseer word. 
Kompetisievoorwaardes: 
Gr.ootte: 6" x 81". 
Swart en wit foto's op glaos

papier, ongemonteer. 
Alleeolik kunsfoto's sal in 

aanmerking geneem word. 
(Geen portretstodies Die). 

Iaskrywiogs moet vergesel 
word van die volgende data: 

Die kamera wat gebruik is; 
film eo filmspoed; lenso~ 

oiog en kameraspoed. 
lnskrywings kan in Die Wapad

bussie geplaas word of by 
Beo van der Walt of Foto
kuns of die voorsitter van die 
Fotografiese vereoi&ing in
gebandig word. 

Foto: Adrian Weerts. 
Kamera: Yaschica Mat 124 21 

X 21. 
Film: F. P. 4. 
Ontwikkelaar: Kodak D76. 
Sonder filter. 
Lensopening F8. 
Spoed:' 1/125. 

* 

AJAX 
Kerkstraat 159 

Foon 6175 

BOEKE 

* 
SKRYFBEHOEFfES 

* 
PLATE 

BULT 
DROOGSKOONMAKERS EN WASSERY 

Kom na die oowe Bult DroogskOOillllaken 
eo Wassery. 
Alles word nou skooogemaak of gewas in 'n 
spesiale iogevoerde skooom•akmiddel. 
Ons trek binoekort na ons oowe ultra
modeme lokaal ·te Tomstraat 98. 

TOMSTRAAT 90 TEL 5574 

IUSAS PROBEER 
BEELD HERSTEL 

Die President van NUSAS, 
Neville Curtis, verduidelik in 
'o brief aao IIEE (lostituut 
International d'ETUDES sur· 
l'Educatioo) dat NUSAS 'n 
veelrassige organisasie is, eo 
dat hoewel SASO weggebreek 
bet, NUSAS oog de jure veel-
rassig is. · 

Hierdie verduideliking volg 
op 'o verslag wat opgestel is oa 
die NUSAS-kongres van ver
lede jaar waario NUSAS as 
'o ,all white organisation" be
skryf word. Mnr. Curtis gaan 
verder en maak daarop aanspraak 
dat die meeste van die SASO
seotra oog by NUSAS geaffilieer 
is. Daardeur poog by dan om 
NUSAS se beeld in AFRIKA as 
veelrassig voor te hou met die 
oog op simpatie uit daardie 
oord. Die redakteur van die 
blad verwerp rnnr. ·Curtis se 
aaosprake en wys daarop dat 
die blad se herig gegrond is op 
eerstehandse feite van verlsag
gewers wat die kongres byge
wooo bet. Blykhaar heteken dit 
vir hom nie veel dat NUSAS 
slegs de jure veelrassig is nie. 

T uislandgerigtheid 
Die inougurele rede van prof. 

J. J. Henning vind vanaand om 

7 om. in die Konservatoriumsaal 

plaas. Die onderwerp van die 

inougurele rede is ,Tuislaod

gerigtheid van Bantoe-adminis

trasie in hlanke gehiede." 

OP DIE KOSHUISFRINT 
RUGBY: HEIDE EN KAR
LIEN EWE STERK. 

Die eente wedstryd in die 
,Dameskosbois-rupbyUga" -bet 
verlede Dooderdagmiddag plaas
gevind toe Heide eo Karlien 
3-3 gelykop gespeel bet. 

Die belangstelling was groot 
veral onder Over de Voor en 
Dawie Dup se maone. Die 
wedstryd is aanvanklik deur skop 
pe (soms is die hal darem raak 
geskop) aan beide kante ont
sier. Later bet die dames uit
gevind dat 'n bal eerder geban
teer as geskop moet word en 
bet bulle dan ook bulle ,ball 
sense" getoon deur mooi met 
die hal te hardloop. Karlien se 
losskakel, Klatie Slabbert, bet 
dan ook soms met kronkellopies 
vorendag gekom wat vir Piet 
Roodt onrustig kan stem. 

In die skrums bet Heide vir 
Karlien weggestoot, maar tel
kens bet die bal aan Karlien 
se kant uitgekom. Skrumskakel 
Johanna de Jager van Karlien 
bet dan ook meer halle uit die 
skrum gekry (al was dit soms 
aan Heide se kant) as Magda 
Brummer van Heide. 

In die lynstaane bet Heide be
ter geklap as Karlien eo uit so 'n 
los geklappery bet Ansie Kock 
dan ook die hal ontvang en vyf
tig tree sterk gebardloop vir 'n 
skitterdrie. In hierdie stadium 
was Heide warm en bet pal op 
die aanval gebly. 

Hilta Liebenherg, wat die 
span van Heide op die veld gelei 
bet, bet 'o paar keer met sterk lo
pies ver veld gewen. As sy 'n 

ou was bet sr. dalk vir die Puk 
rugby gespee . 

Karlien se voorspelers het 
met meestertegniek vorendag ge
kom om die hal uit die losskrums 
te wen - kielie jou opponent. 
Uit so 'n losskrum bet Karlien 
se agterlyn 'n mooi beweging 
begin wat geeindig bet met kap
teine Jessica Knoetze se drie 
'n paar minute voor die einde 
van die wedstryd. 

Skeidsregter Piet Brand bet die 
wedstryd goed banteer, alboewel 
by strenger kon optree teen die 
oonodige baretrekkery. 

Op die keper beskou - die 
wedstryd was vermaaklik ge
noeg en die mansrugbyspelers 
kon 'n paar nuwe tegnieke aan
leer. 

Heide en Karlien eindig dus 
met 'n drie elk. 

