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Randse Afrikaanse Universiteit: 

,SY CHRISTELIKHEID SAL GEEN 
BEPERKING WEES" 

Geweterisklousule • 1n gedrang 
,AS die nuwe Randse Afrikaanse Universiteit sy karakter as Cbristelik-nasionaal bepaal 

en dit suiwer toepas, is d\t geen skending van ware akademiese vrybeid nie, .ilet mnr. 
Frans van der Walt, voorsitter van die Studen teraad die afgelope week gese na aanleiding 
van 'n omsendskrywe van Nusas waarin stude nte aangevuur word om die saak van die 
gewetensklousule weer sterk in die brand punt te plaas. 

Die omsendskrywe van Nusas bevat 'n artikel uit die Star, 
'n Engelstalige middag~oerant, waarin beweer word dat elke 
universiteit in die land, met insluiting van die P. U ., 'n variasie 
bet van die gewetensklousule. 

Volgens die artikel is die P .U. 
se .,variasie" van die gewetens
klousule daarin gelee dat geen 
kerklike toets by benoeminge 
aangele mag word nie, en dat 
niemand op grond van sy gods
dienstige geloof belet mag word 
om student aan die P.U. te wees 
nie. 

.,Hiennee is die tipies relati
vistiese !'tandpunt geopenbaar 
van diegene wat 'n sekere opvat
ting bet oor akademiese vryheid 
en vroeg en laat aile soorte on
gebondigheid daarmee wil reg
verdig, .. het mnr. Van der Walt 
gese. 

gespeel bet met deurvoering van 
die wetsontwerp. 

Die artikel maak sterk 
swaar teen die afskaffing 
die gewetensklousule a an 
nuwe Arikaanse universiteit. 

be-
van 
die 

.,Kan die Star verklaar waar
om sekere van ons Suid-Afri-

WOENSDAG 
VERKIES 

Die verkiesing van die Stu
denteraad vir die volgende ter
myn vind op Woensdag 14 Sep
tember plaas. 

Na verneem word sal die ver
kiesing soos verlede jaar die ge
val was, deur die loop van die 
dag plaas vind en sal geen klas
se amptelik afgegee word nie. 
Die name van die kandidate vir 
die verkiesing sal in die loop 
van die week bekend gemaak 
word. 

bied u die 
beste in 

· Lew'iflsversekering 
SAM I ll~ 

No. 10 

GROOT MAN 
VEREER 

Die ,,kerkllke toets" word ge
sien as slegs 'n variasie op die 
toetsing van die godsdienstige 
geloof - daar is slegs 'n graad· 
verskil tussen die twee. 

kaanse universiteite die broei
pl!!k van liberalisme is?" het 
mnr. Van der Walt gevra. Hy 
meen self dat die rede hiervoor 
gevind moet word in die rol 'n 
bepaalde .,belief", 'n lewens- en 
wereldbeskouing, speel in die be
trokke universiteite. Dit is juis 
die lewensbeskouing wat die 
.,pusuit of knowledge" en vera! 
die kennis van die antropoligese 
geesteswetenskappe, sterk be
invloed aan die universiteite. 

BEDANKING 

Lyste met die name van stem
geregtigdes is reeds op kennis
gewing borde op die kampus 
aangebring. 

Stembussies sal weer by die 
Studenteraadskantoor deur die 
loop van die dag In werking 
wees. 

Dr. H.F. Verwoerd, die ontslape Premier van Suid-Afrika 
wat die afgelope naweek ter ruste gele is, ontvang bier 'n 
ere-doktorsgraad van prof. Chris Coetzee, die destydse rektor 
van die P.U., tydens die gradeplegtigheid in April 1961. 

BREEK 

,,Hlerteen wil ons beklemtoon 
dat die bepaling dat die Raad 
van die P.U. by die benoeming 

Mnr. Frans van der Walt, voor
sitter van die Studenteraad: 

Foto: Fotokuns. 

van personeellede, ,moet toesien 
dat die Cbrlstellke karakter van 
dle inrlgting gebandhaaf word, 
radikaal breek met die gees van 
die gewentesklousule en dat bier 
geen sprake is van 'n ,variasie" 
nie" bet mnr. Van der Walt ge

se. 

Mnr. Van der Walt bet gese 
dat die studente van die P .U. 
vir C.H.O. In dankbare herhin
nering dink aan die rol wat dr. 
H. F. Verwoerd In die Senaat 

1\let die laaste uitgawe van 
die termyn is dit my voorreg 
om 'n woord van hartlike 
dank te rig aan alle lede van 
die studentegemeenskap van 
die P.U. wat in die afgelope 
tyd 'n aandeel gellad het in 
die verskyning van Die Wa
pad. 

My hartlike dank aan: 
Die eienaar en personeel 

van Enslins, die drukkers vir 
bulle volgehoue bereidwillig
heid om altyd diens en hulp 
te verskaf. 

Mnr. ,Piet van Maarleveld 
van Fotokuns wat die ontwik
keling en afdruk van foto's 
gratis gedoen het en selfs 
onder drukke werksaamhede 
foto's geneem bet. 

Aan mnr. Arrie 
wat dikwels berigte 
baar gestel het. 

Aan die redaksie 
telike dank. 

de Beer 
beskik-

my bar-

Die aftredende redaksie van 
die Wapad vir die afgelope 
termyn is: mnre P. de Klerlc 
J. Theron, N. Smit, P. Mul· 
der, P . Claassens, P. van Ry
neveld, F. Steyn, P. Roodt, J. 
Havenga, D. van der Berg, 
A. van Rensburg, M. van der 
Merwe en mejj. L . Smit, S. 
Potgieter, D. Basson, H. Coet
zee, M. Potgieter, H. Elsbof, 
H. du Plessis, A. Coetzee. 

A. J. REINECKE - I 
Hoofredakteur 1965/ S:.___j 

A.S.B. WAS ',N KAPSTOK IN 
MULDER GROTER STRYD Se 

Die A.S.B. het in gedrang gekom in 'n stryd tussen baie 
groter magte, .ilet dr. C. P. Mulder, Volksraadslid vir Randfon
tein, tydens 'n onlangs programvergadering van die plaaslike 
A.S.B.-tak gese. Dr. Mulder bet verwys na die aanvalle wat 
deur verskeie Afrikaanse koerante op die A.S.B. gedoen is, 
nadat 'n mosie van dank en waardering in die optrede van 
mnr. S. E. D. Brown, redakteur van die S.A. Observer, tydens 
die afgelope A.S.B.-kongres eenparig aangeneem is. 

LAMSAKKIG mense aan die kaak gestel het 
,Die A.S.B. en ons maak pers- wat nie die Afrikaanse gedagte

hooflyne. Ek wll my dank ui~ rigting van konserwatisme steun 
spreek vir die nugter houding nie. 
van die P.U. in die saak", bet 
dr. Mulder gese. Hy het gese dat 
die optrede van sekere Afrikaan
se universiteite vir hom aange
naam is, maar van ander bet by 
meer veerwag as net 'n ,lam
sakklge, jellle-agtige optrede." 

Dr. Mulder bet gese dat die 
A.S.B. niks anders gedoen het as 
om 'n blad te ondersteun wat 

Studente dink 

te min? 

,,Ek kan u verseker 95o/0 van 
die volk staan by u, In die 
Volksraad staan 95% by u," het 
hy gese. 

Agente vir: 

IN NOXA 
VITAMOL 
Ct ;TY 

Besoek ons uitgebreide 
GESKENKAFDELING 

Foto: Fotokuns. 

ONS ·:·TREUR 
Dit is met leedwese dat die 

studente van die P.U. vir 
C.H.O. verneem bet van die 
afsterwe van ons gellefde 
Eerstemlnister, dr. H. F. 
Verwoerd. 

'n Groot Ieier 'bet heenge
gegaan. Die wyse waarop dlt 
gesk\ed bet, vervul ons met 
die sterkste atkeur. 

Maar ons berus in God: 
Hy beers vir ewig deur sy 
mag; sy oo hou wag oor die 
nasies. Laat die wederstrewi
ges bulle self ole verhef ole. 

(Psalm 66 vers '7) 

Is Suid·Afrikaanse studente bang 
om te dink? L ees op bladsy 7 
wat 'n besoekende student uit 
Engeland van die Suid·Afrikaanse 
s tudent te se het, 

DIE BULT-APTEEK 
Tomstr. 88b & c - Tet. 5943 

Ondersteun 'n Oud-Pukkie 
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KUNSGESElSIE 
Die ~amatiese kuns vind, teo-

logies gesproke, sy plek in die 
iliturgie. Want hoe rykl of hoe 
arm, hoe ontwikkeld en hoe ver
mink die liturgie van die kerk 
ook mag wees, bly dit · drama en 
in iedergeval kuns. 

Jacques Maritain se oor die or 
derwerp: ,Consideres la liturgi t-. 
c'est le type transcendant et 1 

reminent des formes d'art ch.. -
tiennes: !'Esprit de Dieu l'a lui
meme facornee, pour pouvoir s'y 
~om~laise." Nie dat die liturgie 
m d1e eerste plek kunswerk is nie. 
Die kerl!J is allerrninste 'n drama
tiese instituut. Die skoonheid van 
die liturgie behoort tot die gawes 
van God, wat ons toebedeel word 
wanneer ons die Ryk van God 
soek. As die nie gedoen word nie 
dan word die liturgie 'n toneel: 
stuk van sonde 

. Dit neem egt~r nie die feit weg 
me dat die liturgi':k in iederge. 
val drama is en as sodanig kuns. 

PREEK 
'n Preek is 'n vorm van woord
kuns, a1 soek die prediker ook 
nie doelbewus na skoonheid nie. 

Die drama bet sy 'ontstaan in 
die primitiewe liturgie en dit 
maak in die loop van die geslciede
nis 'n proses van sekularisasie 
deur in geestelike en wereldlike 
drama, in liturgie en toneel. 

As die mens die drama nou nie 
net tot sy historiese nie, maar ook 
tot sy teologiese oorsprong terug 
herlei, tot die oorsprong van die 
Skepping, dan moet die twee rig· 
tings mekaar weer ontmoet, dan 
moet ons terugkeer na die liturgie. 

Liturgie, met 'n hoofletter, nie 
die alomvattende liturgie van die 
geskJiedenis nie, maar die Liturgie 

Sal kampusnuus 
ora I versprei 

'n Nuwe nuusblad met die naam 
,Campus" sal vanaf volgende jaar 
aan die P.U uitgegee word. 

Die universiteitsnuusblad sal 
kampusnuus versprei onder oud· 
.stud8nte~ donateurs, dlie .lhanck!l 
en die nywerheid, en ond~rsteun· 
ers van die Universiteit. 

Die blad sal glo tien keer per 
jaar verskyn. 

Die bestaande oud·studenteblad 
van die Universiteit, wat bekend 

van die Kerk van Christus - die 
erediens - begin met die Engele· 
lied van Lukas en eindig .met die 
loflied van die saliges voor die 
troon van die Lam. Die beweging 
en teenbeweging, wat die drama 
vorm, vind volgens Christelike be-

. .. "'!' begin in die beweging en 
e, 'ng van die Liturgie in 

rl' reging van God na die ~e
relrl t.Oc en die beweging van die 
men~, wat God nader en tegemoet 
kom. 

D. v.d. B. 

Plegtigheid 
sal Ianger 

duur 
Die Raad van die Potchefstroom· 

se Universiteit het besluit om voor 
taan die jaarlikse Gradeplegtigheid 
oor twee dae te hou. 

Die Vrydagmiddag van die pleg
tigheid sal aile eerste grade en 
voorgraadse diplomas . uitgereik 
word. Die Saterdagoggend sal alle 
honneursgrade, magistergrade, na· 
graadse diplomas en ander grade 
uitgereik word. 

UITSTALLINGS 
WAT KOM 

Kunsliefhebbers van Potchef
stroom het vanjaar reeds die ge
leentheid gehad om verskeie 
vooraanstaande 
uitstallings te 

kunstene.ars se 
beskou. 

Die program vir die res van 
die jaar lyk auk indrukwekkend 
en sien soos volg daaruit: 

7-17 September, olieverfstukke 
van Frans Claerhout. 

19-30 September, ,Die blaue 
Reiter," Duitse ekspressionisme. 

3-14 ·Oktober Skilderye van die 
,.Vrystaatse Groep," Bloemfon
tein. 

31 Oktober - 5 November, Jaar
likse salon van die plaaslike 
kunsvereniging. 

7-11 November, Kindertentoon
stelling. 

Bo en behalwe bogenoemde 
word E sias Bosch oak op No
vember verwag met 'n uitstalling 

is as ,Die Veteraan", sal voortaan van keramikwerk, Belgiese- en 
slegs een keer per jaar verEkyn. Franse kuns. 

GISELA MAIW ALD 
Fotograal en Fotograliese Dienste 

TOMSTRAAT 100 POTCHEFSTROOM 
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Regsboeke aan 
P.U. geskenk 
Mnr. F.B. Gillet, 'n ou beken· 

de in Potchefstroom en tans 'n 
afgetrede prokureur, het op 
Woensdag 17 Augustus 'n aan
tal regsboeke aan die Univer· 
siteit oorhandig. 

WYNAN -T-EYL STALIN 
FRANS DU TOITCEB:ou 

VAN P·.U. UIT . 

Somrnige van die boeke da· 
teer uit die jaar 1902, en is 
vandag byna onverkrygbaar. 

Wynand Steyl, jong kunstenaar van Pretoria het vanaf 26' 
A~gustQs . tot 2 September 'n baie geslaagde uitstalling van 
skilderye en beeldhouwerke in die kunslokaal in die Frans 
du Toitgebou van die P.U. aangebied. 

Die oorhandigingsplegtigheid 
het in die biblioteek plaasge
vind en is deur die rektor, prof. 
H.J.J. Bingle en die Univerti
teitsbibliotekaris, prof. H.C. van 
1Rooy, bygewoon. 

Steyl beskou sy eie werk as vera! die innerlike menslike ek
semi-abstrak, hoewel hy erken spressie die vertrekpunt 'vir a! 
dat hy ~ooit werklik van die na- sy werk blyk te wees. In die 
tuur afwyk nle; a! vertoon die 
uiterlike vormgewing 'n non
figuratiewe karakter. 

'n Mens kom inderdaad onder 
die indruk d'!-t die .,natuur''- en 

Hettie Combrinck wat die rol van Antigone vertolk. Sy is 'n 
tweedejaar B.A.-student. 

Foto: Fotokuns 

Dramastudente voer drama 
nog in September op 

Die Departement Spraakleer en Drama van die P.U. maak 
vanjaar sy debuut met die opvoering van Antigone van Jean 
Anouilh. Dit is 'n moderne herskepping van die klassieke 
Griekse drama van Sophocles. 

Anouilh het die karakters van kortliks die opstand van die 
die klassieke tyd aangebring na enkellng teen die staat, die held 
die moderne tyd. Deur hierdie In stryd met die massa, die kon-
oorplasing van die spel ult die fllk tussen die aa.nvaardlng of 
klassieke tyd het die skrywer vetwe.11plng van sekere waardes. 
daarin geslaag om 'n karakter 
van tydloosheid aan sy drama 
te gee. Dit is tans nog klassiek, 
nag modern - dit behoort aan 
alle tye. 