A. VORSTER 
APTEEK 

(Frans Nel, B.Sc.Farm.) 

* 
Octroo-gebou 

Lombardstraat 

* 
VIR VINNIGE 
AFLEWERING 

SK.AKEL 7074 



Volkspelers 
tree op 

Die PU-Volkspelelaer bet ty
dens die Republiekfesverrig
tinge op Olenpark opgetree as 
bydrae tot die feesverrigtinge. 
Hulle bet enkele volkspelelie
djies gesing en van die spele 
gedemonstreer. 

POTCH INRY 
INRYTEATER 

Vrydag en Saterdag 4 en 5 Junie: 
Eerste vertoning: 

THE UNDEFEATED 
John Wayne en Rock Hudson 

* Tweede vertoning: 

JUSTINE 
Anouk Aimee, Dirk Bogarde 

* Maandag en Dinsdag, 7 en 8 
June: 

BUTCH CASSIDY AND 
THE SUNDANCE KID 
Paul Newman, Robert Red
ford, Katherine Ross. 

* Woensdag en Donderdag, 9 eo 10 
Junie: 

YOUNG BILLY YOUNG 
Robert Mitchum, Angie 
Dickenson, Robert Walker 

IOUE WESTE 
Vrydag en Saterdag, 4 en 5 Junie: 
Eerste vertoning: 

MISTER KINGSTREET'S 
WAR 
John Saxon, Rosane Brazzi, 
Tippi Hedren 
Niemand 2-12. 

* Tweede vertoning: 
CORRUPTION 
Peter Cushing, Sue Lloyd 
Niemand 4-18 

* Maandag en Dinsdag, 7 en 8 
Junie: 

* 

IRMA LA DOUCE 
Jack Lemmon, Shirley Mac
lain 
Niemand onder 16 

Woensdag en Donderdag, 9 en 10 
Junie: 

WITNESS FOR THE 
PROSECUTION 
Tyrone Power, Marlene Die
trich, Charles Laughton 

Vervolg van bladsy 4. 

leid waarmee ons daagliks direk 
en indirek te doen kry en wat 
die wese van die beleid raak. 
Dit is ook sleutelvrae vir die 
vinniger ontwikkeling van die 
tuislande en wat die sukses al 
dan nie van die beleid na die 
een of anderkant kan beinvloed. 
Dit is ook vraagstukke waaroor 
die laaste woord nog nie ge
spreek is nie. Met die gedurige 
besigbly met hierdie vraagstuk
ke en die opweging daarvan teen 
die noodsaak en dringendheid 
van die oplossing van die bevol
kingsvraagstuk kan daar deur 
die Afrikaanse student welkome 
vernuwing in die praktiese uit
voering van die beleid te weeg 
gebring word. 

TUISLANDHULP. 

In die derde plek bet die A.S.B. 
met die aanbieding van vakansie
werk in die tuislande 'n hele 
nuwe terrein geopen. Dit is net 
jammer dat hierdie terrein soveel 
jare onbenut gelaat is, maar vir 
die toekoms bied dit 'n unieke 
geleentheid vir dienslewering. 

Deur hierdie hulpprojekte kan 
die A.S.B. iets uitsonderlik tot 
stand bring en sy kritici doel
treffend die swye ople. Die 
Afrikaanse student sal egter 
met meer inisiatief en verbeel
ding geaktiveer moet word as 
wat tans die geval is. Tasbare 
resultate sal hierdie projekte 
nie onmiddelik oplewer nie. 
Daarvoor is die taak te geweldig 
en die agterstand te groot. Maar 
die eerstehandse kennis van die 
omstandighede, die mense, die 
struikelblokke en les bes, die 
omvang van die taak wat verrig 
moet word sal van onskatbare 
waarde wees. Vandaar die pre
mie op die ASB-leiers dat bier
die projekte eenvoudig moet 
slaag. 

In die laaste plek was daar 
tot op hede slegs 'n minimale 
kontak tussen Afrikaanse stu
dente en bantoeuniversiteite. Die 
tye is blykbaar vir goed verby 
dat NUSAS en ander linkses 
die monopolie op die politieke 
denke van hierdie mense bet. Die 
Afrikaanse studente moet kon
tak met hierdie universiteite be
hou en uitbou. 

Dat die beleid van veelvolkige 
ontwikkeling juis hier sy sterkste 
teenstand gaan kry is reeds duide
lik. Deur kontak word daar 
egter kennis opgedoen en respek 
bewerkstellig vir mekaar en me
kaar se standpunte. Die moont 
likheid is selfs nie uitgesluit 
dat ook hierd 'n potensiele Man
tanzima, Schwartz of Mangope 
kan ontluik nie en dit op sig-

self is 'n duidelike aansporing 
om voort te gaan in daardie 
rigting. 

Dit wat hierbo gese is, is 
moontlike metodes wat aange
wend kan word in die verband. 
Wat ookal gedoen word, sal 
moet aangepak word in die gees 
waarvan hierbo gepraat is. 

* Verslag van die Kommissie vir 
Sosio-ekonomiese Ontwikke
ling van die Bantoegebiede bin-

ne die Unie van S.A. 

MADAM X 
Die beloofde ,Madam X" 

is bier en word eerskomende 
Saterdagaand in die Totiussaal 
aangebied. 

Die Ekonomiese Vereniging 
nooi alma! uit om bierdie ver
tonings by te woon. Die toe
gang is slegs 25 sent per persoon. 
Daar word staatgemaak op die 
ondersteuning van die studente 
by hierdie uiters gewilde rol
prent. 

Bring maar genoeg sakdoeke 
saam! 

Omskakeling 
nog nia 

Afgehandel 
Uit die notules van die Stu

denteraad blyk dit dat verskeie 
grondwette nog deur die Stu
denteraad bebandel moet word 
alvorens die ingrypende ver
anderings in die georganiseerde 
studentelewe, wat reeds in 1968 
begin bet, afgerond js. 

Grondwette en reglemente wat 
nog voor die Studenteraad moet 
dien is: S.S.B. (Grondwet en 
Huishoudelike Reglement), die 
onderliggame van A.B.K.K., 
sommige kornitees uit en van 
die Studenteraad, A.O.B. se 
onderliggame en kornitees, SAB 
se Grondwet en Huishoudelike 
Reglement en die Grondwette 
van die akaderniese vereni
gings wat onder S.A.B. geprato
neer is. 

Die Studenteraad beplan drie 
spesiale vergaderings met die 
oog op afhandeling van hierdie 
werksaamhede. 
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PUKKE SE 

A. 

HULSE 

MATIES ONTKEN 
ONBEDAGSAME 

OPTREDE 
Geagte Redakteur, 

Ek skryf in opdrag van die Studenteraad van die Universiteit 
van Stellenboscb na aanleiding van u berig,. Onbedagsame Op
trede van Studenteraad". (Die Wapad, 23 April 1971). 

In die berig word 'n weer
gawe gegee van 'n brief wat deur 
u Studenteraadsvoorsitter aan 
ons gerig is. Ons sou die geleent
beid waardeer om ook ons me
ning aan u lesers te stel. 

Die Stellenbosse Studenteraad 
bet verlofverkry vir 'n weeklange 
afwesigbeid van klasse, en bet 'n 
toer van die universiteite wat 
tangs die kus op tot in Natal 
gelee is, beplan, met U.O.V.S. 
op pad terug ingesluit. Dit was 
natuurlik onmoontlik om aile 
Suid-Afrikaanse universiteite bin
ne 'n week te besoek. Met bier
die roete sou die Raad presies 
'n week op toer wees, en sou ons 
op die betrokke Saterdag weer 
op Stellenbosch kon wees om 
akademiese verpligtinge in te 
baal. In Pietrmaritzburg bet ons 
gevoel dat ons graag ook by 
Potcbefstroom besoek sou wou 
afte, met ons terugtog een dag 
uitgestel. 'n Lid van die Raad 
bet u Studenteraad getelefoneer 
om te· vemeem of so 'n besoek 
moontlik sou wees. 

Ons was jammer om te ver· 
neem dat u Studenteraad bier
in onbedagsaamheid bespeur en 
ons vind dit werklik moeilik om 
bul stelling ,vanaf Pietermaritz
burg besluit u toe tog dat ons 
by u reelings moet inpas" te 
begryp. 

Ons was op 'n welwillendheids-

toer, en daar was by geeneen 
van die universiteite wat ons 
besoek bet, sprake van ,'n 
grondige beplannings- en voor
bereidingsfase" m.b.t. same
sprekings nie. Die samespre
kings was egter besonder leer
saam. U Studenteraad mag bier
die tipe samesprekings nutteloos 
ag, maar ons vertrou dat bulle 
ons nie ook hiervoor verkwalik 
nie. 

Ons sou graag wou sien dat 
inter-universitere skakeling op 'n 
grondslag van welwillendheid 
plaasvind. Dit was in daardie 
gees wat ons opgetree bet. 

Hoogagtend die uwe, 
DENE SMUTS, 

Voorsitster, Openbare Betrek
kinge. 

WITSIES OP 
KAMPUS 

Die Studenteraad van Wits 
word vanrniddag vroeg op die 
kampus verwag. Soos berig in 
Die Wapad (21 Mei) sal daar 
samesprekings gevoer word op 
Studenteraadsvlak. Dit is nog 
nie bekend wanneer hulle terug
keer Johannesburg toe nie. 

CACBET MODES 
DIE DAMESWINKEL 

W.du 

* SOMERMODBS 

* wintermodes 

OHDBRKL.RB 

* broekkouse 

TOMSTRAAT 92 
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Historiese 
Toer 

Afgelas 
Die Geskeidenisvereniging bet 

gedurende die eerste langnaweek 
in Mei, 'n toer na Natal beplan. 
Hierdie toer kon egter nie plaas
vind nie weens 'n gebrek aan 
belangstelling, wat veral aan die 
adres van die mansstudente gerig 
kan word. 

Die toneel van Bloedrivier 
sou besoek word, asook ver
skeie ander geskiedkundige plek
ke, en dit sou boofsaaklik 'n 
opvoedkundige toer gewees bet, 
alboewel die ontspanningsaspek 
nie uit die oog gelaat sou word 
nie. 

Die koste per student was 
slegs vier rand vir die toer wat 
vanaf W oensdag die twintigste 
tot Sondag die 23ste sou duur. 

THAUA se verboogbestuurder, Jo Fourie, se bure kla dat 'n 
olifant die buurt binnegevaar bet. Geen wonder Die - by oefen 
daagliks met sy tuba vir die openingstoneel van ,Maltrapstreke 
uit toeka se dae" wat een van die dae op reis gaan. Foto: Fotokuns. 

LEKKERLAG-REVUE 
VORDER MOOI 

Studentekoerante 
Kom Byeen 

Die eerste vergadering van 
die Afrikaanse Studentepersunie 
word bierdie naweek in Bloem
fontein gehou. AI die Afri
kaanse Studentekoerante is by 
die ersunie wat onder patronaat 
van die A.S.B. staan, geaffilieer. 
Die Matie van Stellenboscb is 
egter vanwee die disatliliasie van 
Stellenbosch nie geaffilieer nie. 