OPSTAND 
Die verhaal van Antigone is 

Antigone staan onder regie 
van mnr. Teunis Botha -· hoof 
van die Departement Spraak
leer en Drama. AI die spelers is 
dramastudente. Dit word op 24, 
25 en 27 September in die stu
dentesaal opgevoer. 

werk is 'n emosionele idee aan
wesig wat die kunstenaar met 
die beskouer wil dee!, wat mens 
'n diep simboliese ekspresionisme 
kan noem. 

Dit Is seker die "idee" wat 
hom gelei het as kunstenaar, na 
die toetslng van soveel m oontll-

. ke linlere variasies en tegnleke 
wat die tekenkuns maar kan 
bled. V'andaar die groot verskei
denheid van media. 

EKSPRESSIONISME 
'n Gedagte wat 'n rariteit is, 

Is dat hy as liniere kunstenaar 
die ekspressionisme as onderllg
gende doelstelling beoefen om 
die toeskouer van sy kunste
naarskap te oortuig. Gewoonllk 
Is dit die kleur wat primer hy
dra tot die werklike gestaltege
wing van emosionele gewaar
ding, en nie die lyn as sodanig 
nle. 

Daarom is Wynand Steyl ook 
beeldhouer. Die kunsulting bled 
hom verder die geleentheid om 
die lyn in te span om sy emo
sionele belewing te veruitwendig 
in die vorm wat anders as die 
tekeninge, los staan in die ruim
te. Ook hier, in die medium van 
hout, blyk dit dat hy die linlere 
voorop stel. Pit is mlnder ge
slaagd as die tekenige waar die 
talent en vakmanskap van die 
kunstenaar beter verantwoord is. 

Studies wat dadelik die oog 
gevang het is: Weerllg, Herln
nerlng-oggenddiens, Been, Nag
blomme. By die beeldhouwerke 
is vera! Applous en Lied en ~ou 
treffend. p 

Pierneef aan 
P.U. geskenk 

Een van die oudste en heel .eer
ste skilderye van Piernee~ is aan 
die P.U. geskenk vir bewaring. 

Die geskenk is gemaak deur 
mev. C.M.J. Tidmarsh, suster van 
dr. Jan Steyn, oud·L.V. vir Pot• 
chefstroom. 

'n Sklildery van dr. Steyn is ook 
geskenk. 

'Prof. W.P. Robbertse het namens 
die Universiteit die twee skilderye 
in ontvangs geneem. 

DiEl skildery van dr. J an Steyn 
sal by die boekery wat hy vroeer 
reeds aan die Universiteit geskenk 
het, gevoeg word. 

BIERMANSKAP! 

• 

(EDMS.) BPK. 

Tomstraat 92 Telefoon 5032 
POTCHEFSTROOM 

Ons hou alles aan wat dames benodig : 

Van ditjies en _datjies 

en rokkies en frokkies, 

Tot jassies · en Sokkies 
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Verle(le naweek het die P.U. ongev,eer twintigduisend rand 
skade gely toe 'n rukwind 'n groot gedeelte van die dak van 
die Fa.ramasiegebou afgeruk is. Ongeveer 120 vierkante voet 
van die totale dakoppervlakte is beskadig. Die duur toerusting 
in die boonste verdieping is nic beskadig nie. Op die foto bo, 
kan 'n gedeelte van die dak van die gebou gesien word. 

Foto: Fotokuns 

Kennedy tree -voor Pukke 
op oor huwelikslewe 

in Amerika 
Die twee belangrikste waa.rdes in die huwelik bly nog die 

kerk en Bybel het prof. Kennedy besoekende lektor uit die 
V.S.A., gese toe hy studente van die P.U. onlangs in die Frans 
du Toitgebou oor die huweliks- en gesinslewe in Amerika toe
gespreek bet. 

Prof. Kennedy bet op die 
groot veranderinge in sosiale 
waardes wat in die afgelope der

om die probleme van ons tyd op 
te los, as in die huidige volwas
se geslag. Die rede hiervoor is 

tig jaar in Amerika ingetree bet. dat die moderne jeug meer op
gewys. Hy beskou die verande- gewasse is vir die taak as die 
rlnge as 'n noodwendige gevolg 
van die geindustrialiseerde same
lewlng. 

,Maatskapllke veranderinge 
dui nle noodwendig op morele 
agteruitgang nle. Dlegene wat 
gedurig na die ou dae wil terug
keer, is nie in staat am bulle by 
die veranderde omstandigbede 
aan te pas nie," bet prof. Ken
nedy gese. 

OOBBOORD 
Met verwysing na die Ameri

kaan.se gesin bet prof. Kennedy 
gese dat sekere waardes in die 
plek van ander gestel is. Dit be
telren nle dat alle waardes \>or
boord gegooi is nie. 

jeug van twee dekades gelede. 

DIE WAPAD DJNSDAG 13 SEPTEMBER 1966 

1 Nuwe koerant 

Universiteitsnuus van 
studentenuus k ·? ges ez. 

Deur die hoofredakteur 

DIE verskyning van 'n koerant met die naa.m CAMPUS, wa.t tien maal per jaar sal ver
skyn en ,universiteitsnuus" na buite sal dra, word vir aa.nstaande jaa.r beplan. Die 

koerant neem as't ware die taak van' Die Veteraa.n, gereelde publikasie vir oud-studente, 
oor. 

Dat oud-studente so iets verwelkom is baie duidelik. En 
gesien in die lig van die feit dat dit ook na ander groter in
stansies sal gaan, sal dit seer sekerlik 'n heilsame invloed in 
belang van die P.U., kan uitoefen. 
Aa~esien die Perswetenskap- die studentelewe soos dit van

mense van die Universiteit by dag ia. 
die saak gemoeid sal wees, kan Die studentekoerant is seer 
'n mens net hoop dM dit aan sekerlik die barometer van die . 
die studente in die Persweten- studentelewe, of behoort te wees. 
skap die geleentheid sal bled om 
prakties dee! te neem aan die 
uitgee van 'n koerant. 

Vandat die Departement Pers
wetenskap aan die P.U. bestaan, 
kon Die Wapad egter nog wei
n ig baat vind by die studente 
wat in die rigting van die joer
nalistiek opleiding ontvang aan 
die P.U .. 

KAPSIE 
Oor die rede hiervoor wll 'n 

meus nie nou ingaan nie, want 
daar is in 'n vorige ultgawe 
sterk kapsie gemaak teen die 
eienaardige verskynsel. Destyds 
is ook geen antwoord ontvang 
Die. 

Feit bly egter staan dat Die 
Wapad, onder deskundige hulp, 
wat seker darem van die Depar
tement Perswetenskap kan uit
gaan, presies dieselfde rol kan 
vervul as wat die sogenaamde 
CAMPUS moet vervul. Die cud
student stel nle in fakulteitsnuus 
aileen belang nie, maar ook 'n 

SUKKELBESTAAN 
Ongelukkig moet die studente

koerant altyd 'n sukkelbestaan 
voer omdat so min studente be-
kwaam genoeg is om die vele fa
sette van die koerantwerk te be
hartig. Geen studente met teg
niese ondervinding en genoegsa
me taalondervinding in die koe
ra.ntwereld kon in die afgelope 
jaar gevind worCI. nie, ten spyte 
van herhaaldelike advertensies 
in Die Wapad, 

Die behartiging van adverten
sies vir die studentepublikasie is 
'n ewe moeilike en tydrowende 
taak. Geen student is vandag 
meer bereid om ure per dag te 
wei aan die werf van adverten
sies, opstel van kontrakte en 
die uitstuur van rekeninge aan 
adverteerders nie. Daarby het 
geen student wat bekwaam ge-

. /Gas uit V.S.A. 

noeg is, vanjaar belang gestel 
in so 'n pos op die redaksie nie. 
Teen 'n geringe vergoeding sou 
vele wonders seker verrig kon 
gewees bet. 

Die vraag ontsta81Jl nou of 
daar nie liewer gedink moet 
word aan die Iewering van 'n 

enkele publikasie wat sowel die 
taak van Die Wapad as die 
voorgestelde taak van Campus, 
sal oehartig nle. Of moet daar 
in die toekoms 'n onderskeld ge
maak word tussen universitelts
nuus en studentenuus'l' Elk' wie 
gaan die grens dan trek? 

Dit blyk duidelik dat twee 
publikasies oor studente- en uni
versiteitsaangeleenthede mekaar 
in die geval sal oorvleuel. Waar
om dan twee koerante? As daar 
werklik so bale is am oor te 
skryf, kan die nuwe publikasle 
meer dikwels verskyn in plaas 
van tien keer per jaar. 

Die onnodige vermorsing van 
tyd en geld kan uitgeskakel 
word. Maar laat dit dan nie 'n 
koerant wees wat deur twee of 
drie man uitgegee word nie, 
maar betrek al wat 'n Perswe
tenskapstudent is, daarby. 

K onserw,afiewes 

ver/c.ies tot 
S.R. 

Twee konserwatiewe studente 
van die Universiteit van die Wit
watersrand, Tim Bester en Clive 
Hewitt, is na 'n intensiewe ver
kiesingsveldtog verkies tot lede 
van die_ verteenwoordigende stu
denteraad. 

Die konserwatiewe studente, wat 
verlede jaar vir die eerste keer 
gepoog het om lede van die Stu
denteraad te word, het vanjaar 
reeds diep inslag op die kampus 
gevind. Hulle het verlede jaar 
maar sowat vyfhonderd stemme 
gekry. Die getal is vanjaar ver
hoog tot 738. 

Waar die gesln vroeer 'n hegte 
eenheid gevorm bet, dien die ge
sin vandag by die meeste kln
ders slegs as •. vulstasie." Die 
gemeganiseerde samelewing het 
hiertoe bygedra. 

MOTORS 

Prof. Kennedy (tweede van links) in die geselskap van enkele professore van die P.U. 
Aan sy regterkant staan prof. H.J.J. Bingle, Rektor van die Universiteit. Lees berig 
langsaan. Foto: Fotokuns. 

' Dis 'n buitengewone prestasie 
vir ,'n klub wat konserwatie£ ge
sind is," het Tim Bester onlangs 
gesit 

In Amerika is dit 'n aJgemene 
verskynsel dat ouers vir hul 
kiDders motors aanskaf sodra 
bulle. sestien word. Dit werk uit
huislgheld in die hand en bring 
m.ee dat die lede van die gesin 
selde saa.m ontspan. 

Volgens prof. Kennedy is par
kering een van die grootste pro
bleme aan die unlversitelt waar
aan hy verbolide is. Van die 
16,000 studente besit minstens 
die helfte motors. 

Prof. Kennedy het die nood
saaklikheid van huweliksvoor
ligtlng beklemtoon en daarop ge
wys dat die kursus In huweliks
voorligting wat by tuis aanbied, 
nie aileen by die studente groot 
byval vind nie, maar ook by die 
ouers. 

Volgens prof. Kennedy wil dlt 
voorkom of die studente in die 
V.S.A. oor die algemeen meer 
openhartlg is as Suid-Afrikaan-

. se studente. 
Ten slotte het prof. Kennedy 

verklaar dat by meer vertroue 
in die hedenhaagse geslag bet 

AFRIKANER VERKIES OM 
VOLKSE~IE TE BEHOU 
,Die Afrikaners verkies om 'n klein volk te bly en die 

volkseie te behou eerder as om opgeneem te word in 'n groter 
wereld", het dr. Connie Mulder L.V. in •n toespraak voor die 
P.U.-studentemass.a gese. Dr. Mulder het die woord gevoer 
tydens 'n onlangse programvergadering van die plaa.slike 
A.S.B.-tak. 

Dr. Mulder het die Afrikaanse 
konserwatisme geskets en gese 
dat dit uit die Afrikaner se 
Calvinisme voortspruit. Uit die 
Voortrekkers se individua!isme 
en hul isolasie bet die konser
watisme outomaties voortgevloeil, 
het hy gese. 

ANDERS 
Die Afrikaanse volk bet hom 

beskou as 'n tweede Israel. Hy 
bet besef hy is nie soos a! die 
ander nie. Hy Is anders en wil 
anders wees. 

Die Alrikaner glo dat die we-

reld eendag by hom leiding sal 
vind, bet dr. Mulder gese. 

HAABSTYL 
Dr. Mulder bet gewaarsku teen 

liberalistiese insypeling in Al
rikaanse universitelte. Hy bet 
gese sy eerste aanslag maak hy 
in die vorm van moderne kle
redrag en baar~:tyl. 

Slegs sowat tweehonderd stu
dente bet die vergadering byge
woon. Dit was die tweede A.S.B . 
programvergadering van die af
gelope termyn. 

MOENIE KANSE VAT NIE 

Kies 

FOTOKUNS 

Yir 

PORTRETTE 
en 

GROEPFOTO'S 

MAAK 'N AFSPRAAK SKAKEL NET 31.85 
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STUDE.NT VER·DEDIG 

S. E. D. BROWN 
OOR VERKitiSINGSTELSEL 

IS die huidige stelsel vau \'erkiesing en sarnestelling van die Studenteraad nog doeltreffend? 
Die vraag is aan 'n aantal bekende studente gestel. Daar was 'n groot meningsverskil 

oor die saak. Geagte Redaksie, . ~ 
Geruime tyd reeds doen 'n massa ,Old Wifes' Tales" 

die geval Brown die rondte. Die sorntotaal feitelikheid in 
-.a,nvalle teen Brown beloop net mooj 'n ronde nul. 

oor 
die Ons huidige stelsel kan aeelwr,t verbeter, meen mnr. Ger

rit Coetzee. Hy is ten gunste daarvan dat die verteenwoordi
ging van hoofliggame verminder word en dat addisionele lede 
op die Studenteraad uit die massa verkies word. Hy is nie 'n 
voorstander van openbare propaganda voor 'n verkiesing nie; 
'n skriftelike beleidsverklaring kan wei 'n goeie doe! dien, bet 
rnnr. Coetzee gese. 

Reeds elf jaar lank bestee 
mnr. S.E.D. ,Brown In sy koe
rant, die .,S.A. Observer", tyd en 
aandag om die Republiek van 
Suid-Afrika te waarsku teen 
frateroisasie met, en daardeur 
beinvloeding deur volksvreemde 
en -gevaarlike elemente. Reeds 
elf jaar lank voer die .,S.A. Ob
server" n sukkelbestaan van
wee die louheid en kortsigtig
heiq van die mense wie se be
lange hy op die hart dra, en 
vanwee die ongelooflike neutra
liteit van die Afrikaanse koe-

' rantwese. 

Na elf jaar beslult sommlge 
,promlnente" Afrikaners dat die 
waarheld wat hulle reeds elf 
Jaar moes aanhoor, nou te seer 
maak om verder verduur te 
word. Aanvalle word op mnr. 