THAUA TONEEL VERENIGING is tans druk besig met die 
afrondingswerk aan die revue ,Maltrapstreke uit toeka se dae". 

Die Voorsitter van Thalia, 
mnr. Ockie Raubenbeimer, ti
peer ,Maltrapstreke as 'n ,lek
kerlag revue". AI die gediggies, 
liedjies en toneeltjies dateer uit 
die jare 1870-1900 toe Afri
kaans nog jonk was. Realistiese 
dekor en outydse kostuums word 
beplan om die regte Victoriaanse 
stemming te skep. Die dames is 
in vervoering oor die groot ver
skeidenheid kleurvolle kos
tuums wat deur Anrie Myburgh 
ontwerp en deur mev. Fien 
Fourie gemaak is. 

Thalia maak vanjaar ge
skiedenis deurdat 'n sangkoor 
van sestien lede ook by die 
toergroep ingesluit is. Volgens 
mnr. Abri le Roux, die regisseur 
van ,Maltrapstreke", val die 
klem van die liedjies wat die 
sangkoor sing op die woorde 
van die liedjies wat feitlik deur
gaans Afrikaans is. Daar is 
ook 'n groot verskeidenbeid Afri
kaanse keurspele wat deur lie
djieskrywers uit die vorige eeu 
geskep is. Andre van Rensburg, 
die pianiste, het 'n temaliedjie 
gekomponeer wat natuurlik 
,Maltrapstreke" beet. 

Die klem val vanjaar op ver
nuwing en die beligting, wat 
deur Jo Fourie en Roelof Vor-

ster beplan is, beloof om die 
aanskoulike revue-program ver
der af te ron d. ,Maltrapstreke" 
word op V rydag 30 en Sater
dag 31 Julie in die Totiussaal 
opgevoer. 

JONG KUNSTE.NAARS 
TRE.E. OP 

Kamermusiekkonsert: o.I.v. Betty Pack. 
Konservatoriumsaal. 
Saterdag 15 Mei 1971. 
DIE KUNSTENAARS in bierdie uitvoering was deur die bank 
jongmense. Die. twee plaaslike kunstenaars; Human Coetzee- (tjello) 
en Piet Koornbof (viool) is egter deur volwassenes begelei nl. Hennie 
Coetzee en Martie Koombof. 

Die program is ingelui deur 
die Kinderorkes en die Junior
strykorkes, met stukke van Sa
lomon en Bartok. Eersgenoemde 
is beskrywend van aard en 'n 
bare goeie keuse vir die jong 
orkessie. Weliswaar het ,Die 
donkie en die dansende beer" 
hoe eise, wat suiwerheid en toon
kwaliteite betref, aan die eerste 
viole gestel, Die effense gepiep 
bet egter nie afbreuk gedoen aan 
die sjarme en oorgawe waarmee 
die stuk vertlok is nie. 

Die Juniororkes bet G. F. 
Handel se Concerto Grosso 

UNIEWINKElS 

Opus 6 nr. 1 gespeel. Hier bet 
'n gebrek aan afronding soms 
kop uitgesteek in ongelyke in
valle en in die tempo, wat in 
Barokmusiek so belangrik is, wat 
nie altyd honderd persent was 
nie. 

Begelei deur Martie Koorn
hof bet Pieter Koornbof 'n 
uitvoering van Mozart se Kon
sert nr. I in G-majeur gegee. 
Veral in die Ailegro-gedeelte bet 
die kleinman se vaardigheid baie 
duidelik na vore gekom. 

Die laaste deel van die program 
is uitsluitlik aan kamermusiek 
gewei - en van die belangrikste 
kamermusiek -komponiste nl. 
Mozart, Haydn, en Beethoven, 
se werke is dan ook ingesluit. 

Hier kan Human Coetzee se 
besonder innige vertolking van 
die eerste deel uit die Sonate in 
G-mineur, opus 5 nr. 2 van Beet
hoven uitgesonder word; al
hoewel mens soms gevoel het 
sy handjie is nog te klein om reg 
aan die moontlikbede van sv 
instrument te laat geskied. -

Gabriella Franco bet uitge
blink voor die klavier in 'n 
werk van Haydn. Dit is egter 
jammer dat die program uit
eraard moes bestaan uit dele 
van werke - bierdeur is geen 
eenheid verkry nie en bet mens 
naderband gevoel dat jy 'n 
kunswedstryd bywoon. 

DIE MODERNE WINKEL 
VIR MODERNE MENS£ 

'n Woordjie van kritiek gaan 
aan die gehoor. 'n Musiek
uitvoering is mos nie so 'n rare 
verskynsel in Potchefstroom, dat 
die konsertgangers nou nog nie 
weet dat daar nie tussen die dele 
v~n 'n werk hande geklap word 

VERSKAFfER! VAN U UNIVERSITEIT SE KI.£URE 

,Die Bult" en Ke1 katraat 8& b, Potchefstroom. 

me ... 

Voor _ 11pige 
Vonnis 

Ontvang Lof 
Voorlopige VODDis Jozef van Hoeck. 

Departemeot Spraakleer eo Drama, P.U. vir C.H.O. 

P.U. Kamertoneel. 

Regie: E1ize Scheepers. 

Spelers: Pieter Fourie, Phillip Naude en Annelize Coetzee. 

DIE DRAMADEPARTEMENT bet beelwat lof by studente en die 
algemene publiek ingeoes met die aanbiecling van , V oorlopige Vonnis ". 
Hierdie lof is ongetwyfeld verclien. 

Die keuse van hierdie stuk: 
was uiters geskik vir die beson
dere atmosfeer van die klein
teater. Jozef van Hoeck se 
drama is geen groot letterkundige 
produksie nie, daarvoor is dit 
te fragmentaries, te eenvlakkig 
en ongenuanseerd. Dit is egter 
toneelmatig by uitmenendheid 
en bevat 'n bele aantal bril
jante tegniese innovasies. Om 
die rede hang dan ook van die 
spelers af of dit geslaagd sal 
wees. 

In hierdie aanbieding het die 
akteurs daarin geslaag om iets 
besonders van die stuk te maak. 
Geen uitstaande ster kan uit
gesonder word nie. Hierdie is 
'n kompliment vir die regisseuse 
en die drie akteurs, aangesien 
die samespel baie goed was en 
dat die fen speler die ander nie 
probeer oorspeel bet nie. 

Pieter Fourie as die Mens 
lewer sy gebruiklike briljante spel 
in 'n uiters veeleisende rol wat 
'n voordurende verwisseling van 
emosie vereis. Sonder om 'n 
vergelyking met sy vorige op
tredes te tref, kan gese word dat 
sy spel van professionele stan
daard is. Hy is vera! uitstekend 
as voorsitter van die eksamen
raad en as die Britse veiligheids
agent, terwyl hy in die dronk
toneel as die Britse sersant eg
ter, miskien ietwat gesukkel het. 

Annelize Coetzee as Dse het 
pragtig omluik en veral teen die 
einde van die speelvak lewer 
sy lieflike ontspanne spel. Sy 
bet veral in die mosievolle slot
toneel geskitter. As 'n debuut
optrede was haar spel beslis op 

'n hoe vlak. 
Ook Philip as Stefan bet goeie 

spel gelewer. Hy bet egter soms 
oor woorde gestruikel as gevolg 
van 'n baie vinnige speeltempo. 
Verder bet by sy rol ietwat on
sensitif vertolk en daar was ook 
geen ontwikkeling in sy karak
terbeeling nie. Met die gevolg 
dat by effens deur die ander twee 
spelers oorskadu is, alhoewel by 
die eintlike hoofrol vertolk het. 
Waar Annelize daarin geslaag 
bet om haar algebeel aan haar 
rol te gee was daar by hom voort
durend 'n verwydering wat hy 
ook nie met goeie tegniek kon 
oorbrug nie. Hierdie is egter 
baie nougesette kritiek. In die 
geheel was sy spel baie goed en 
was by die regte persoon vir die 
rol. 

Die hele aanbieding van 
,Voorlopige Vonnis" was van 
die netjiese program tot die 
gladde verloop van die verhoog
bestuur, van die kostumering en 
decor tot die beligting, smaak
vol en pragtig afgerond. 

Ten opsigte van die tegniese 
aspekte moet daar 'n spesiale 
woord van lof gaan aan Hasie 
Geldenbuis wat vir die klank 
verantwoordelik was. Die klank
versorging was uitstekend en een 
van die vele aspekte van die 
aanbieding wat beslis van pro· 
fessionele gebalte was. 

In sy geheel dus 'n aand van 
besondere toneelgenot. Die 
dramadepartement en Elize 
Scbeepers kan tevrede voel met 
'n beeltemal geslaagde afslui
ting van spel in die huidige klein
teater. 

PERKAMENTPRAA T JIE 

Heilige eenvoud 
van die man 

wd:eld niet ontvlugt was, maar 
besworen.'' 

Die groot Nederlandse dig
ter, A. Roland Holst bet sowat 
twintig jaar gelede 'n besoek 
aan Totius gebring. Dit was die 
eenvoud van bierdie groot man 
wat hom die meeste opgeval 
bet. Hierdie ,heilige eenvoud 
van die man" sien by as die 
rede waarom Totius later die 
volksgewete beliggaam bet. 

Hy voel hom nie bevoeg om 
die waarde van Totius se dig
terskap te bepaal nie, maar vind 
dat hy in die digkuns sy mens
wees verwesenlik - iets wat 
in die verwarde wereld van Wes
Europa nouliks meer moontlik 
is. Totius bly vir hom 'n dienaar 
wat vir homself niks eis nie: 
waardig en beskeie, streng teen
oor homself, maar toegewend 
teenoor ander. Die ontroerende 
vriendelikheid waarmee hy hom 

in sy beskeie woning ontvang 
het, sal hom altyd bybly, se bier
die groot digter uit Europa. 

,.Prof. Dekker bad mij bet 
kleine gebouwtje (nauwelijks 
meer dan een hut) gewezen, dat 
de dichter geschonken was door 
de Curatoren van die Teholo
gische School, en waar hij de 
laatse negen maanden aan dat 
werk (psalmberijming) besteedde 
Zoals hij zelf getuigde: 
,Die heugenis daarvao sal in my 
gemoed altyd wegsmelt soos 'n 
sagte salf'. Toen wij buiten 
het woonjuis afscheid namen, 
ging ek nog even kijken. Door 
de late zon verlicbt scbeen bet 
zoveel ouder dan hijzelf; bet 
had uit de tijd en bet land kun
nen zijn van die gezangen, die 
hem als het ware tot altaar wer
den van zijn offer. 