Toekomstige Puk 
maak stem dik 

Geagte Redaksie, 
Vergun my om na aanleiding 

van mejj. M. Raath en L, Briers 
se klagte in Die Wapad van 3 
Augustus, as volg te antwoord: 

Op die wysie van Dear Heart: 
Dear Editor, there is something 

I must tell you, 
Something sad and impossible 

for me to say; 
For I know how little weight 

this will carry 
And how undemocratic the 

"Studente Raad" is to-day. 
We poor little souls, may say 

nothing. 
Arid we must kt>ep everything on 

our liberal minds 
But there's just one thing that's 
troubling me, how 
come, that I can say what I am 

saying now? 
'n Toekomstige Puk. 

Kaapstad. 

Kontak Buite 
Suid-Mrika 

Geagte Redaksie.-Die Afrikaan
se student word vandag daarvan 
beskuldig dat hy net op homself 
is en dat hy nie buite optree nie. 
Maar omdat ons oortuig is van ons 
standpunt, het ons ook vrymoedig· 
heid om dit aan ander te stel. 

Die geleentheid word nou geskep 
vir elke student om deur kontak 
met buitelandse studente ons land 
se saak te stel. Daar is nl. kontak 
gemaak met "The International Cor
respondence Bureau" in Wes
Duitsland, wat studente oor die 
hele wereld in verbinding stel met 
mekaar a.m.v. korrespondensie. 
Deur van hierdie Buro gebruik te 
maak, kan met studente oor die 
hele wereld gekorrespondeer word. 

Studente wat belang stel in hier
die ·saak kan vir voile besonder
hede in verbinding tree met mnr. 
Ben de Klerk of met ondergete
kende voor die einde van Sep· 
tember. 

Sonder om propaganda te maak, . 
kan u in hierdie saak hydra tot 
'n verrykehde ondervinding vy 
uself en kan u die bewering dat 
die Afrikaner oogkla1·ppe aan het, 
die nek inslaan. 

C. G. v. d . ~WE. 

Brown se koerant geloods en re
fleksie QP sy integriteit gewerp. 

Die uitstaande kenmerk van 
hierdie aanvalle is dat daar geen 
poging aangewend word om die 
feit en beginsels deur mnr. 
Brown gestel, op enige wyse hoe
genaamd te weerle nie. Nee, op 
'n lafhartige, ongemotiveerde 
wyse word mnr. Brown verdag
gemaak met bebulp van die pers 
wat hy tevergeefs tot opregtheid 
en waaksaamheid probeer aan
spoor het. Is dit omdat bierdie 
,.prominente" Afrikaners 1. vrees 
dat die waarheid sal deurdring 
tot die mense aan wie hulle bul
le prominensie te danke bet of is 
dit omdat 2. hulle met die wete 
dat daar geen verweer teen die 
waarheid is nie, mnr. Brown 
vroegtydig wil uitskakel sodat 
hulle die ingeslane weg van om
helsing van volksvreemde 'Cle
mente ongekritiseer kan bewan
del? 

Ona wag tevergeefs op ant
woorde op kritiek gelewer teen 
mnr. Brown. In die Julie 1966 
uitgawe rig mnr. Brown o .a . die 
vraag aan die adres van Dr. 
Anton Rupert i.v.m. die gratis 
verskaffing van sigarette deur 
een van sy maatskappye aan po
litiekaangehoudenes in Rhodeaie. 
Hlerdie vraag word soos bon
derde andere oor 'n tydperk van 
elf jaar onbeantwoord gelaat. 

Omdat bierdie vrae en aan
tygings steeds op feite berus, wil 
ons ook ons vraagteken plaas 
agter sekere name en wil ons 
as Afrikaners ons dank betuig 
aan mnr. S.E.D. Brown dat sy 
waaksaamheid nie verslap nle. 

En van die .,pror;ninente" Af
rikaners wil ons weet waarbeen 
hulle gaan en wat bulle daar 
doen. Ons land het te veel pro
bleme vir 'n halfhartige mede
reisigerhouding. 

Die uwe , 
Hans Swanepoel 

SWARTSMEER 

Mnr. Hans Malan se dat die 
huidige stelsel uitgedien is en 
ook inherente swakhede bevat. 

Dame wil weet . 
w1e presteer 

Geagte Redaks le, 
'n Mens boor deesdae so 

baie van rekords en allerhan-
de preSitasies. Dan dink 'n 
mens oo){ onwillekeurig aan 
ons eie studentehandboekek
samen, ongeag daarvan dat 
sekere eiemente dit nou wil 
afskaf. 

Waar baie studente nou op 
die oqmblik nog wag OJI die 
uitslae van die eksamen op 6 
Augustus, sou ons graag wou 
hoor hoe die ultslae in die 
annale opgeteken is. 

Wat was nog die meeste 
wat behaal is, deur wie, w~~;t 

doen hulle, ensovoorts. 
'n Mens sou dan graag ook 

wit hoor wat die persone se 
mening is oor die wenslik
heid van die voortbestaan van 
die studentehandboekeksameu. 

Die uwe, 
(Mej.) D. Bui-tendag 

(Weens gebrek aan tyd kan 
daar nie aan al u versoeke 
aandag gegee word nie. Die 
afgelope ~aar jaar bet die 
volgende persone in die hand
boekeksamen die beste pres
teer: 1964: A. J. Reinecke 
(84o/o) 1960 B. C. Lessing 
(92 %), 1962 Mej. M. J. Pie
naar (89 % ) en 1965 Mnr. D. 
W. Fokker <84%> · 

Verdere besonderhede kan 
egter by die Studenteraads
kantoor verkry word. - Red). 

Kuludames berispe Pukke 
oor swak A.S.B.-bywoning 

Geagte Redaskie, 
Op die laaste koshuisvergadering in De Klerkhuis, is 

daar gekla oor die swak bywoning van A.S.B.-vergaderings. 
Daar is toe algemeen besluit om hierdie skrywe aan u te rig. 

Die studente wat wei die wat selfs die vergadering ver
A.S.B .-vergadering van die 25ste laat het, sal ons liewer niks se 
Augustus bygewoon het, moes nie. 
hulle skaam vir die Puk. ONTSTELLEND 

Die sprekers wat voor ons 
optree, is altyd manne van for
maa~. maar nou laat ons hierdie 
mense van ver af kom om ons 
te kom toespreek en dan sit die 
studente skaara 'n kwart van 
die studentesaal vol. 

VEREMINKIE 
Miskien verloor ons te maklik 

uit die oog wat die A.S.B. is en 
is ons geneig om dit te sien as 
'n vereniginkie van 'n paar 
.,konserwatiewe" Pukke. Die 
A.S.B. vorm die kern van geson
de Afrikaanse studentelewc 
dw~~orsdeur ctie land . 

Aile eerstejaars wns 

om hierdie vergadering 
verplig 
by te 

'.\loon; daar was bloedweinig. Die 
seniors stet ook nie 
voorbeeld nie. VAn 
gRAnde onbe!';kcftheid 

die Iiodi ge 
die verre
van party 

Ons moet bietjie hand in eie 
boesem steek. Ons is die stude
rende jeug van vandag, die lel
ers van more. Orts is veronder
stel om denkende mense te wees 
en nou is dit ontstellend dat 

. Sing-Songs en ander ligsinnige, 
al is dit ook nodig - vermaak 
goed ondersteun word, maar 
waar ons as studerende mense. 
die .,intelligentia" van die toe
koms, op lntellektuele vlak kan 
disputeer en verkeer, daar skit
ter ons deur ons afwesigheid. Dit 
i.R sla.p en 1Amsakkig. 

Voor icmand Wl'el Ida oor gt>

brel< aan studcntc-Aldi\\'itc ite op 
die Puk, moct hy eers die fout 
by homself soek! 

Die uwe, 
Kulumt)ning;. 

(Brief verkort RPcl .) 

Kandidate vir die Studenteraad 
is nou aangewys op fluister- en 
swartsmeerveldtogte. Die elimi
nasiestelsel en nominering vir 
meer as een pos lei daartoe dat 
familie- .en skoolgroepbelange 
bevorder word. Magsgroepe ont
wikkel ook hierdeur. Oorwegings 
van lewensbeskoulike aard word, 
weens die stelsel ~.n minder be
lang by die keuse van die kam
pusleiers. 

GOEV 
Die huidlge Sltelsel funksioneer 

heeltemal goed, se mnr. Poen 
Coetzee.. Dlt sorg daarvoor dat 
mense wat diens ~ewer die Stu
denteraad bereik. 

INSlu 
Mnr. G. S. Labuschagne meen 

dat die huidige stelsel wei man
ne wat diens le\Wlq, bevoordeel, 
maar nie altyd mense met jnsig 
op die Steudenteraad plaas nie. 
Studenteraadslede moet nie in 
die eerste plek organiseerders 
wees nie, maar 'beleidsbepalers. 
Die huidige stelsel is nie ver
teenwoordigend genoeg nie. Hy 
het saam met 'n aantal ander 
nagraadse studente en veterane 
in die studentelewe, mnre. Lap
pies Labuschagne, Danie van 

Nagraadse studente aan die P.U. 
deurreis jaarliks groot dele van 
Suid-Afrika in belang van die 
navorsing wat gedoen word. Op 
die foto hierbo is mnr. J. Matthew 
voan die Departement Dierkunde 
besig om sy slaapsak op te rol na 
'n aangename nagrus onder die 
stcrrehemel. 

!Hnr. Matthew het by die ge
!eentheid opnames gedoen in die 
1·iviere van Oos-Transvaal. Binne 
die bestek van twaalf dae het hy 
byna twee duisend myl afgele om 
dio verskillende riviere te bereik 
wat bydra tot die vo1·ming van 
clh Komatiesisteem. Sy 1·eise neem 
hom dikwels deur die Kruger· 
•, , ; ldtuin. 

,.Hier slaap ons gelukkig in die 
ruskampe". het hy aan nns ver. 
slal{gcwc•· ge~c. Ten sp.nc van die 
fcit dat daat· clikwcls 'n vcJd. 
wagter tecnwoorciig is. bly 'n men-; 
maar versiglig as jy clit so naily 
die seekoeie en ki'Okodille moet 
waag om watermnnste•·s tc ncem. 
vcr·tel hy . Foto: Tulane. 

Wyk, Jan du Plessis, Rassie 
Smit en Chris van Ryssen 'n 
nuwe verkiesingstels~l ontwerp. 
Volgens die stelsel kies studerte 
van elke fakulteit twee lede op 
die Studenteraad. Die raad kies 
sy eie voorsitter. Die voorsitter 
wys uit die raad dagbestuurslede 
a'ln asook twee verteenwoordi
gers vir elk van vier liggame 
wat die verskillende fasette van 
die studentelewe verteenwoordlg. 
In so 'n stelsel is propaganda-
voering voor 'n 
nodig nie. 

verkiesing 

PROPAGANDA 

nie 

Fakuiteltsverteenwoordlging is 
nie wenslik nle, se mnr. Roelf 
du Plessis Verteenwoordiglng 
van soslaal-akademiese verenl
gings op die Studenteraad is wei 
noodsaaklik. Die Studenteraad 
moet egter steeds belangverteen
woordigend wees. Dlt moet nle 
net groepe studente verteenwoor
dlg nle. Hy is ten gunste van 
ope verkiesings wa-ar kandldate 
s1triftelik beleid formuleer. Dit 
sal agteraf-propaganda voorkom. 

Dames moet groter verteen
woordiging op die Studenteraad 
kry, se mnr. Theo Vorster. Hy 
D'!een dat die huidlge stelsel vol
kome uitgedien is. Fak:qlteitsver
teenwoordiging sal meer doel
treffend wees. Dlt is goed as 
die Studenteraad self lede kan 
koopteer, bv. 'n studente-orga
niseerder. Hy is gekant teen die 
huldige stelsel van eliminasle, 
het mnr. Vorster gese. 

Oud-dosent het 
taak voltooi 

Prof. S .P.E. Boshoff, voormalige 
dosent aan die P .U. tussen die jare 
1915 - 1928, gaan eersdaags 'n 
hoek, ,Afrikaanse Entimologiee", 
publiseer waaraan hy vyftig jaar 
lank gewerk het. 

In die proses - waarin hy die 
herkoms van woorde in Afrikaans 
naspeur - het prof. Boshoff talle 
tale, taalgroepe en dialekte onder 
die vergrootglas geneem. Die uit
eindelike manuskrip beslaan meer 
as 900 folio's. 

Die boek sal 'n groot leemte in 
die Afrikaanse taalkunde vul: nie 
aileen sal die herkoms van woorde 
baie geheime opklaar nie, maar 
dit sal ook 'n waardevolle bydrac 
wees tot daar·die gedeelte van die 
taalkunde wat arm is aan gesag
hebbende literatuur. 
• P1·of. Boshoff werk vir die 
afgclopc v.vftien jaar vanaf drie
uur soggens tot ncgc.uur· in die 
aand. 
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BREINSPOELING? 
nat die president van die 

·Afrikaanse Studentebond 
hom in die afgelope tyd uit
gewys bet as 'n man wat heen 
en weer oor 'n grensdrq.ad 
kan spring, wil niemand gr~a~ 
meer betwyfel nie. 

Die goedkeuring van die ge
wraakte Brown-mosie tydens 
'n onlangse vergadering van 
die hoofbestuur in Pretoria 
en die daaropvolgende verga
·dering van die st4dente-unie 
in Stellenbosch waartydens 'n 
uosie aanvaar is waarin mnr. 
S .E .D. Brown skerp aangeval 
word en ,ontmasker" word as 
'n ,kwaadstoker", lei 'n men,s 
onwillekeurig tot die geda~e 
aan 'n bok wat nie weet aan 
wattet" kant van die drqad 
die grassies lE~kkerder is nie. 
Want mnr. B. Geldenhuys is 
die voorsitter van die studen
te-unie. 

Maar die president is blyk
baar 'n man met baie asems. 
Volgens 'n besoekende stu
dent van die Selwyn College, 
Cambridge, het die president 
van die A.S.B. aan hom gese 
dat universiteitsopleiding net 
·•n ander vorm van breinspoel
ing is, en dat dit belangrik is 
om die regte dinge te indok
trineer. 

Wat die president van die 
A.S.B. met so 'n uitlating wil 
laat blyk, weet net hy. Dit 
bly egter moeilik om te glo 
dat dit uit die mond van so 
'n vername Afrikaanse stu
denteleier kom. Nogtans is 
daar geleentheid vir hom om 
die saak reg te stel, indien 
sy uitlatings verkeerd ge-in
terpreteer is. 

Is die president bereid om 
te antwoord? 

As gevorderde student in 
die teologie, behoort hy van 
beter te weet. Of het hy dan 
vergeet waarom dit eintlik 
gaan? 

Die P..U. vir C.H.O. sonder 
gewetensklousule en al, wat 
die Calvinistiese lewensbe
skouing as basis het, verskaf 
universiteitsopleiding aan Jo
de, Katolieke en ander. Dat 
daar in die jare wat die stu
dente aan die P.U. was, seker
lilk veel oortuigingswerk ge
doen is vir ons eie standpunt 
is baie waar. Maar hoe dit as 
'n ,ander vorm van brein
spoeling" bestempel kan 
word, weet nugter aileen. 

Ons nooi die president 
vriendelik uit om te ant
woord. 

-STUDENTELEIERSKAP 
In die uitgawe verskyn 'n be-

rig oor 'n artikel wat handel 
oor die beplanning van stu
denteleierskap. Die artikel 
het verskyn in die jongste 
uitgawe van W oord en Daad. 

Daarin word die belangrik
heid van beplanning van stu
dentevorming, en veral leier
skap aangeduli. Dat hierdie 
artikel dui op 'n groot gebrek 
wat lank reeds in studente
geledere bespeur kan word, 
is wei waar, maar dat dit geen 
oplossing bied vir die vraag
stuk nie, is ook duidelik. Om 
studenteleierskap te ,beplan", 
klink baie aanneemlik. Hoe 
die praktiese uitvoering hier
van sal geskied bly egter iet
wat duister. (Gebrek aan vi
sie of moontlik negativisme?) 

Groot leiers, en selfs stu
denteleiers is vandag uiters 
skaars in die politiek en stu
dentepolitiek. Waar het hulle 
in die verlede vandaan ge
kom? Hulle is tog sekerlik nie 
kunsmatig ,beplan" nie? 

Die haglike toestand wat 
daar ' in studentegeled.ere 
heers, sal nie maklik verbeter 
kan word nie. Die gebrek aan 
selfstandige begronding en 

, verantwoordelike en prinsi
pieel gefundeerde individua
liteit" ten opsigte van sake 
van die dag, moet nie net op 
die student se rekening ge
plaas word nie. Dit kom van
dag vry algemeen voor onder 
akadem.ici. Spcsialisa.sie het 
die wagwoord geword. Slegs 
studente wat spesialiseer in 
,leierskap" sal vandag as stu
denteleiers kan deurgaan. 

Dus beplannning? Intussen 
gaan soveel leierspotensiaal 
tog verlore. 

Die gebrek aan visie, ,wat 
gedoof word deur verkramp
te negativisme", het deel ge
word van die huidige student. 
Dit is deel van sy verwarren
de lewenspatroon. 

Die student van vandag 
verkeer in 'n diep slaap. En 
dit is sy leiers wat hom daarin 
weggesus bet. Was hulle dan 
tog sulke groot leiers? 

Die artikel wys op 'n groot 
tekortkoming .. wat vroegtydig 
aangedurf kan word. 
As die genoemde ,beplan
ning" duidelik geformuleer, 
die oplossing kan bied, het 
dit lanlkal tyd geword dat 
daar werk van gemaak word. 

dluJenle s£,..,1 en p,.aal • • • 
Die Anglo-Boereoorlog is verby. Aile Engelssprekende stu

dente is nie ons vyande nie. Ons kan en moet vandag op ge
meenskaplike studentevlak kommunikeer. 

, -Hoofartikel, die Perdeby. 

About 100 students on the Rhodes campus are potential 
alcoholics. 

Rhodeo 

Die Kovsies bet die Puk se leeu probeer krap en die ver
rassing van sy lewe gekry. 

Die Pukke. 

Hoeveel Pukke gaao in die span van die Noordelike Uni
versiteite wees wat volgende maand op Ellispark teen Trans
vaal speel. 

Rugbygeesdriftige 

gaande die toekomstige dinge: ,Vertrou my seuns eq die werk 
van my han de aan My toe ! " 

Die werk van God se Hande word nie Iaa.t V8.alr nie. Dit 
gaan nie tot niet nie. Dit is geen sinlose spel om die tyd, 
waarih jare en eeue gevang is, te laat vervloei nie. Die Skep
ping bet sin. Hoewel deur die mens ontwrig, bet God hierdie 
sin weer herstel deur die kruisiging van Christus. In die ganse 
skepping word God se Raadsplan volvoer. · 

Maar ook in die kleiner strukture, waaruit die universele 
struktuur gebou word, vind God se Raadsplan voltooiing. 
Daarom gebruik God ook sy uitverkorenes om Sy wil te vol
voer . 

Moet dus geen bestuurskring of samelewingstruktuur te 
gering ag nie ! Beskou daarom ook die bestuursverkiesings op 
die kampus van groot belang. 

Sommiges word genominee·r, ander nomineer. Sommiges 
stem, vir ander word gestem. 

Hierdie dinge word gedoen bloot terwille van die status 
daaraan verbonde, of om die begeerde magsposisie te bekom, of 
om daarmee in .diens van God te staan. 

Wat u motief ookal is, onthou die woord van die Here, die 
Heilige der heilige : 

,Vra my angaande die toekomstige dinge ... " 

- Deu1r IMy ILens == 
A an die einde van 'n termyn . . . 

Met die gedagte is dit seker 
gepa·s om die gebeure van die af
gelope termyn in oenskou te neem. 
Om terug te dink aan die groot 
verskeidenheid gebeurtenisse wat 
'n volle jaar se werksaamhede op
gelewer het 

VOORREG 
Dit was 'n groot voorreg om in 

die diens van· die studentegemeen
skap van die P.U. vir C.H.O. te 
kon staan; Daarvoor my hartelike 
dank aan die Studenteraad en die 
studentemassa. 

Die indrukke wat 'n mens ge
kry het in die tyd wat jy aktief 
in die studentelewe gestaan bet, 
speel seker in die latere lewe 'n 
vername rol in die vorming van 
'n geheelbeeld van 'n mens se 
studenteloopbaan. Die geleentheid 
wat 'n mens gehad bet om nou 
saam te werk met die room van 
'n volk, in die bereiking van 'n 
gemeenskaplike doe!, -sal sekerlik 
'n rol speel in die waardebepaling 
van die Afrikaanse jeugpotensi
aal. Dat die indrukke wat 'n mens 
kry wanneer daar onder moeilike 
omstandighede nogtans diens ge
lewer moet word, diep spore na
laat, wil 'n mens glo. 

Die afgelope termyn was dit my 
voorreg om met 'n klein persen
tasie van on5 studente baie nou 
te skakel. Trouens, enige redak
sie wat enigsins wil poog om 'n 
redelike looerant die lig te laat 
sien, behoort in noue voeling met 
mekaar te bly. En d .m .v. die koe
rantwerk, kom jy ook met 'n groot 
deel van die studentemassa in 
aanraking. 

Uit die twee jaar se werksaam
hede op die redaksie ·•an Die Wa· 
pad, besloou ek hierdie ervaring 
wat ekJ gehad bet, as die ,,noem
enswaardigste". Die indruk wat 
onteenseglik by my gelaat is, is 
die van 'n traak-my-nie-agtige bou
ding wat redelik algemeen onder 
'n groot persentasie van student€ 
aan die P.U. voorkom. Nie aileen 
het ek gevind dat die verantwoor
delikheids besef by 'n groot ller· 
sentasie van ons studente vee! te 
wense oorlaat nie, maar ook ge
vind dat belangstelling in die stu
dentepolitiek, en ander sake van 
a!gemene studentebelang, bykans 
ontbreek. · Of staan alma! maar net 
in di~ teken van die tyd? · 

AANTYGINGE 
Dit is maklik vir 'n persoon 

wat aan die einde van sy termyn 
gekom bet, en haas uit die aktiewe 
studentelewe sal tree om 
wilde aantyginge te Ip.;wk en to1 
grootskaalse beswaddering oor te 
gaan. 

Gedagtig aan die groot verant· 
woordelikheid wat daar rus op 
die koer11nt en qie skrywer(s) 

daarvan, wil ek vir geen oomblik 
die saak mooier skilder as wat 
dit werklik is nie. Dit bly die 
voorreg van die looerant om nog
tans die waarheid voorop te stel. 

Die onkunde wat daar beers 
onder so baie studente oor sake 
van landsbelang laat 'n mens 
soms koud. 

Voorbeelde om dit te illustreer 
is daar meer as genoeg van. 

Uit opnames wat Wapad dik· 
wels in die afgelope termyn ge• 
doen het, bet dit duidelik geblyk 
dat 'n groot meerderheid van die 
studente wat genader is nie weet 
waarvoor 'n welbekende studente
organisasie ·soos Nusas staan nie. 

In nouer kring was dit vera! 
onrusbarend om te sien hoe so
vele studente aan wie verantwoor 
delike opdragte gegee is, nie di~ 
vermoe gehad het om die gewig
tigheid van die saak in te sien en 
dien ooreenkolJlStig op te tree nie. 

VERSKONING 
Die verskoning - ook reeds 

so oud soos die studentelewe 
sell - dat .die student se akade
miese verpligtinge voorrang moet 
geniet, is vele kere as rede aan
gebied vir 'n lid se bedankinJr. 
uit 'n komitee. Vir geen ooinblik 
mag rfle belangrikhei«f. van .Ue 
akademie betwyfel word nie. Die 
plaaslike bioskoop en ander ver
maaklikhede, of die ywerige be
o·efenlng van sport, weeg egter 
ewe sterk teen die akademie op. 

Of sal die gesonde balans ander
sins versteur word? 

'n Ewe onrusbarende verskyn
sel wat 'n mens in die studente• 
lewe van die P.U. aantref, is G-at 
sovelo/ studente op drie tot vier 
komitees van die Studenteraad 
dien en nogtans nie by een van 
die werksgroepies hulle volle ge
wig ingooi nie. As gevolg biervan 
moet <lie Vtlorsittetr van so 'n 
komitee, wat aileen verantwoor
ding verskuldig is, meer as net 
sy deel doen. 

Om egter op die wyse voort 
te gaan, sou dui op 'n onaange
name en teleurstellende termyn 
van werksaamhede. Gelukkig was 
daar ook die ligpunte. Daardie en
kelinge (en bulle is yl gesaai) 
wie se ja altyd ja was, en hulle 
nee altyd nee. Persone waarop 
'n mens kon staat maak. Jong
mense met durf en deursettings
vermoe. Daardie groepie wat die 
trots van die . Afrikanerskap nog 
warm in die hart voel ~n altyd 
die stryd sal stry, nooit sal gaan 
le nie. 

Dit aileen maakJ die hardJ;te 
werk So sinvol. Want bulle sal . 
leiers van die toeko~s. wees. En 
ek het die voorreg g~ad om aan 
hulle sy te staan . . ·. . . 

HQOFREDAK'rEVR 
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ONS ~EUR I wr ydon~ S.A. tdents 

'n Volk is in rou gedompel. Aan die P.U. vir C.ILO. hfQ.g 
al die koshuise se viae en die Republiekvlag halfstok. 

GEBREK AAN VISIE 
BY STUDENTE 

Daar bestaan 'n gebrek aan selfstandige en deeglike be
gronding deur ons studente in die verskillende aktuallteite van 
ons tyd. Tot die .gevolgtrekking kom WOORD en DAAD, mond
stuk van die Alrikaanse Calvinistiese beweging in sy jongste 
uitgawe. 

Die universiteitsowerheid, , die 
A.S.B. en die individuele studen
teleiers sal saam moet beplan 
om die peil van studenteleier
skap, die gehalte van die studen
tevormlng, die inhoud van die 
studentepolltiek en die graad 
van studentevolwassenheid te 
verhoog, lui die artikel. 

Die artlkel wys veral op vele 
aspekte van die afgelope, A .S.B. 

Tweede koerant · 
Maties • 

VIr 
'n Nuwe studenteblad het ver· 

lede maand op die kampus van 
die Universiteit Stellenbosch ver• 
skyn. 

Die blad verskyn op die Vrydae 
wat daar geen Matie, die amptelike 
studentekoerant van die universi· 
teit, verskyn nie. 

Die koerant het op 19 Augus• 
tus vir die eerste maal versk~n. 
Dit staan bekend as Studenteforum, 
en word uitgegee deur 'n groep 
studente wat gevoel het dat daar 
aan die universiteit 'n behoefte 
bestaan vir 'n onafhanklike uni· 
versiteitsblad. 

PLIG VERSUIM 
Hoewel die blad nie die plek 

van Die Matie wil inneem nie, 
sal dit geregverdigde kritiek lewer 
en nie skroom om foute in die stu· 
dentelewe bloat te le nie, het 'n 
redaksielid aan Die Wapad ge· 
skryf. Dit is die mening van 
Studenteforum dat Die Matie in 
die verbanq sy plig versuim het. 

Die blad word gesteun deur do· 
sente van die universiteit sowel 
as donateurs daarbuite. Daar word 
gehoop dat die druklroste in die 
toekoms deur advertensies gedra 

sal word. 
Die eerste uitgawe is op glans• 

papier gedruk. 

Pukke hou groot 
jolyt by dam 

,,Kom ontspan saam met ons 
op die oewers van die Potch·dam", 
lui 'n vriendelike uitnod{ging van 
die Ontspanningskomitee aan aile 
studente van die P.U. 

kongres wat diep teleur gestel 
het. 

TELEURSTELLEND 
,.Dit bly egter 'n felt dat ons 

studente en die A.S.B. by ,alle ' 
versagtende omstandlghede' op 
meer as een terrein so teleurstel
lend mlddelma tig is dat daar al 
'n groat skare mense is wat op 
die rand van wanhoop verkeer 
oor die ,.volk van more." 

Die skrywer wys ook op die 
volgende tendense wat in die 
georganisee~:de studentelewe op
gemerk word: 

Die gebrek aan verantwoorde
like t:n prinsipieel ref•mdeerde 
individualiteit ten opsigte van 
sake van die dag. Die massa
gees oorspoel ons studente soda
rug dat daar weinlg belangstel
ling bestaan vir die din~ wat bo 
die sintulgllke wereld uitp.an. 

Ons studentegemeen.skap 
word 'n spelende klaslopende 
,blokkende" menigte sonder dle 
spitse van beloftevolle eierskap. 
Die intellektuele en geestellke ge
slYtptheid vir die lewensbeskoull
ke vraagstukke is ontstellend af
gestomp. 

Die gebrek aan visie, wat of 
gedoof word deur verkrampte 
negatlwtsme t:n tradislonallsme 
ot vervang word deur 'n opper
vlakkige progresslwisme. 

WOORD en DAAD word uit
gegee onder hoofredakteurskap 
van prof. W. J . Snyman. 

think? Meegaande artikel bet op 4 September in die Sun
day Times" verskyn. Ons plaas -dit onveranderd e,;' nooi 
studente uit om te antwoord op die aantyginge van die 
skrywer. 

I W";_l are ~uth. A.frican students so narr~w-~inded? Anywhere else in the world a universi
ty education IS supposed to broaden tbe mind, but the universities 1 have visited in the 

Repqbllc seem to me to be doing just the opposite. 

Tb~re is a disturbing absence of free inquiry in academic 
matters and a fear of exploration at a personal and social 
level. Students seem too willing to -be told what to do - and 
curiouldy unprepared to find things out for themselves. 

On arriving in South Africa, 
I was surprised by the resem· 
blance between teenage life 
and attitudes in Europe and stu· 
dent life here, until I discovered 
that mo~t students here are teen· 
agers. 

In England it is unusual to go 
to univer~ty before the age of 
19 or 20 and pupils who leave 
school Qefore that age get a job 
or travel overseas, to acquire the 
maturity and independance that 
an academic life demands. 

University education is a hard· 
won privilege. There are five ap
plicants for every place at Cam· 
bridge, so that, once accepted, stu· 
dents prepare themselves to make 
the most of it. 