Het was mij het gegeven teken 
van een inkeer, waarin de barre 
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BIE BONT BLAns·y 

I a·tter OnCJelukkicJ 
Koeie Voe I die melk. 

nteo~rede oor die geh~~~~ vv:~uidelik die 

DOL 
f?EFINISIES 

m }tlant was bitter_ o niks daara&n doen nle, ebalte van die 

D ,Ek kan ongelukki~ olg van die swak g r Hulle voel 
' ·t . die gev lddg da&rOO . h l1 

metkerybaasdi .. "~~t! is bitterlik o~r~~et self aanskou hoe u e 

KONING: H~gbetaaide 
model vir 'n · posse~! 

veld. Selfs . e daaronder ly. 
da hul goele naam . " r jy \tan 

t r staan en hwl. " twoord die klant, ,ma~uil ole!" 

VIS: 'n Kreatuur wat o'm
trent dieselfde tyd met ver
lof gaan as die meeste 
hengelaars. 

daaroo . ski en so wees. an \ldtaJlDe staan en 
,.Dit kan mt bulle nie in die roe -----darem aorg da_t ___________ ...__,. -

p ARK~ERPLEK: Staanplek 
aan die oorkant van di 
straat as jy aan die duskan~ 
van die straat is. 

VROLIKE VERE Haar Rylisensie 

SY het aansoek gedoen om 'n 
' rylisensie. .,Het u al ooit ·viR DIE n motor bestuur?" word h gevra. aar 

"~.1 meer as honderdduisend 
myJ, antwoord haar man 
hmaar sy het nog nooit haa; 

and aan 'n stuurwiel gehad 
nie." 

STUDENTENOOI K0~~~:;.h~~~: 

Een van hierdie gewilde langlyfrokkies is onmisba~r 
in enige jong meisie se hangkas. Die romp het een 
plooi en die nek 'n V-hals. · 

I wees. Hy kom een Saterdag 
tuis en vertel: ,,Pa, ek het van
dag 'n seuntjie bioakoop toe 
geneem, vir hom roomya, koel
drank en lekkers gekoop en 
ook sy bus geld betaal." 

.,En wie is di~ gelukkige 
seuntjie, Kosie?" 

,Dis ek, Pa." 

Lielclesblinclbeicl 

DIE liefde is blind, maar so
dra jy trou, 

Verdwyn ruim helfte van die 
blindheid gou: 

Jou vrou se helfte word siende 
gemaak, 

Dus sien sy al jou tekort
kominge raak. 

Maar hare bly steeds onsigbaar 
vir jou, 

Want jou liefdesblindheid bly 
· jy bebou. 

REGS ONDER: Die rok
kie links het kort moutjies 
en 'n groot kraag en slaan 
voor oop. Dit het twee 
oulike knope en twee 
groot sakke rond dit af. 

Die 
pakkie regs is 'n tweestuk 
en die romp het 'n diep 
plooi voor. Die bostuk het 
fopsakkies en 'n netjiese 
kragie. 

.,Toe ... laat li die sambreel 
nou )!Weer iewerel" 
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'•kke steeds 
onoorwonne 

WEN KLERKSDORP 33·16 
DIE EERSTESP AN nn Puk bet Saterdag sy onoorwonue rekord 
in Wes-Transvaalse klubrogby behou, toe bulle Klerksdorp op .Klerb
dorp in 'n voorwesstryd vir Wes-Transvaal teen N.O.K., met 3>16 
verslaan bet. 

Die skeidsregter moes dik
wels hard met beide agttalle 
praat omdat humeure kort-kort 
opgevlam bet. Die Pukvoor
spelers bet in die vaste skrums 
swaar gekry maar in die losspel 
bet bulle genoeg balle gekry 
om die wedstryd te wen. Verder 
bet K.lerksdorp se halfhartige 
verdediging ook bygedra dat 
Puk sewe keer agter bulle doel
lyn kon gaan kuier. 

Puk se punte bet gekom van 

KORFBAL: 

driee deur Hennie Coetzee, 
James Stoffbergh, Jim van Rens
burg, Bernard Bernardo, Piet 
Roodt, Gerard Botha en Bartho 
Saayman, Schalk van der Mer
we bet drie hiervan vervyf en ook 
met twee strafskoppe geslaag. 

In die hoofwedstryd bet Eu
gene van Wyk ook pragtig ge
speel en 60 tree genae} vir 'n 
drie nadat hy self gebreek bet. 
Wes-Transvaal bet N.O.K. met 
18 punte teenoor 9 geklop. 

Nog vyf in W.-Transvaal 
se span 

VYF PUKKE IS INGESLUIT in die Wes-Transvaalse Korfbal
spanne wat vanaf 28 JUDie tot Julie 1971 aan die Suid-Afrikaanse 

. korfbaltoernooi te Nelspruit sal deelneem. 

Die speelsters is: 
Hester Smit, Maggie Erasmus, 

Mona Liebenberg, Burgerine 
Riekert, Elza de Wet wat ook 
aangewys is as kapteine van die 
span. 

Die twee Provinsiale spanne 
speel dan ook vriendskaplike 
wedstryde teen die volgende 
unies: 

Suid-Transvaal - Saterdag, 
12 Junie - te Johannesburg 

Vaal Provinsie - Woensdag, 
16 Junie - te Potchefstroom. 

Vir die Pukke is dit voor
waar 'n groot prestasie, aange
sien verlede jaar net twee die 
Wes-Transvaalspan kon haal. 

Nic de Wet, die Pukke se 
afrigter, is ook aangewys as die 
Wes-Transvaalspanne se afrig
ter. Hy sal ook tydens die toer
nooi as skeidsregter optree. 

RUGBYBEPALINGS 
5 JUDie 1971: 

P.U. I vs. Rustenburg I. 
P.U. II vs. Rustenburg II. 
P.U. III vs. Rustenburg Ill. 
P.U. IV vs. Rustenburg IV. 
P.U. 0/20 vs. Rustenburg 0/20. 