In South Africa, however it ap
pears easy for a matricul~t to 
get to a university - provided he 
is White--and unsuitable students 

........ --.... ····-·--·-······-·············· .. 
ROBERT LACEY of Selwyn 
College, Cambridge, gives his 
i1npressions of S .A. Univer 
sit:v students. 

······-·····-·················-························ 
ar e eliminated over the y ears in· 
stead of being excluded from the 
start by stringent entrance tests . 

WASTES MONEY 
The result is a large drop·out 

rate that wastes parental money 
and teaching energy, and elimi· 
nation exams, which come to as
sume a disproportionate signifi· 
cance so that the students seem 
obsessed with syllabus work and, 
feel they cannot afford time for 
research not directly connected 
with their defined field of study. 

Living under the shadow of pos· 
sible failure, passing an exam be· 
comes more important than being 
educated; learning facts in a li
brary, JllOre vital than broadening 
the outlook, with the hours of 
discussion and varied human con
tacts that are the essence of uni· 
versity education. 

It is difficult to get into Cam· 

Mnr. Boy Geldenhuys, huidige 
president van die A. S. B. 

bridge, but once we are there we 
are safely ther e and we can treat 
exam scribbling with the con· 
tempt it deserves. 

The overcrowded syllabus im· 
posed upon students here intensi· 
fies the pressures to learn rather 
than think and the multiplicity of 
subjects reminds me of a high 
school curriculum. As students 
rush acros3 the campus to French 
then English, then History I hav~ 
the impression of being back at 
school again - an impression con· 
firmed when I went to a philo· 
sophy lecture and found the lee· 
turer dictating notes to the class 
who actually wrote them down. 

A lecturer who tried that in 
Cambridge would be lucky if his 
students just walked out. But 
then, when we talk of students 
in England we do not mean blazer· 
clad, attache-case-carrying com• 
muters who park their daddys' 
cars on the campuses of South 
Africa. 

REGIMENTATION 
English teachers are convinced 

that it stultifies free intellectual 
development for universit;y stu· 
dents to live at home. Schoolmas· 
ters encourage their pupils to ap· 
ply to universities away from their 
home town, so I was astonished 
to find that many South African 
students live with their parents 
or else in halls of residence, go· 
verned by Victorian regimentation. 

I know of no Cambridge student 
who lives at home and the halls 
of residence are open to visitors 
of both sexes until midnight. 

Students learn to respect their 
freedom and are certainly no more 
immoral and definitely less· hypo· 
critical, ' than South African stu· 
dents. Here the golden rule seems 
to be "Thou shalt not be found 
out" and students are more con· 
cerned with "what other people 
might say", than with creating 
meaningful human relationships. 

Young people cannot show them· 
selves trustworthy until they are 
trusted. 

STIFLES THOUGHT 

Yet the students themselves 
sEem scared to think. A leading 
figure in student politics told me 
that university education is "just 
another fonn of brain-washing" 
and that "it is important to indoc
trinate the right things." 

As a theology student, he felt 
Christianity should be taught in 
tl:at fashion and, though he found 
tl1e doctrines of communism re· 
p:llsive, he would resort to the 
same methods of propagating what 
he believed. 

Surely these views are directly 
opposed to the true spirit of aca· 
demic inquiry, which is to follow 
the truth wherever it might lead. 
Yet they were expressed by a stu
dent elected by thousands of others 
to represent them - the president 
of the Afrikaanse Studentebond. 

English speaking students suffer 
from a more subtle form of blind· 
ness in their mental outlook. Their 
thoughts, debate and politics are 
all obsessed with the racial ~itua
tion in South Africa and the ob· 
session blots out many other valid 
fields of inquiry. 

One student told me that he 
considered discussions of artistic 
and literary matters were a "lux· 
ury" and incidental to "the only 
real problem" - apartheid. 

His fault is a grave one, yet 
the error lies not in his single• 
mindedness, but in the so'Ciety 
whose sickiness has forced him 
to think this way. 

I suspect that, in a South Afri· 
can context, his reaction may well 
be the correct one, for, despite 
their faults the universities re· 
main one s~ctor of the population 
still determined to question the 
assumptions upon which this so· 
ciety is based and, had the univer· 
sities of pre·war Germany been 
half so determined, the course of 
history might well have been diffe· 
rent. 

LACK OF CONTACT 
The most tragic difference that 

has struck me, between South 
African and European campuses, 
is the absence here of the stimu
lating atmosphere that contact be· 
tween students of varied races 
can cre~te. 

Young men of all colours and 
creed are welcomed to Cambridge 
colleges and we are all the richer 
for it, acquiring a deeper under
standing of other races and cul
tures and a fresh view of our own 
background and identity. 

South African campuses seem 
parochial by comparison, for not 
only are students of different co• 
lours kept apart but there is also 
segregation between the two White 
racial groups. 

Doubtless segregation removes 
certain problems of adjustment 
but these problems are the stuff 
of life and separation denies a 
whole range of experience to 
young and inexperienced minds, 
representing one more serious bar
rier to free thought. 

Die voorsitter van die komitee, 
mnr. Schalkl van der Walt, het in 
'n onderhoud gese dat die jaar· 
likse lentefees op 1 Oktober 
lby die · Potcli·dam gevier sal word. 

Tydens die verrigtinge wat van 
12 uur tot 7.30 nm. sal duur, word 
tw~ etes verskaf. 

Prof. G. Fohrer van die Vrije Universitelt van Amsterdam bet 
onlangs voor die studente van die P.U. opgetree. Hier staan by 
in geselskap van verskeie ander professore. Bulle is van links 
na regs: proff. J. H. Kroeze, G. Fohrer, S. du Toit en J. S. van 
der Merwe. 

The peculiar paternalism of 
South African society - from 
halls of r esidence rules to pop 
music censorship - seems de· 
signed to stifle independant 
thought. 

Free thought is the essence of 
academic education and, without 
it, a university loses all claim to 
that title, I have found so few 
students prepared to think freely 
and so many obstacles in the path 
of those who are not afraid to 
think, that I wonder how long · 
South African universities will be, 
able to justify their n~e. Foto: Fotokuns 



• Dl£ WAPAD 

MAAK ONS UNIVERSITEITE 
BOTTELBABASGROOT? 

Onder hlerdie ops.krif skryf Dirk Richard, boofredakteur 
van die Dagbreek en Sondagnuus in sy rubriek ,Na My Me
nlng" in 'n onlangse uitgawe van die koerant dat die pers en 
politicl te veel aandag gee aan gebeure op die universiteitskam
pusse. 

Meegaande artikel is net so uit die rubriek oorgeneem. 

JN seker geen tydperk in ons geskiedenis word van studente-politiek en campus-bedrywighede 
soveel notisie geneem soos vandag nie. Die pers en politici beg te veel rugbaarheid aan protes

betogings, monstervergaderings en V.S.R.-besluit e. 

DINSDAG 13 SEPTEMBER 1966 

V akante poste 
op redaksie 

Aansoeke vir die volgende 
poste op die redaksie van Die 
Wapad vir die volgende tennyn 
word ingewag: 

Tegniese redaltteur. 
Advertensiebestuurder. 
Sik.ulasiebestuurder. 
Fotograaf. 
Spotprenttekenaar. 
N u usverslaggewers. 
Sportverslaggewers. 
Tiksters. 

Enige student wat belang 
stel, .kan aansoek doen. Skrif· 
telike aansoeke moet voor 17 
.September in die Wapadbussie 
wees. 

In die eerste plek verleen dit 'n oordrewe waarde aan die campus-gebeure en tweedens, 
die studentelewe word so diep ingetrek en ingeskakel by die buitepolitiek en buitelewe dat 'n 
belangrike universitere funksie daarmee verlore gaan - di ... selfsoek van jong mense, die de
bat en uitpraat van problemc op bulle eie m anier. Nie alles van bo en van buite ingegee nie. 

MAATSKAPLIKE SORC STIC 

'n Akademiese distansie moet tussen campus en die ,ver
warrende" grootmens-wereld bewaar -word. Elke Afrikaanse 
student, hoe Nasionaalgesind ook al, moet hom tog nie al klaar 
as 'n junior partyamptenaar i>'lskou wat die professionele se
niors alles na die mood praat ole. 

want bulle het dit nog self nle 
onder mekaar uitgepraat en uit
gedebatteer nie ; die Afrikaner 
en die A.F.S.; Sondagsport, die 
Observer en ,Jibe rale" Afrika
ners; blanke verhoudinge ; doen 
die Regering te vee! of te min 
vir die Bantoe ; sy beleid vir die 
stedelike swartman . . . alma! 

EIE VERENIGING 
Ten einde 'n professionele hooding by studente te skep 

ten opsigte van die vak, bet studente in Maatskaplike Sorg 
bulle eie vereniging aan die P.U. gestig. Mej. E. Drent, is die 
voorsitster van die ver.eniging. BOTTELBABAS 

As oud-tienderjarlges en jong 
twintlgers die antwoord op elke 
probleem wat hulle kwel, 
of dlt nou 'n gewlgtlge 
landsvraagstuk of bloot 'n 
Debbie-onsekerheid is, soos 
'n opgemaakte p'akkie kant 
en klaar van buite ontvang 
dan word hulle nie geestelik toe
gerus vir 'n latere, selfstandige 
!ewe nle. Probleme is selde die
selfde, maar die basiese vereis
te vir hulle oplossing, wei -
naamlik die van selfdink en self
ondersoek. 'n Universitere bot
telbaba sal noolt later self harde 
bene kan ~ou nle. 

Omdat die soekllg gedurig op 
die campus bly, en studente-ak
tlwiteite so oorgeskat word, 
word enige afwyking aangegryp 
as 'n ,.bedreiglne-" van die 
volksele, 'n euwel of 'n near
slag van lndoktrinasle. Dit kan 
nou links van die middel wees 
(soos Stellenbosch se uitnodiging 
aan mnr. Kennedy) of regs daar
van soos die A.S.B.-mosie oor 
mnr. Brown; die Tukkie-invalle 
van V.P.-vergaderlngs), maar 'n 
koerantbobaal slaan op en poll
tiel of predikante skrik vir die 
verderflike invloede op die Af

rikaanse universlteltsjeug. 

Was dit nodlg om die A.S.B. 
na ey oorspronkllke skeet strap 
en latere herwaardering, joerno.
Jistles so te karnuffel! 

IN DIE PAS 
Omdat die Afrikaanse gemeen

skap al meer van sy Afrlkaanse 
unlversltelte verwag om 'n 
jonger maar presiese weergawe 
van sy ele denke en grootmens
ultkyk te wees, word vir enlge 
blyke van ,andersbeid" gefrons 
en word dlt sel:fs as 'n reflek
sle teen die goele naam van dle 
unlversltelt gebou. Dus streng In 
die pas. 

Ek pleit natuurlik nie vir 
daardie llberale vrygewlgheid 
wat so eie is aan baie oorsese 
en sommlge plaaslike Engelsta
lige universiteite nie. Hulle bet 
so .,ruim" en ,breed" van ult
kyk geword, dat alles wat tradi-

WINSKOPIE 
Stel 'n belang in 'n 

winskopie? 
HET U 'N TIKMASJIEN 

NODIG? 
'n Tweedehandse tik

masjien in goeie 
toestand? 

Kontak: 
·Mnr. J. Matthew, 
Departement 
Dierkunde, 
P.U. vir C.H.O. 

behoudend en van die 
volksele is as uitgedlende ,,squa
re" - praatjies beskou word. 

Elke mens behoort 1ewers, aan 
lets wat hom vastlgheid gee. Die 
Afrikaanse student behoort aan 
die Afrikaanse samelewing, wat 
in sy besonderse bestaanstryd in 
Afrika, binne 'n definitiewe kon
serwatiewe raamwerk moet be
weeg. Dit beskou ons nie as 
konfonnasie nie, maar wanneer 
binne hierdie omlynde grense 
geen of min gedagte-wrywing en 
sel!ondersoek plaasvlnd nie, is 
dit wei blyke van 'n onvrugbare 
konformisme. Ons Afrikaanse 
studentekongresse toon al min
der blyke van selfdink. 

EIE BYDRAE 
Skynbaar bet die kongresgang

ers presles dlesel:fde probleem 
en kwellnge as die oueres; bulle 
voel presles dleselfde en bulle 
sou die vraagstukke net so han
teer. Die studente dink al klaar 
oud. Hulle toon nle 'n bewust
held van 'n ander toekomstaak, 
van bulle aandeel in die nuwe 
ontwikkellnge in hierdle subkon
tlnent, van 'n ele posltiewe by
draa om die Afrlkaanse gedagte 
verder uit te dra nie. 

Hulle weet wei dat die Chrls
tellke Instltuut volksvreemd Is; 
maar bulle weet nie hoekom nle, 

vraagstukke waarmee studente 
vorentoe in 'n ander vorm en in 
ander omstandighede te doen sal 
kry. Dan kan bulle nie terug
val op die ou notas van gister se 
leiers nie. Hulle is mos nou self 
die leiers! 

SOEKEND 
'n Jqng mens is soekend, twy

feh: .• d . Doen die universitere 
owerhede genoeg om hierdie 
soeklus binne die Afrlkaanse 
verband te stimuleer. bespre
kings en debatte oor aktuele 
probleme aan te moedig? Ek 
twyfel. Is bulle self bang dat die 
sotte of vreemde rlinge wat som
mige atudente op sulke byeen
komste kan se - net om tipies 
student, ,ander" of ,rebels" te 
wees - na die bultewereld uit
gedra sal word a s voorbeeld van 
Jinkse afwykings? Is die stu
dante self bang daarvoor? 

Toe vandag se Nasionale ouers 
studente was, het hulle soms die 
vreeslikste dinge teen die ower
held of die N .P. gese, of die 
mees ,volksvreemde" tnosies 
voorgestel. Maar toe was dit nie 
nuus nie. Net natuurlike studen
testoomafblasery . . . en nood
saaklike gedagtewisseling. 

Sy het gese die doelste!ling van 
die vereniging is om lede aan te 
spoor om diens aan hulle naaste te 
bewys soos gesien uit die beson· 
dere oogpunt van die Christelike 
Universiteit, en om ten opsigte van 
maatskaplike werk en die gepaard· 
gaande vraagstukke 'n objektiewe 
benaderingswyse by studente in die 
rigting aan te kweek. 

UITSTAPPIES 
Die vereniging beoog om deur 

gesellige funk.sies, uitstappies en 
studietoere die lede saam te snoer 
en 'n sterk spangees te ontwikkel. 

Die vereniglng sal ook byeen
komste hou waar maatskaplik.e 

UNIVERSITEIT 
VEREER AGT 

Die universiteit van Stellenbosch 
gaan aan nege Suid-Afrikaners 
ere-doktersgrade toeken by 'n spe· 
siale plegtigheid op 8 Oktober 
wat deel vorm van die universi· 
teit se eeufeesviering. 

Ere-doktersgrade word toegeken 
aan: Prof. N.P. van Wyk Louw, 
dr. P.E. Rosseau, dr. A.J.A. Roux, 
adv. D.P . de Villiers, ds. J .F . Ge· 
ricke, dr. A .E. Rupert, dr. D.H. 
Steyn, dr. F. Meyer en mnr. A.A. 
von Maltitz. 

Nagraadse studente van die Departement Fisiologie aan die P.U. is tans besig met baanbre
kerswerk. Die oorsake van koronere hartsiektes word nagevors. Eksperimente wat tans uitge
voer word, ondersoek die veranderinge van sekere hormoonafskeidings wat gepaard gaan 
met die veranderinge van bepaalde vetbestan ddele in die liggaam. Cholesterol is 'n voor
beeld hiervan, en die uitweerking daarvan word gevolg deur aan konyne 'n abnormale dil't>t 
met 'n hoe vetinhoud te voer. 

Op die foto bo is mnr. L. Snyman nagraadse student in die Fisiologie, besig om hormone 
te skei deur middel van kolom chromatografie. 

Volgens mnr. Snyman word die projek finansieel gesteun deur die Mielieraad en Langeberg 
Ko-operasie. Foto: Fotokuns 

vraaf!ltukke en problema in ver
band met maatskaplike werk be
spreek sal word. 
Mej. Drent het gedurende die af· 

gelope Julievakansie deur Europa 
gereis. Sy het verlede week aan 
die vereniging sekere aspekte oor 
maatskaplike werk in Holland be
lig. 

APTEKERS GEE 
EIE BLAD UIT 
Die Suid-Afrikaanse Aptekers

federasie gee vanjaar vir die 
eerste maal sy ele blad uit. Die 
tydskrif, wat die naam S.A.A.F .
Nuusbulletin sal dra, se eerste 
uitgawe verskyn in Oktober van
jaar. Dlt is deur mnr. Theo Vos
ter van die P .U., hoofredakteur 
van die blad in 'n onderhoud be
kend gemaak. 

Die blad sal tweetalig wees.. 
Dit sal nuus van sewe Sfntrums 
vir aptekerstudie dek. Uitgawes 
sal ook gestuur word aan ander 
lede van die Internasionale Ap
tekersfederasie. 

Geeskommissie 
doen verslag 

Verskeie oordrag-aanbevelings 
oor die ondersoek in verband met 
met die studentegees aan die P.U. 
wat deur 'n spesiale kommissie 
l>Ejhartig is, word aan die Stu
denteraad gedoen. Dit blyk uit 'n 
verslag van die kommissie. 

KONGRES 
Die moontlikheid van 'n jaar

likse studentekongres aan die Uni. 
versiteit, waartydens leiers uit aile 
fasette van die studentelewe by
f!enkom om sake van alg~ne 
studentebelang te bespreek, word 
in die verslag beklemtoon. 

So 'n jaarlikse samespreking 
sal 'n stimulerende uitwerking op 
aile terreine van die ge-organi· 
seerde studentelewe he. By die 
geleentheid kry leiers van sowel 
sportliggame as kultuur- en aka· 
demi~se verenigings dan die ge· 
leentheid om die problema wat 
in eie kring mag opduik, onder die 
soeklig te plaas. 

Tydens dieselfde kongres kan 
voonnalige studente:Jeiers gevra 
word · om op te tree. 

Die moeilik definieerbare begrip 
van studentegees, kan in sy ge
heel raakgevat word en vee! beter 
gekontroleer word. 

Weens 'n gebrek aan tyd het 
die kommissie nie die vraelyste, 
wat by die verslag ingevoeg, is, 
onder studente ges.irkuleer nie. 

Die verkiesing van .'n verdere 
kommissie van ondersoek vir die 
m~we term,Yn, word aanbev~l. 
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Christendom is----maar een 
van baie sisteme, meen 

N atalse wysgeer 
,Die Christendom is maar een van baie metafisiese sisteme 

wat as doe) die toevoeging van diepte tot die mens se Jewe op 
aarde bet", bet mnr.L. Coetzee, verbonde aan die Departement 
Wysbegeerte van die Natalse Universitit (Pietermaritzburg) 
tydens 'n onlangse simposium op die universiteskampus, gese. 

Volgens 'n berig in Nux, stu- In dieselfde uitgawe van Nux 
dentekoerant van die universiteit 
bet mnr. Coetzee die uitlating 
gemaak toe die Amerikaanse 
tydskrif ,.Time" se vraag ,Is 
God Dood ?" bespreek is. 

Hy beweer dat die Christen
dom ontstaan bet in 'n era toe 
dit maklik was ,to populate the 
heavens", en vandag is dit maar 
net 'n nuttelose voorsetting 
daarvan. 

Volgens die berlg was Mnr. 
Coetzee die enigste spreker wat 
besluit het dat God dood is, of 
behoort te wees. 

Dr. C. W. Cook van Wits bet 
gese dat genade, geloof, hoop en 
Uefde tekens is dat God lewe. 

Enkele vrae is uit die groot 
geboor oor die onderwerp ge
steL 

DAMES GAAN 
KONGRES HOU 

Tydens die A.S.B.·kongres wa': 
gedurende Juliemaand te, Stellen• 
bosch gehou is, is 'n geslaagde da· 
meslronferensie gehou. Prof. Erika 
Theron het as gasspreker opge· 
tree. Referate is gelewer wat ver· 
skillende aspekte van die Vrou 
en haar plek in die huis en die 
samelewing bespreek het. 

Die nuwe be3tuur wat gekies is, 
is: Mej. J. de Kock (Voorsitster, 
N.K.P.), Mej. B. du Plessis (P.U. 
vir C.H.O.), Mej. A. Bierman (U. 
P.) en Mej. B. Grobler (U.S.). 

Damesverteenwoordigers van die 
verskillende A.S.B.·sentra is uit· 
genooi om op 10 September die 
kongres van die C::~lvinistiese 

Vrouebond by G.O.K. by te woon. 
Dames wat belangstel om die kon· 
gres by te woon, kan mej. Wilna 
le Roux van Piet Groblerhuis kon· 
tak. Vervoer word per kombi ge· 
teel. 

Gathlandia hys 
.hul eie vlag 

Onder oorverdowende trommel· 
slag, 'n saluut van twee rewallwer· 
skote en luide toejuiging, is die 
Republiek Gathlandia se eie vlag 
op Donderdag 18 Augustus 1966 
gehys. 

Die dames van Oosterhof en 
Klawerhof het die geskiedkrundige 
gebeurtenis bygewoon. Die eerste· 
jaarmans het in marskolomme na 
die vlagparade opgeruk en voor 
die koshuis stelling ingeneem. 

Na die rede deur die seremonie· 
meester, mnr. Mullie Mulder, is 
die v.J!ag ontvou. 

verskyn 'n hoofartikel oor die 
gewetensklousule. Die skrywer 
daarvan betreur die felt dat die 
gewetensklousule nie opgeneem 
is in die grondwet van die nuwe 
Randse Afrikaanse Universiteit 
nie. 

Aile universiteite in Suid-Af
rika besit teenswoordig 'n g(;
wetensklousule, met die uitson
dering van Potchefstroom, lui 
die artikel. Maar die P .U. het 
ten minste die verskoning dat 
dit oorspronklik aan 'n teologie
se skool gebonde was. 

Volgens die skrywer is dit 'n 
essensiiHe dee! van akademiese 
vrybeid dat die opvattinge van 
lektore en studente slegs deur 

bulle ,indiwiduele gewetens" be

paal sal word. 

Eksterne inmenging sal beslis 

lei tot 'n verarming van die aka

demiese lewe. 

Prof. C. Briimmer van die Vrije 

Unlversiteit van Amsterdam het 

verlede maand lesings voor stu

dente van die P.U. gelewer. Hy 

het onder andere die dogmatlek 

vain Bavinck behandel. Iller is 

hy in geselskap van prof. Fanus 

du Toit. 

Foto: Fotokuns 

DR. H. F. VERWOERD EN 
DIE P.U. VIR C.H.O. 

Die nou bande wat die P.U. vir C.H.O. met die ontslap2 
Premier, Dr. H.F. Verwoerd bind, blyk duidelik uit die ge
skiedenis van die Universiteit: 

Die jarelange stryd teen die gewetensklousule het in 
1950 sy hoogtepunt bereik toe spesiale wetsontwerp vir die 
selfstandigwording van die P.U. by die Parlement ingedien is. 

As promotor van die wetsontwerp het senator dr. H.F. 
Verwoerd in die Senaat opgetree. Sowel hy, as dr. J.H. Stey•t 
wat as promotor in die Volksraad opgetree het, het bulle 
met groot onderskeiding van bulle taak gekwyt. 

In die nuwe wet verskyn die ou gewetensklousule nie, 
en is die uitdruklike bepaling ingevoeg dat die Raad van 
die universiteit moet toes~en :d.at 'die h.isltories-Cbristelike 
karakter van die inrigting 'gehandhaaf word, maar dat geen 
kerklike toets by die benoeming van personeel toegepas sal 
word nie. 

Dr. Verwoerd het self van die P.U. gese: ,Hy wil nie 
m~ slim huishoudelike reelings sy karakter handhaaf nie. 
Hy wil aan die wereld verkondig: dit is my karakter en so 
handhaaf ek hom." 

APTEKERS GAAN BAAT 
BY BESLUIT 

Die Aptekersvereniging van Suid-Afrika net besluit om 'n 
Stigtlng vir Farmaseutiese opleiding in die lewe te roep. Die 
doel daarvan is onder meer om belowende voornemende studen
te voonraadse s~dente finan~ieel te help of fondse te voor
sien -'m- bulle studaes te voltooa. 

Aptekers het gese dat hulle die 

' stap verwelkom. Mnr. P.C. Simp· 

DOSENTE VERW AARLOOS 
MODERNE TEGNIEKE, 

Se SEKRF--:ARIS 

son, voormalige student van die 
P.U. en tans apteker in Florida 
het in 'n onderhoud gese dat hy 
self die tekort aan gekwalifiseerde 
mense vind. Dit is vir hom moeililo 
om van tyd tot tyd iemand te 
vind wat in sy apteek kan waar· 
neem. 

Die stap van die aptekersver• 
eninging sal beslis hydra om die 
toestand te verbeter, het hy gese. Die tegnologie bet met talle .tuwe onderrigidees voor die 

dag gekom, maar dit skyn of hulrmid~ele so.~s geprogrammeer
de Iesings, taallabor~toriums, onderngm~Jaene, ro~prente ~n 
beeldradio deur dosente geignoreer word, net dr. Opt Hof, dae 
sekretaris van die Departement Onderwys, Kuns en Weten
skap onlangs gese, toe by die opening van ~e nuwe Weten
skapsgebou van die Universiteit van Port Elizabeth waarge-
neem bet. 

UITGETRAP 
Ondanks die geweldige vooruit

gang bet die Suid-Afrlkaanse 
universlteite baie min afgewyk 
van die ,uitgetrapte" onderrig
praatjles van lesings van vyftig 
minute, swartbord-en-kryt-meto
des, passiewe afneem van notas 

deur studente en lang, geskrewe 
eksamens. 

Hoewel universiteite toegespits 
is o.p die soek na kennis, is bul
le onwillig om kennis oor bul
self te versamel. Enige nywer
beld wat so min doen in navor
sing en ontwikkeling, sal ineen
stort." 

Mnr. Theo Vorster, 'n finale· 
jaar aptekerstudent aan die P .U. 
is ook genader. Hy verwelkom die 
stap en het gese dat daar 'n groot 
aantal studente in die aptek~rs• 

wese is wat nie hulle studies kan 
voltooi nie weens 'n gebrek aan 
finansiele steun. Hy weet van ver· 
skeie studente wat dit moeilik 
vind om kop bo water te hou. 

Na verneem word sal gekwa. 
liliseerde aptekers ook baat kan 
vind by die besluit van die ver
eniging. Bulle sal in staat gestel 
word om boer kwalifikasies te 
verwerf. 

9 

Puk bet verdien om P.O.K. 
te trap - Pote-kaptein 

,Een of ander tyd SO'!l Puk ons tog gewen bet. Hierdie 
oorwinning bet bulle verdien," bet Sakkie van der Merwe, kap
tein van die eerste rugbyspan van die Potchefstroomse Onder
wyskollege in 'n onder4oud aan ons verslaggewer gese. 

Die onderhoud is gevoer na af· Hulle het sommer baie lekker oor 
loop van die verrassende Puk·Pote die weg gekom. 
wedstryd wat met 'n telling van VOORSPELERS 
22-16 in die guns van Puk ge· 
eindig het. 

NIE VERWAG 
,Maar ek moet eerlik erken dat 

ek ons neerlaag nie so gou verwag 
het nie", het mnr. Van der Merwe 
gese. 

,Die wedstryd was hard, maar 
dit was lekker studentefugby. 
Daar was geen sprake van ' vuil· 
spelery nie. Ons manne is dit al· 
mal eens dat die Puk die oorwin· 
ning verdien het. Ek reken ook 
dat die wedstryd die gees tussen 
Puk en Pote verbeter het - hoe· 
wel die verhouding tussen ons eer· 
stespan en ons massa nie daarby 
gebaat het nie," het hy gese. 

Mnr. van der Merwe het ookJ 
gese dat hy die geleentheid gehad 
het om die Pukke se kaptein, 
Willem Scott, goed te leer ken. 

L.U.K. praat by 
Staatsleerdinee 
,Ek glo vas in die verstandig· 

heid van die Provinsiale stelsel, al 
het dit in die afgelope jare onder 
skoot gekom", het mnr. D .S. van 
der Merwe Brink. L.U.K. tydens 
'n dinee van die Departement 
Staatsleer van die P .U. gese. 

PROBLEME 
Mnr. Brink het die magte van 

die Provinsiale Raad kortliks ge· 
skets en die probleme in verband 
met die stelsel aangetoon. Hy het 
gese dat die probleme nie inherent 
aan die stelsel is nie, maar deur 
die tyd ontstaan het. Moderne om· 
standighede vereis desentralisasie 
n .n regering. Dit mag wenslik 
wee.;; dat daar verandering moet 
kom in die drie vlakke van rege· 
ring, het mnr. Brink gese. 

,Julle oorwinning bet julle te 
d:mke aan julie voorspelers," bet 
hy gese. 

Die kaptein van die Potespan 
h2t die Puk sterkte toegewens in 
die hoop uitgespreek dat die Puk· 
ke vanjaar die Blaine•trofee huis 
toe mag neem. 

• ,Maar onthou: volgende jaar 
wen ons weer", het hy gese. 

Akademici 
. . 
IS VIr 

Ban toes 

noodsaaklik 
,Die Bantoe-universiteite bet 

nog steeds bulp van blanke aka
demici nodig. Die nie-blanke 
moet eers kans kry om die fy
ner nuanses van tradisie en 
volksgevoel by sy universltelt in 
te Ons moet nie probeer om 
beter Bantoe as die Bantoe self 
te wees nie." 

Dit is die mening wat Prof. E. 
F . Potgieter . rektor van die Uni
versiteitskollege van die Noorde 
in 'n artikel in 'n Sondagkoerant 
uitspreek. 