5 Junie 1971 - A-liga: 
Over de Voor vs. Dorp. 

. Kasteel I vs. Dawie Dup. 
Piet Grobler vs. Kasteel II. 

12 Junie 1971: 
Piet Grobler vs. Over de Voor. 
Dawie Dup vs. Dorp. 
Kompleks vs. Kasteel II. 

Park 
Park 
P.U.A. 
P.U.B. 
Park 

4.00 nm. 
2.45 nm. 
2.4-5 nm. 
2.45 nm. 
1.45 nm. 

TIN AS 
MODEHUIS 

TEL. 5780- LOMBARDSTRAAT 55- TRUSTBANK

DEURLOOP - POTCHEFSTROOM 

• 
* PROBEER ONS VIR AL U BENODIGDHEDE 

* ALTYD DEFTIGE EN AANDDRAG IN VOORRAAD 

* ONS STUUR OP SIG UIT 

* SPESIALE 20% AFSLAG AAN STUDENTE 

• op e1e OOR 
DIE DEUR 

werf ................................. 

Franse 50, \Yes-Transvaal 0. 
Die Franse bet Wcs-Trans

vaal van voor tot agter kis ge
speel. Nog nooit seker bet 'n 
provinsiale vyftiental so power 
vertoon nie. 

Uit die Wes-Transvaal B -
Transvaal B - wedstryd kan af
gelei word dat die talent daar is, 
maar in die A-span was daar 
groot fout. Het die keurders 
dan nog nie agtergekom dat 
Paul Durand nie die beste heel
agter in die provinsie is nie? Hy 
skop goed, maar ai, sy posisio
nele spellaat veel te wense oor. 
Schalk van der Merwe van Puk 
en Gerrie van der Merwe van 
P.O.K. kan en bet al albei beter 
gespeel as wat Durand nog bier
die seisoen gespeel bet. 

Jannie Barnard bet in die hoof
voorwedstryd good ·vertoon ter
wyl Dirk de Vos hom weer 
uit die keurders se boekies moes 
gespeel bet. Sommige toeskou
ers wonder vandag nog of Wes
Transvaal se drie losvoorspelers 
op die veld was. Albie Bates wat 
ook op insluiting in die Spring
bokspan aanspraak gemaak bet, 
kan homself baie gelukkig ag 
indien by dit wei haal. Dit raak 
hoog tyd dat Bernard, wat 'n 
puik wedstryd in die B-span ge
had bet, bevorder word A
span toe. Die B-span slotte, 
Tromp en Piet Brand, bet albei 
ook beter gespeel as bulle ewe
kniee in die A-span. 

DIE PUKKE. 

Noudat die trane klaar ge
stort is, kan ons tot Pukrygby 
terugkeer. As die gemotiveerd
heid waarmee Jim en sy manne di 
laaste drie wedstryde aangepak 
bet, kan voortduur, is die Neser
beker nog 'n trappie nader, 
maar pasop, menige goeie span 
bet al teen 'n sterker span ge
wen, net om dan teen 'n swakker 
span te verloor. 

Dan kan daar net vir die Puk
massa dankie gese word vir bul
le ondersteuning die afgelope 
tyd. Vera! in die Puk- Dorp
wedstryd bet die Puktoeskout"rs 
se aanmoediging die deurslag ge
gee. Kom dus, Pukke, laat ons 
in die wedstryde wat nog oor 
is ons span tot oorwinning 
aanspoor. Sommige toeskouers 
met net die skeidsregter uit
los, en liewer rugby kyk. 

0/l(FRUGBY. 

In die 0 /20 rugby is daar 
soos gewoonlik in die verlede 
groot diepte. Die agterlyn moet 
net nie die goeie kanse wat bulle 
voorspelers aan bulle hied, weg
gooi nie. Veral die senters is 
bier die sondebokke. Van Nim
rod van Zyl en losskakel Burger 
gaan daar nog baie gehoor word 
in Pukrugby. 

Langnaweke! 

Lief mense, dis 'n bitter-soete 
ding. Vier dae van laat opstaan, 
baie sleep, gesels, inhaal en was
gocd ia verby. 'n Toetsweek ge
laai van emosies le voor. 

Die spanning wys alreeds as 
ons na die glimlagte en trane van 
die op- en uitmakers kyk. Vas
byt·en moenie dat spanning julle 
oorrompel en dwing tot die 
ewige uitmaak nie. 

Die SR-ouens soos Koos Kaffer 
en Jaques Verster laat weet ook, 
sleep baie en geniet dit. On
dersoek ook elke padkafee. 
Oosterbof en Leo en Leo en 
Oosterbof bly nog steeds 'n 
Oosterse geheim. 

Ander gaan kamp weer en 
word die slagoffers van natuur
gebeure - of fratse? - soos die 
reaksies tussen ·Kathy van Reus
burg en Kobus van der Walt, 
asook Burgert van . der West
buizen en Dia-Louise Moller. 

Die bib bly darem maar die 
sleephoekie, of hoe Daan en 
Anette, Rina en Nico, en Herman 
en sy aster ? W atter een van die 
tweeting is dit? 

Elmarie le Roux en Ferdinand 
Postma se bib-begin romanse 
bet gevorder tot die verloof
stadium en so-ook die van Jerry 
Coetzee se Fisiologie-aksie. 

Hester Smit en James Gouws 
bet vir Bets de Jager en Albert 
Froneman aangesteek en nou is 
Annatjie van der Merwe en 
Herman se koors ook so hoog 
dat die verlowingsvirus vir Riana 
van Heide ook platgetrek het. 