DIENS 
Prof. Potgieter se dat die unl

versiteit deur dosent en student 
'n nou verbonde faktor is op die 
pad van volke en nasies. 

Die universiteit is nie 'n luuk
se geisoleerde instelling nie. Die 
universiteit moet dlens !ewer In 
die gemeenskap waarin dit 
staan. 

Die universiteit bet 'n b~lang
rike taak In die ontwikkeling 

van vreedsame naasbestaan. 

,LIE WE INGRAM, EK VERLANG ... " 
,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN 

Besoek 

INGRAM s·e. 
D·RANKWINKEL 
Allerlei 
• WYNSOORTE, 
• DRUIWESAP, 

TAMATIESAP 

BIER EN STERKDRANK 
SIDER, LEMOENSAP, 

in bottels en blikkies 

ONS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 

Tel. Nrs. 12 en 2582 
Kerkstroot 122 Posbus 171 
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·•• VeriOre? 
tool .. : · · 

Mensig! .so 'n lntervarsity darem! is. 'n Lieflike skade, glo vir my! 
SKINDER 

Maar kom ons dames skinder 
Toe ek in die vorige uitgawe 

daardie treffende boodskap van 
Frans lees, kon ek darem nie an· 
ders as my geloof in die Eerstes 
terug te kry nie. 

gou eers bietjie van die mans. L_ __ ..:.::=:------= 

Ja, ons het toe gegaan ,.om te 
roof en te plunder", maar heelte· 
maal op 'n ander terrein as wat 
die koerante ons so graag van be· 
skuldig het. Die Puk was soos 'n 
kruitvat; die Kovsies kon net nie 
kers vashou by ons nie! 0ns man. 
ne bet die kat se hare laat waai. .. 
'n ware katastrofe! Op die pawil· 
joen? Daar bet die arme Vryst&.· 
ters nie 'n kat se kans gehad teen 
die begeesterde Pukke nie. 

Net voor Intervarsity het ek hom 
een nag gesien: Soos 'n kat (of is 
dit 'n die£?) in die nag het hy 
oor ons kampus gesluip met plas· 
tiekisakkies verf onder sy arm. 
Hy het die Puk se Gees gesoek , 
om hom so 'n bietjie kleur te gee, 
Maar die vent was deur die Puk 
se leeu gepla: hy sien oom Ferdi· 
nand Postma se beeld op die bib. 
lioteekmuur vir die Gees aan. . . . 
en dit het die werkers mooi drie 
dae en drie nagte geneem om die 
beeld weer skoon te kry nadat 
hy so kleurvol in die gesig gevat 

Bet julie al daaraan gedink dat 
mans net soos stoele is? Bulle 
lyk nou wel nie eenders nie, maar 
op albei kan gesit word! 

Party is soos blink gepoleerde 
stoele: na 'n tydjie, as die nuwig· 
heid veFby is, verloor bulle hul 
glans. Ander is soos gemakstoele, 
vriendelik en aanloklik sodat mei· 
.sies bulle nie kan weerstaan nie. 
En daardie regop stoele in die 
stasie se wagkamer; bulle maak 
'n lang wag nog Ianger, Daar is 
ook mans wat soos 'n troon is: jy 
moet opklim na hom toe. Van die 
kinderstoel·soort hou net babatjies. 
Die tandarts stoele gee jou 'n pyn. 
Jy kry ook die soort mans wat 
soos stoele met wieletjies is . . . 
bulle moet altyd aangestoot word. 
Ander is soos dekstoele wat jy 
moet rondsleep waar jy hom wil 
he. Niemand wil die voorste stoele 
in die fliek he nie . . . Daardie 
rystoel·soort! Ai, hy maak jou 
skoon aan die slaap. 

Maar ek is oortuig daarvan dat 
ons dames oor een ding eens is: 
dit sou darem maar bitter onge. 

U het volop keuse an ons groot verskeidenheid 

Boeke vir Studie en vir 

Ontspanning 

PRO REGE-PERS BPK. 
,,DIE POTCHEFSTROOMSE IOEKHANDEL" 

Kerbll'aat 91-95 Telefoon 5236/4944 

H/.,.. Tom en Bon:herdstraat 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 3431 

........... 

Mans- en Sportuitrusters 

U KOOP GRAAG 

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

in die dorp , 

W AARHEEN ALMAL 
SLEEP. 

. . \ ---l 
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rieflik gewees het as daar geen 
stoele was nie! 

SKRAAL, 
Maar laat ek gou my briewe 

deurkyk of daar hierdie week 
weer enige verliefdes, verloofdes 
en verlorenes was. My pos is maar 
skraal .. , . 

•Mens kan deesdae net nie meer 
studeer in dTe biblioteek nie. Daar· 
die nuwe ring van Jana Hoogen· 
dyk blits gans te veel ~s sy met 
koorsige blink oe die kaartjies 
sorteer. Dis natuurlik weer 'n man 
se skuld. Ek wonder watter stoel· 
soort sou Chris van Rijssen wees? 

'n Bok is 'n ding wat spring, 
wat spring . . . en as hy nou nie 
'n heklcie bet nie, spring hy hand 
om die ly£ met 'n meisie in die 
Totiussaal tydens sing·songs. Ek 
praat nou van Willie Coetzee en . . 
wie nou weer? 

Volgens die kosnui-sverteenwoor· 
digers is dit maar 'n skraal sei· 
soen wat die kyse betref. As bier· 
die toestand net soos die droogte 
bly, sal daar volgende jaar nie 
mee.r so 'n hoekie in ons koerant 
wees nie, want dan dien dit nie 
meer die doel van verlief, verloo£ 
en verlor~ nie . . . met verskoning 
aan die ywerige verteenwoordig· 
ers in die koshuise. (Meisies kan 
maar self bulle name en die nuwe 
sleep s'n op 'n papiertjie tiki en 
dit in die Wapad se bussie by die 
S.R.-kantoor gooi . . . en maats 
kan ook hulle vriendinne se name 
verklap . . . wie sal ooit weet?) 

Groetnis, 
LOELOERAAI 

• Wie aspireer om die volgende 
termyn die plek van Loeloeraai 
in te neem? 

Belmat se korfbalspanne het onlangs dle d&ine8Spanne van 
die P.U. op die korfbalbaan 'n ding of twee gewys en die 
dametjies die ,,fynere" kunsies van die sportsoort geleer. mer 
staan 'n groepie van Heimat se ,speelsters" tydens die 
groot kragrneting. 

Foto: Mae v.d. Merwe 

PUK SE BRANDWEERWA 
IS VE'RWAARLoo·s 

In Die Wapad van 3 Mei 1963 bet die volgende berig ver
skyn: ,Die Potchefstroomse Univ~rsiteit bet Maandagaand 'n 
brandweermotor van «lie stadsra.ai as geskenk ontvang. Hoe
wei die ou motor uit die jaar 1932 dateer is dit nog in uit
stekende toestand en sal dit heel nuttig deur die universiteit 
in 'n eie brandweennotor gebruik kan word." 

Daar Is onlangs by die tegnle· 
se stoor ingeloer en die ou vuur
wa is nog daar aangetref. Dit 
blyk egter dat die motor nie 
eers meer 'n brandslang bet nie 
en in 'n bale verwaarloosde toe
stand is, berig one verslaggewer. 

Kan die ou brandweerwa, wat. 
in 1949 gebruik is om die brand 
in die universiteitsbiblioteek te 
blus, nie weer aan die museum 
geskenk word nie? Dit was een 
van die gedagtes wat geopper 

U is Kommuniste 
,,Dames en Here, u is nie libera

liste nie, maar suiwer kommunis
te", het dr. A. M. Hartog, :n Ne· 
derlandse Wetenskaplike, aan stu· 
dente van die Kaapstadse Univer· 
siteit gese volgens 'n artikel in 
die ,.South African Observer". 

is toe die stadsraad 'n nu.we 
brandweerwa aangekoop het. 

Mej. A. Griffioen, oud-hoofdllllle 
van die P.U. wat 'n tyd gelede 
verloof geraak bet aan mnr. 
Francois de Villiers van Fort 
Hare. Mnr. de Villiers is 'n oud· 
hoofredakteur vran Die Wapad. 

Foto: Fotokuns. 

OVER DE VOOR 
TUG EN SPAAR 

Ons Sltooldae is darem nog nie 
verby nie. Dit het 'n aantal in· 
woners van Over de Voor tot hul 
onsteltenis agtergekom, toe bulle 
onverwags laat roep is en gevra 
is om hul broek styf te trek om 
drie van die bestes te ontvang. 
Die tugtiging bet bulle ontvang 
w.:ens die verwydering van tafel· 
gereedskap uit die eetsaal 

BLOKTYD IN DIE KOSHUIS 'l 

Daar word verneem dat die kos· 
huis se tugkomitee ook optree teen 
persone wat water vermors deur 
'n stort sonder 'n sproeierkop te 
gebruik. 

PLEK VIR NOG DUISEND 
STUDENTE IN 1969 

'n Groot manskoshuis wat 750 mansstudente sal huisves, 
en 'n eetlokaal waarin duisend studente kan eet, word tans 
deur die Universiteitsowerhede vlr 1969/70 beplan. 

Daar is reeds op 'n tweede 
agtverdleping dameskosbuls be· 
sluit wat 250 dames sal huisves. 
Die koshuis word vir 1969/70 
beplan. Die dames sal In die eet
saal wat tans In aanbou Is, eet. 

Die bestaande koshulse bled 
hulsvesting aan vier bonderd 
mans en 570 dames. Wanneer die 
twee nuwe koshuise voltool 1s 
sal die Universiteit akkomodasle 
bled aan 'n addtsionele duisend 
inwoners, 

Koshuis kry eie 
mini-gholfbaan 

Dawie du Plessishuis gaan die 
eerste koshuis van die P.U. word 
wat sal kan spog met sp eie golf· 
baan, berig 'n verteenwoordig.er 
uit die manskoshuis. 

Die mans is reeds druk besig 
met die beplanning en oprigting 
van 'n eie miniatuur golfbaan 
naby die terrein van die koshuis. 

Braai vleis by 
Oosterhof 

'n Geselllge atmosfeer was 
kenmerkend van die vlels'braal
aand van Oosterhof op 18 Au
gustus ter voorbereiding vir die 
Intervarsity. Die dames het 'n 
bele opgewondenheid op die 
kampus ontketen toe dit bekend 
geword bet dat enige beer 'n 
kans staan om gesklet te word 
vir die geleentheid, berlg ons 
koshuisverteenwoordlgster. 

Alma! het die aaxid so geniet. 
dat die vraag onwillekeurig · ge
opper is of weeklikse inter-etes 
nie die goeie gees tussen P.U.
mans en dames sal bevorder nie. 
Dit kan moontllk weer 'n go~ie 
uitwerking op die algeme:ne stu
dentegees M, word g~se. , 

I I 
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A an die Sport/ront 

Hoeveel studente aan ons Uni
versiteit dra kennis van muur

bal? 

deur SPREILIG 

muurbal weer hulle bors so bietjie 
laat uitk10m. 

Bel•angstellendes kan gerus maar 
skryf aan: Mnr. J. Dekker, p/a. 
Die Wapad. 

11. 
------------------------------~ 

SKARE MOEDIG PUK AAN 
. I 

TOT PRAGOORWINNING 

Kovsie-kat getem 
, OAT <lie Pukke die Intervarsity 'gaari ·wen, staan soos 'n rugbypaal bo 'n. grasveld uit." 

Die profetiese woord-2 van· mnr. Hans van Zyl bet waar geword toe die Pukke op 
Saterdag, 20 Augustus, die Kovsies met 8-3 ge wen bet. 

Nadat daar met verskeie studen
te oor die sportsoort en die moont
like beoefening daarvan aan die 
P .U., gesels is, kom 'n mens tot 
die gevolgtrekk,ing dat daar weinig 
studente is wat met die sport
soort bekend is. 

Muurbal is 'n sportsoort wat 
aan die meeste ander Suid-Afri
kaanse universiteite met groot 
geesdrif beoefen word. Die spel 
het sy oorsprong te danke aan die 
Japanners wat nog steeds die 
meesters op die gebied van muur
bal is. 

Tennissterre is 
min in A-liga 

Afgesien van die hoe gehalte 
tennis wat vanjaar deur die P.U. 
se tennisklub gespeel is, het die 
verantwoordelike persone slegs 
drie pare vir die A·liga ingeskry£ 
en geen spelers vir die B·liga nie. 

Voor seweduisend rasende toeskouers is die Pukke se 
ponte aangeteken deur lbbert Joubert ('n drle) en Dries du 
Plooy ('n vervyfskop en 'n skepdoel). Die Kovsies se punte is 
deur Louis Smit aangeteken. 

sc-os by behoort te speel. Die spe-. 
ler gaan nog groot rugby speel. 

Ibbert Joubert se verbysterende 
ln·aglopies het op 'n pragdrie ge· 
eindig - nadat Koos du Plooy 
die drie as't ware geskep het. Die 
hele span kon altyd met sekerheid 
op Bertie Fourie steun as heel· 
agter. 

-Die Japanners het die sport· 
soort ontwikkel met die doel om 
ratsheid en fik-sheid wat essen· 
sieel is vir die - .beoefening van 

· die ander Japannese sportsoorte, 
by die beoefenaars te kweek. 

Diegene onder on.; wat die spel 
wel klen, kan getuig van die mate 
van konsentrasie, spierbeheer en 
balans wat die beoefening van die 
sportsoort verg, en die gevolglike 
fiksheid waartoe dlt lei. 

Met soveel moontlikhede in 'n 
klub behoort aan die spelers meer 
geleenthede gebied te word om 
bulle potensiaal ten volle te 
laat ontluik. 

Die klubkampioenskappe het ge· 
tron dat die P .U.·tennisspan oor 
enkele jare verder, in 'n reuse 
krag kan ontwikkel - mits hulle 
die regte afrigting ontvang en met 
die regte bestuur die moontlike 
geleenthede ten voile te benut. 

J ong spelers soos Christo van 
der Walt, Althia van Loggeren• 
berg, Stella Venter en Ria Smit 
en Susan Aucamp gaan beslis nog 
van hulle laat hoor. 

Die Pukke se oorwinning is te 
danke aan hulle taktiese spel. Die 
voorspelers het · die dorsmasjien· 
werk gedoen met Deon Malan, 
Dave Tromp, Coert van der Mer· 
we en Leon de Bruin aan die spits. 
Die twee steunpilare was Roel£ 
du Plessis en Oubaas van der 
Merwe. 

WILL EM 
Agtsteman Willem Scott was die 

generaal van sy span wat geroof 
en geplunder bet onder die teen
standers. 

Slm-umskakel Jannie Schutte het 
puik werk gelewer deur sy be· 
plande en noukeurige lynskoppe. 
Die samewerking tussen hom en 
Koppies le Roux op Lossk.akel, 

Seker een van die groot ve,., 
dienstes van muurbal ,.-- en die 
voordeel bo baie van ons ander 
sportsoorte - is die feit dat twee 
opponente mekaar binne die be
-stek van 'n halfuur so kan ,toe
take!", dat hulle mekaar uit die 
muurbalkamer moet help; dus 'n 
vinnige en doeltre.IJl'ende oe&n
metode. 