Sonja do Toit bet weer oor
gewerk na Ina Eksteen en 
Schalk. Almal van bulle goeie 
Stemsadvertensie - vir vlek
vrye staal en glas. Honderd 
persent gewaarborg. 

Naweke in die koshuis is vir 
Annelize do Plessis en Annaline 
Knauts glo soos Bernice sou se 
verrukkings! Daarenteen bet 
Martie de Witt en Ronel soos 
twee verlorenes op 'n verlate 
Over-De-Voor plaas gelyk. 

Aan Paul Hoogendyk wil ek 
baie welkom terug se en namens 
ons almal beterskap toewens. 
Daaraan sal Mila beslis 'n groot 
aandeel he. 

Dan wonder ons wat se 
gekoffiedrinkery dit deesdae is 
tussen Ben van Liberalia en 
Martie van Karlien - ,Looks 
fishy". 

Jan Keller word glo nou lewens 
lank gepamperlang deur sy 
Plegie Ria van Bethlehem. In
tussen sy mede-slepers van ver
lange na bulle ver slepe. By
voorbeeld Gerrie van Vuuren 
na sy meisie op Graskop, Jurie 
de Jongb en Henie Vorster (ka
mermaats boonop!) na bulle 
asters op Vryburg - o wee! -

PROVINSIALE LANDLOOPBYEENKOMS: 

Wea-Tranaraalra. 
Oos-Transvaal 

DIE VOLGENDE PUK-ATLETE is ingesluit in die Wes-Transvaalse 
Landloopspan wat more teen Oos-Transvaal op Witbank te staan kom. 

In die damesspan is ingesluit: 
Ignatia Bester, Hilta Liebenberg 
en Jessica Knoetze. 

In die juniorspan is Dirk 
Schoeman en Francois Schutte 
ingesluit en in die seniorspan 
is dit Fanie van Zyl, Andries 

Krogmann, Gawie van Eck en 
Chris Lodewyk. 

Die Spanbestuurder is mnr. 
Jos Sirakis en mev. Sirakis sal 
as Chaperon optree. 

Die byeenkoms begin om 2.00 
nm. 

en Sakkie Joubert na syne in 
PretoriL Geluk met haar graad 
Saklde. Onthou M.A. volg 
daarop. 

Wie damn nou regtig uithans 
is onse Gerrie no Hombre. 
Ou Gerrie daar is baie ouens wat 
sal wil weet waar daardie kam
pus is! 

Dit is 'n A vir 'n A en 'n B 
vir 'n B. Daaroin reken Theunie 
seker 'n T vir 'n T en nou pas 
Trudi darem so goed. Vra maar 
vir Monica Roets en Mossie 
hoe goed die M vir M uitgewerk 
bet. 

Loggies (Johan van Loggeren
berg) kla dat sy Graatjie (Marie
tjie van Jaarsveld) - nie sy 
ribbetjie - al te goed doel ge
gooi bet, en nou sal die Wes
Transvaalse mieliewapen weer 
menige sleepaksie boikot. 

Pierre en Em do Plessis se 
transaksie vir ken-mekaar-ge
leenthede is netso onopsplits
baar soos Elsa Oostbuizeo en 
Ben van der Merwe s'n. 

Onse mooi-oog Christine van 
der Berg en haar Piet se dat bulle 
nog goed sonder bulle brille 
klaarkom. 

As Nic Coetzee soms so by sy 
kamervenster uitleun en na buite 
tuur, wonder ek hoeveel Elsa 
Toxopeuse loop in sy gedagtes 
by Liberalia verby. 

Dries de Bruyn en Mollie 
Buys sleep nog vorentoe en 
Voniris von Straaten en Johan 
Oosthuizen tou nog agtema. 
Sons stop die prosessie by die 
Kafeteria vir brandstof en dan 
gaan dit maar weer voort. 

Andre Thiart se oranje TP
Volkssie en James Joubert se 
swart TLN-V olksie bet seker 
toelating tot permanente par
kering voor Klawerbof gekry? 
Hoop die was van die kar is 
gratis! 

As mens nie soms jou .son
bril opsit teen al die helder lig 
van sommige slepers nie, sal jy 
voor jy die beskeies soos Anette 
do Plessis en haar Danie en Elma 
Mostert en Joban Duvenage se 
Volksies opmerk, jou tone ner
faf stamp teen ,Wimpie se bult" 
of ,Preller-Gedenkwal". 

Uys van Zyl en Antoinette 
Fourie en ek se groetnis, en 
Elza en Nic de Wet se trou lie
wer, dan sleep mens minder en 
is bloktyd nie so erg nie. 

Tata · Pukkies, 
Geniet den toetsies, 
Dat is een plesier . . . 
voor den Progffies. 

MMmmMM. 

DAMESHOKKIE 
LEWER VYF 
SPEELSTERS 

Van d~ 'it PukqiJ!lN wat .,~ 
d.l• Wca· Trlln~vQlproew• vir di41 
kt.a van '" JJrovinalalt ,,,.. ... 
noot is, is vyf geldes om huUe 
provinsie te verteenwoordig. 

Die dames is: Nicolene Botha 
(Pukkaptein), Susan Els, Petro 
Pretorius, Cornelia Jordaan, en 
Christine Naude. 

Die Wapad word uitgegee vir 
die eienaars, Die Studenteraad 
van die P.U. vir C.H.O., deur 
Interad (Edms.) Bpk., Olen-

Iaan, Posbus 515, Tel. 7184, Potchef
stroom en word gedruk deur Carle
tonville Pers (Edrns.) Bpk., Amethyst
atraat, Carletonville. Tel. 6184, PoabUI 
<406, Carletonville . 
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