SKERMKLUB KAN SPOG 
M'E\T PUIK AFRIGTER 

Sells rugbyspelers, tennisspelers, 
hokkiespelers, k.rieketspelers en 
netbalspelers kan met ~ebulp van 
die sportsoort gedurig fiks bly. 

Presies hoeveel 'n afrigter vir enige sportklub werd kan 
w.ees, is weer eens gedurende die afgelope maand bewys toe die 

·P.U.-skermklub teen ander klubs te staan gekom bet. 
Mnr. Eric Wilson van Stilton- lykop telling te dwing. Die P.U. 

MUURBALKLUB 
Is daar nie dalk mense wat wil 

saamspan om 'n muurbal-klub aan 
die P.U. te stig nie? Die oprigting 
van muurbalbane sal die ower• 
•heid nie vreeslik baie uit die sak 
jaag nie. Buitendien kan die prof
fies, deur die beoefening van 

tein wat vanaf Meimaand van
jaar elke Donderdagaand opgeof· 
fer bet om aan die Puk se sker
mers te skaaf en te arbei1 bet 
in 'n mate · die vrugte op sy ar
beid gepluk toe die Pukke ver
lede Saterdag daarin kon s laag 
om 'n gekombineerde eerste- en 
tweede span van Wits tot 'n ge-

V ertoonkas in kafeteria 
kry verskeie bekers by 

Gedurende die afgelope rugbyseisoen bet verskeie bekex-s 
bulle weg na die vertoonkas in Pukkieland se ka~eteria gevin~. 

Over de Voor bet die wes- Transvaal 0.19-l!gabeker bUIS 
Transvaalse vierde liga gebuit toe en daarbenewens bet die 

mans bet die Witsies met nege 
gevegte teenoor sewe geklop. 

Mnr. Wilson, wat 'n jaar g-e
lede vanaf Engeland ge-immi
greer het, is 'n gekwalifiseerde 
afrigter van <tie Engelse Ama
teurskermbond. 

Drie weke gelede bet die Puk
ke met een geveg teen die span 
van die Pretoriase Tegniese Kol
lege verloor P.U. se span 
was egter heelwat verswak 
weens die afwesigheid van twee 
van die gewone spanlede. 

Op 17 September veg die P.U. 
Skermklub teen Tuks en 'kort 
daarna teen die Goudstse O.K. 

GEEN RUGBY 
asook die Tokkie Coetzee-kos- toerspan die seldsame prestasie Weens die afsterwe van dr. 
huisbeker. b~haal deur die Lionel Dynson- H . F. Verwoerd bet die wed-

Dawie Dup bet die Pieter-Ma- beker op Standerton se rugbydag stryd tussen die P.U. en 
lan-merietebeker ingepalm. Die te verower. Die beker is toege- Rustenburg Die Saterdag 
koshuisspan bet vanjaar puik ken nadat bulle die boogste tel-

1 
~ · '\asgevlnd nie. 

vertoon met sy oorwinnings oor ling opgestapel bet. Die wedstryd sal later 
die derdespanne van Wits , • Die P.U.-ru~hyspamte bet ne- plaasvlnd en gaan om die 1 1 
U.O.V.S. en P .O.K. rens geleentbeid ge~lad om 'n Blaine-wisseltrofee. 

Die 0.19-span bring die Wes- ,.boat-race-trofee" te wen nie. -----------------------------1 

Reg Miller, honneursstudent in Farmasie a an die P.U .. ont:vang d~e go!£ ~ wisseltrofee va? 
mnr. L.M. Jacobs namens die Pukke na afloop van dte mterumvers1tere golftoerno~ 
wat onlangs plaasgevind het. In die middel staan mnr. A.P. GQossen, ook verbonde aan 
die Departement Fannasie. F oto: Fotokuns. 

was soos die verstandhouding van 
veterane. Koppies het met sy vin· 
nige wegstuur van die agterlyn 
en oordeelkundige skoppe bewys 
dat hy ongetwyfeld die ·beste los· 
skakel op die Puki is. 

KOOS 
Die sonderlinge · kombinasie tus

sen Dries en Koos du Plooy het 
die teenstanders somty4S dronk 
gehad. Koos du Plooy bet gespeel 

Carel K.irstefn en Fires van 
Vuuren verdien ook vermelding. 

Die Puk~pan het hom vpenbaar 
a ; 'n kragtige begeesterde masjien 
wat genadelo~s voortgerol het 
met die Pukmassa as stukrag. 

So lyk die P.U. se landJopers wat vanjaar die Wes-Trans
vaalse span gehaal het. Lees berig hiernaas. 

Foto: Fotokuns. 

LANDLOPERS KLOP 
KOVSIES MAKLIK 

Die Puk Iandloopspan bet bulle Kovsiesteenstanders son
der moeite gewen met 'n telling van 19-55 _ tydens die onlangse 
Intervarsity. George Milldner en Dewald Steyn bet saam eerste 
oor die wenlyn gedraf. 

Na 'n jaar van landloophoogte· 
punte het Dewald Steyn en Leen· 
dert Snyman die eerste Pukke 
geword wat W es·Trantvaalkleure 
vir landloop gekry het. 

Vanjaar het die Pukspan vir 
die tweede keer geslaag om die 
Wes·Transvaalse landloopliga te 
buit. Die hoogtepunte van die 
landloopseisoen was twee pad·af· 
loswedlope waarin die Pukspan 
besonder goed gevaar het. 

Pukke wat vanjaar vir Wes· 
Transvaal gehardloop het is: D. 
Steyn, G. Miildner, L. Snyman, 
F . Heysteck en R. Brits almal se• 
niors). Die juniors is: J .Jooste, P. 
Bredenkamp en P. van der Merwe. 

Maties wil nie 
deelneem nie 

,.Die Maties sien nie bulle weg 
oop om aan die studenteuitklop
rugbyreeks dee! te neem nie -
a.s 'gevolg van akademiese bot
sings," so bet 'n verklaring van 
die Stellenboschse rugbyklub 
vanjaar gelui. 

Luidens die dagbladpers bet 
die Maties toe tog besluit om 
bulle wedstryd met !keys af te 
handel - onder spre'iligte. Juis 
dit wat ook 'n beswaar was om 
nie aan die studenteuitklopreeks 
dee! te neem nle: 

··-··-··························································-····························-····················· .. ! : 
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PARADISE 
RESTAURANT 
Die kafee op Die Bult . . . die 

kafee waar studente hul koel

drankie drink, EN SNOEKER 

SPEEL! 

Tomstraat 86 Tel. 5474 
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WILLIE WEER 
OORSEE? 

Gaan Willie · Coetzee, bekende 
Springl?ok·bekkiesatleet van die 
P.U. nog in volgende maand na 
Argentinie? 

Die vraag bet ontstaan nadat 
'n Springbokspan van drie deur 
Argentinie uitgenooi is vir 'n kort 
toer aan die einde van die vol· 
gende maand. Die span moet reeds 
op 22 en 23 Oktober in Buenos 
Aires wees. K,ol. Japie Smith, on• 
der·voorsitter van die S.A.A.A,.U. 
bet die naweek gese dat hy glo 
dat die span uit atlete sal bestaan 
wat onlangs ~it Europa terugge· 
keer bet. 

Die atlete is nog fiks en sodra 
bulle weet dat bulle kan gaan, 
kan bulle met voile krag begin 
oefen. 

Willie Coetzee is een van die 
atlete wat onlangs uit die buite· 
land teruggek:eer bet, en die kans 
dat by in die span ingesluit sal 
word, is baie goed. 

Die trots van die P .U.! Met die rugbyspan bet t'Je Pukke vanja.ar die Kovsies met die kous oor die kop huts toe gestuur ty
dens die Intervarsity wat verlede ma.and op Bloemfontein plaasgevind bet. 
Hnlle is, agter: mn:r. Piet Malan (sportdirekteur), C. Kirstein, C. van der 1\le:rwe, R. du Plessis, L. de Bruin, C. van der 
Merwe, D. Tromp, K. du Plooy, K. le Roux, A. du Plooy, mnr. H. "~~on Zyl (klubsekretaris en afrigter). 

P. U. se aptekers 
wen ,pin ball' 

Voor: F. van Vuuren, I. Joubert, B. Fourie, J. Schutte, W. Scott (kaptein), D. Malan, en uinr. J. Hattingh (afrigter). 
Met enkele veranderinge in d'e span is die Pote verlede Saterdag ook met 22-16 onder stof geloop. 

Die jaarllkse sportkragmetlng 
tussen aptekerstudente van die 
Wltwatersrandse Tegnlese Kol
lege (T.P.S.A.) en die van die 
P.U. op Potchefstroom bet op 10 
Augustus plaasgevlnd. 

PUKKE KLOP POTE MET 
PUIK VERTONING 

MET 'n welverdiende oorwinning van 22-16 h et die eerste r ugbyspan voorverlede Saterdag 
wraak geneem op die Potcbefstroomse 0 nderwyskollege. Die rustyd telling was 11-6 in 

die Pote se guns. 

Anders as met die rampspoedige botsing vroeer die seisoen 
bet die P.U. voorspelers met mcning ingeklim en kon die agter
lyn Iustig baljaar met die bal. AI die ponte is deur dle agter
spelers a.angeteken. 

kant was Sakkie van der Merwe 
en Jim van Rensburg wat albei 
'n bars gespeel bet. 

PUNTE 

Die Pukke se losvoorspelers bet 
deurgaans puik saamgejag en bier 
bet veral Tbeuns Kruger reuse• 
werk verrig. In die lynstane bet 
Coert van der Merwe en Dave 
Tromp uitgeblink. 

Die P.U.·angel bet egter in die 
agterlyn gele. Ons dink bier veral 
aan die netjiese breekslag van 
Dries du Plooy waarmee by sy 
drie bebaal bet. Op loss~akel bet 
Koppies le Roux ook goed vertoon. 

TWEEDES MOES 
LES OPSe 

Van die begeesterde rugby wat 
ons van bulle verwag bet, was 
daar op Inervarsitydag geen 
sprake toe die Kovises se 
tweedespan die Pukke se twee
des met 39-6 kafgeloop bet. 

Van die begin af was dit dui
delik dat die Kovsieagttal die 
Pukke wou bangspeel deur met 
mening in die Iosskrums in te 
dons, en daarna bulle gevaarllke 
agterlyne te laat loop. Hulla 
lynstaanwerk was onverbeterllk 
en bulle bet soos )dokslag die 
bal bemeester. 

Groot geesdrif 

in koshuise 
'n Ongekende tafeltennis·gees• 

drif bet in bykans elke kosbuis 
op die Puk posgevat. Sportmanne 
sowel as nie·sportmanne (sowel as 
dames) doen ewe fluks mee. 

Die vraag is egter of die sport· 
soort, wat met die naderende blok· 
tyd nog meer belangstelling sal 
verwek, suiwer ter wille van ont· 
spanning beoefen word, en of dit 
ook tot georganiseerde h>sbuis· 
kompetisies sal lei. 

TELLING 
'n Eensydige wedstryd was dit 

beslis nie. Die groot telling is 'n 
goeie aanduiding van in hoe 'n 
mate al.bei spanne die bal rondge
gooi bet. Uitblinkers aan die Pote 

Die punte is aangeteken deur 
Dries du Plooy, Fires van Vuuren 
en Ibbert Joubert, elkeen 'n drie 
terwyl Koos du Plooy vir die res 
gesorg bet met twee vervyfskoppe 
en drie strafskoppe. 

Die J!luimbaldames van die P.U. bly steeds 'n bedrywige 
klomp. Hoewel bulle nie teen die Kovsies in Bloemfontein gaan 
meedlng net nie, bet hnlle die afgelope tyd teen verskeie span
ne goele vertonings gelewer. Hier oefen nse Underhay en Reo
chi Botha in die Gimnastieksaal. 

Foto': Mac v.d. Merwe 

Dit is die snit wat tel . 

* Alba Broeke 

* Mentone Pak.ke 

* Monatic Hemde 

* Battersby Hoede 

* Gregory Sokkies 

J. T od Suttie 
Volleclige Mansuitrusters en 

Sportltanclelaars 
POTCHEFSTROOM 

Posbus 219 Tel. 3411 

Foto: FOroKUNS 

Jonges draf 
G.O.K. kaf 

Die 0 / 20 rugbyspan van die 
P .U. bet verlede Maandag bulle 
segetog voortgesit toe bulle die 
Goudstadse Onderwyskollege met 
13-3 kafgedraf bet. 

Die span was verswak deur 
onttrekklngs en beserlngs dog 
bet soos een man saamgespeel. 
Onder die voorspelers bet Alwyn 
Kruger goed gespeel en onder 
die agterspelers was dlt Johan 
Kruger en Fires van Vuuren 
wat telkens die oog gevang bet. 

Omtrent tagtig studente van 
Johannesburg het deelgeneem 
aan tennis, hokkie, rugby, sok
ker, ,pinball', snooker. T.P.S.A. 
bet die Issey Kotzen-wlsseltrotee 
vir sokker verower, terwyl 
P.A.S.V. die rugbytrofee vir die 
soveelste agtereenvolgende jaar 
gebuit bet. Verder is die ten
nis, ,pinball' en snookerwedstryde 
deur die studente van P.U. ge
wen. 

'n Aangename 
dag Is afgeslult 
held aangebled 
waartydens die 

en 
met 'n 

deur 
rugby-

sportl(:we 
geselllg
P.A.S.V. 
en sok-

kertrofee deur die skenker, mnr. 
Issy Kotzen, aan die onderskele 
kaptelns oorhandig is. 

OVER DE VOOR VEROWER 
INTERKO,SHUISB.E:KER 
Over de Voor grootste manskoshuis van die P.U., bet voor

verlede Woensdag in 'n taai en onaanskoulike rugbywedstryd, 
wat veral onder die voorspelers uitgespook is, met 'n telling van 
14-3 oor Dawie du Plessisauis koning gekraai. Met hierdie 
oorwinning verower Over de Voor, wat reeds die Wes-T:rans
vaalse vierde llga gewen bet, ook die Tokkie Coetsee-interkos
huisbeker. 

Vir Over de Voor bet Basie 
Gey van Pittlus en Barney 
Creighton elk 'n drle gedruk, 
terwyl Eugene Kruger 'n blltsl
ge skepskop oorgeskop het. 
Koetle Coetzee bet vir die res 
van die punte gesorg met 'n 
straf- en vervyfskop. Dawie Dup 
se punte is deur ,.Reverend" van 
der Merwe aangeteken. 

Kaptein Eugene Kruger, Bar
ney Creighton en Pierre van 
Reyneveld bet vir die wenspan 
goed vertoon terwyl Blackle 
Vorster en skrumskakel Japie 

: Malan vir Dawie Dup uitgebllnk 
1 het. 

I Die Wapad word cedruk deur 
EnsUns, Pntchetstroom UAtp
wers: Die Swdenteraad P.lJ'. vir 
C.H.O. 

SAN LAM 
vir Besklrming 

, Vleispasteitjies en tamatiesous 
assebliel . . . " 

te kry by u kafeteria 




